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Jiřina Dvořáková Marešová

Varhanní recitál: (Nejen) staří čeští a moravští mistři
KDY: sobota 13. 11. 2021 v 17:00 hod.

KDE: Chrám Panny Marie na nábřeží / Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, 1010 Wien

S podporou Ministerstva kultury ČR, rektorátu chrámu Panny Marie na nábřeží 
a České duchovní služby Arcidiecéze Vídeň.

Pondělní promítání filmů ve spolupráci s Českým centrem a Velvyslanectvím ČR
v kině velvyslanectví Čr, Penzinger Straße 11-13, 1140 Wien

Předběžné termíny promítání 2021: 11. 10. (?), 8. 11., 13. 12.

Začátek představení, pokud není jinak uvedeno, vždy v 19:30, prosincová pohádka v 18:00.
Změna programu vyhrazena.

Česká hudební Vídeň 2020/21: Cyklus koncertů staré hudby
Pořádá Nadace pro dějiny kultury ve střední evropě (Praha)

ve spolupráci s kulturním klubem Čechů a Slováků v rakousku

Vážené čtenářky a čtenáři,
realizovat plánované koncerty staré hudby v rám-

ci cyklu Česká hudební Vídeň se nám podaří až ke konci 
roku 2021. Konkrétní termíny budou oznámeny a vyvěše-
ny na klubových webových stránkách www.kulturklub.at 

a předpokládáme, že je stihneme ohlásit i časopisecky. 
Všichni, kteří se u kolegyně Mag. Evy Zemanové přihlásili, 
budou osobně vyrozuměni.

K detailní programové náplni viz Kulturní klub 11-
12/2020, str. 4-5.

Hof-MuSiCi

antonio Draghi: L’Abelle di Boemia, overo S. Wenceslao
Oratorium k poctě hlavního patrona zemí Koruny české od dvorního kapelníka císaře Leopolda I., 

které bylo poprvé provedeno v kapli Všech svatých na Pražském hradě roku 1680 
a reprízováno roku 1688 ve vídeňské dvorní kapli (Hofburgkapelle).

KDY: středa 24. 11. 2021 v 19:30 hod.
KDE: kostel sv. karla Boromejského / karlskirche, Karlsplatz, 1040 Wien

S podporou Ministerstva kultury ČR a rektorátu kostela sv. Karla Boromejského.

MuSiCa fiGuraliS

Symfonie ve službách moravské církve
anton Neumann (1720?-1776), Joseph Puschmann (1738-1794)

Wenzel Müller (1767-1835)

KDY: ??. ??. 2021 v ??:?? hod.
KDE: Český kostel Nejsvětějšího vykupitele / erlöserkirche, Rennweg 63, 1030 Wien

S podporou Ministerstva kultury ČR, rektorátu kostela Nejsvětějšího Vykupitele 
a České duchovní služby Arcidiecéze Vídeň.

Jiřina Marešová Dvořáková patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé generace českých varhaníků.

Nad všemi koncerty převzalo záštitu velvyslanectví ČR 
v Rakousku. Akce se uskuteční za podmínek aktuálně 
platných omezení kvůli pandemii covid-19. Prosíme Vás 

o předchozí nahlášení Vaší účasti z důvodů redukované-
ho počtu míst na e-mailu evazeman@gmx.at nebo na tel. 
0664 5143329. Prosíme, nezapomeňte na roušky!

Pondelok 27. 9. 2021 v 18:30 Literárny večer
Tradičný literárny večer Kultúrneho klubu v priestoroch Slovenského inštitútu v rámci Európskeho dňa jazykov.

Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni je podmíněna epidemiologickým vývojem.
Je nutné předběžné přihlášení na adrese: Mag. eva Zeman, tel.: 0664 5143329, nebo e-mail: evazeman@gmx.at.

Slovenský inštitút – Slowakisches Institut in Wien, Wipplingerstraße 24-26, 1010 Wien
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Vážené členky a čtenářky, vážení členové a čtenáři Klubu,
k naší radosti dochází k uvolnění proticovidových opatření a my doufáme, že tato si-

tuace vydrží i na podzim, a tak se nám snad podaří uskutečnit nejen „odložené“ koncer-
ty, ale i jiné akce. Stejně tak věříme, že budeme moci pokračovat ve spolupráci s Velvy-
slanectvím ČR a Českým centrem ve Vídni při projekci českých filmů. V dnešní proměnlivé 
době je prakticky nemožné informovat Vás včas na stránkách Klubu o případném zruše-
ní plánovaných akcí, a proto, prosím, sledujte naši domácí stránku www.kulturklub.at. 

V nejteplejším dnu letošního roku 8. července proběhla Valná hromada Kulturního klu-
bu, kde po volbě staronového výboru (Ing. Helena Basler; Mag. Richard Basler, BSc, BA; 
Mag. Dr. Marie Brandeis; Mag. Pavlína Lössl; Mag. Daniela Makovy Nedas; Mag. Eva Ze-
man; výbor sekce: Mag. Dr. Kweta Ozábalová; Michaela Kovačíková; DI Gabriela Jakelic; 

revize: Mag. Andrea Ozábalová, Magda Stuchlíková) proběhla diskuse o další činnosti našeho sdružení. Dob-
rou zprávou je, že jsme obdrželi od Spolkového kancléřství 14 000 EUR na digitalizaci tiskového fondu a na mo-
dernizaci homepage a datové banky.

Místopředseda Klubu Mag. Richard Basler byl 12. července 2021 zvolen předsedou Wiener Arbeitsgemein-
schaft für Volksgruppenfragen – Volksgruppeninstitut (ARGE Volksgruppen). Gratulujeme!

Hezké a osvěžující posezení nad stránkami Klubu Vám přeje
redakce a Helena Baslerová
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Na přední straně obálky:
Pavol HaMMel: Oheň a voda, 2020, olej na plátně, 60 × 80 cm
K výstavě Pavola Hammela ve Vídni viz str. 5 a 75.

Na zadní straně obálky:
rudolf Moško: Sediaca, 1963, olej na plátně, 85 × 70 cm
K životu a dílu Rudolfa Moška viz str. 10.
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n Přelom června a července byl pro mě krátkou, ale intenzivní rychlou jízdou na vysokých a hlubokých vlnách poci-

tů. 30. června tomu byly tři roky, co zesnula moje Nika, žena, o níž jsem ještě v den, kdy už mi řekli lékaři, že má jen 
několik hodin života, rozhodně nevěřil, nechtěl to vzít v potaz, nedovedl jsem vnímat, že je to ona, kdo zemře, ode-
jde z tohoto života dřív než já. Žena, bez níž si pořád ještě nedovedu představit, že žiji dál, která je ve mně hluboce 
zakořeněná. A 30. červen je dnem, kdy zůstávám sám, nechodím nikam na návštěvy, jsem s ní natolik plně, jak jen 

je to možné, povídám si s ní a nechávám si v hlavě promítat různé scény z běhu našich životů. A jsem rád, že se se svými vzpomínkami na toho krásné-
ho člověka ozývají také nejrůznější přátelé, známí, kolegové, kteří ji rovněž nejsou s to vymazat ze svých životů.

A 2. července jsem také nejraději sám. Je to den mých narozenin. Chci v tichosti strávit skutečnost, že dál žiji a musím se k tomu tak trochu „pochla-
povat“ a pokouším se orientovat k tomu, co bych měl dál dělat, a uvědomuji si, že jsem si při svém věku vzal až mnoho úkolů a že je přesto dobře se po-
řád dál pokoušet je plnit. Je to můj den pokusu o členění času i vnímání jeho konečnosti, ale bez sveřepého zatnutí se do nemožného, o vnímání všeho, 
co dělám, jako realizace mého bytí v čase při vědomí, že čas se odehrává v mé hlavě, a zda něco z mých počinů snad zůstane, až ta hlava nadobro usne, 
což už nebude záviset na mně, protože tenhle náš svět je tak mnohotvárný, pestrý, oživený tolika lidmi, že z činění jednoho člověka snad něco zůstane 
jen tehdy, když je to hmotné a zřetelně viditelné, a všechno ostatní je velkou měrou závislé jen na tom, zůstanou-li po nás potomci či přátelé, kteří nás be-
rou vážně a odnášejí si alespoň jadýrka z našich pokusů o realizaci čehokoliv, co nás zajímá, a potom to bude už jen: co nás zajímalo. Překonávám den 
svých narozenin s perspektivou, že život i mně zůstává, ale nevím, jak dlouho, a proto je dobře dál se pokoušet o pohyb: nejen pravidelnými procházka-
mi a přípravou denního pokrmu, ale především zvládáním toho, co mě skutečně zajímá a co chci dělat, pokud můžu. A já pořád ještě můžu, i když dale-
ko méně a pomaleji než třebas před deseti lety...

A 4. července jsem dostal ránu. Ne z milosrdenství, ba ani fyzickou (nikdo mě neuhodil), ale ránu-sdělení: toho dne zemřela Fritzi. Letos 4. července. 
Fitzi = Friederike Mayröcker, kněžna německy psané literatury, Vídeňačka s kořeny v Dolním Rakousku. Básnířka, spisovatelka. Když před lety dostala El-
friede Jelinek Nobelovu cenu za literaturu, byl jsem zklamán, a zdaleka ne sám. Den před vyhlášením ceny se po Vídni neslo, že Nobelovu cenu dostane 
Mayröcker, a pak přišlo to zklamání: nebyla to ona, kdo dostal cenu, kterou by si ona i německy psaná (rakouská) literatura zasloužila. Její život, to bylo 
především její psaní. Chtěla žít a psát až do sto dvaceti let, zemřela letos jako šestadevadesátiletá. Byla výjimečná básnířka a jedinečná. Začala psát už jako 
patnáctiletá, v padesátých letech se přiřadila do značné míry díky partnerství s Ernstem Jandlem ke generaci rakouských avantgardistů, až do konce šede-
sátých let byla učitelkou angličtiny na vídeňské měšťanské škole a vyučování ji jen brzdilo od tvůrčího psaní, neměla povolání učitelky ráda. Od konce šede-
sátých let byla na volné noze a konečně volná pro své životní poslání. Později potom dostala nejrůznější ceny za literaturu, stala se čestnou občankou Vídně.

Její první avantgardní období se vyznačovalo literaturou jemných, ale často velice intenzivních psychokoláží. Až do smrti Ernsta Jandla psala divadel-
ní a rozhlasové texty, básně a prózu odděleně, po jeho úmrtí už nechtěla žít, ale během jednoho roku se jakoby proměnila, v její tvorbě je znatelný střih: 
lyrika a próza se syntetizuje, neorientuje se zvlášť na poezii a na straně druhé na prózu, ale obé v jejím díle splývá. Mě osobně nadchla také tím, že až 
do konce psala na psacím stroji a její způsob psaní bez obvyklých interpunkcí jí přidává na osobitosti. Friederike Mayröcker do sebe lákala jazyk a tvo-
řila z něj neobyčejné koláže, to říkám proto, že neměla ráda klasická vyprávění, a přesto toho tak nesmírně moc řekla: o sobě, svém nitru i svých citech, 
a dovedla být zcela otevřená, bezskrupulózní, a přesto vždycky citlivá, vášnivá, odhalující nitra – své i nás lidí okolo ní.

Spolu s básnířkou-kněžnou poezie a jejím životním druhem Ernstem Jandlem jsme se seznámili na podzim 1978. Vídali jsme se často a už od počát-
ku jsme uvažovali inscenovat jejich texty. Jednoduché to ovšem nebylo: kvůli jazyku. Až v roce 1981 jsme si troufli na postsurrealistické texty pod názvem 
Die Versatzstücke oder: So hat dieser Tag doch noch einen Sinn gehabt (Zástavy aneb Tak měl tento den přece jen nějaký smysl). Světovou pre mié ru měl 
kus v Maria Schutz na Semmeringu 25. července 1981. Shodou okolností jsme letos 24. července pořádali v Maria Schutz IMPULSFEST, setkání čes-
kých kumštýřů s Rakušany a rakouskými horami. A bez toho, že bychom to plánovali, jsme tak oslavili čtyřicetileté výročí světové premiéry hry Friede-
riky Mayröcker tamtéž.

U nás v divadle jsme uvedli ještě další dvě hry Mayröckerové. V roce 1985 Experimente für Selbstmörder (Experimenty pro sebevrahy). Scénář k in-
scenaci jsme složili z textů „demontage einer serie von liebesgeschichten“ („demontáž série milostných příběhů“) a „Tender Buttons für Selbstmörder / 
Hommage à Gertrude Stein“ („Něžné knoflíky pro sebevrahy / Hommage à Gertrude Stein“) z knihy Ein Lesebuch (Čítanka). V programu ke hře jsem 
tehdy uvedl, že „při zabývání se jejími texty jde vždy o pokus o přiblížení se. Stejně tak jako čtenáři jsme vyzváni mobilizovat asociační potenciál, který 
její texty nabízejí.“ Bavilo mě zabývat se absurditami situací, jevištně je zviditelňovat. 

A v roce 1998 jsme uvedli Nada.Nichts (Nada.Nic). A to hned ve dvou verzích: německé i české a s tou českou jsme jeli na zájezd do České republi-
ky, kde jsme hru uvedli v Divadle Husa na provázku. Tématem této původně rozhlasové hry je noční jízda vlakem. Spisovatelka prožije různorodé stra-
chy z neviditelné krajiny, jíž vlak projíždí, a naráží až na vzpomínkovou propast. Rozvine dialog jako pavoučí síť a bezohledně tak jako subtilně probírá 
spisovatelské činnosti i chorobné nutkání k psaní.

Měl jsem a mám dodnes rád její texty, ale měli jsme oba – Nika i já – rádi i Friederike. S ní i Ernstem Jandlem jsme se spřátelili natolik, že nás Ernst 
přiměl k tomu, abychom ji oslovovali jako on Fritzi. Asi nejsilnější emotivní zážitek jsme s nimi oběma zažili ve vánoční předvečer 1981. Těsně před Vá-
nocemi zemřela maminka Niky Marie. U nás byla nedýchatelná atmosféra, nebyli jsme s to ani mluvit. Strašné. A v tom někdo zazvonil: za dveřmi stáli 
Frie derike a Ernst a v rukou měli velký koš dárků pro nás tři, hlavně pro našeho tehdy šestiletého syna Jakuba. Oba nás znali jako usmívající se, otevře-
né lidi, a my jsme nebyli s to jim říct ani slovo. Mlčeli jsme. Museli jsme všichni tři na ně působit strašně. Přesto z nás potom vypáčili, co se stalo, a dovedli 
s námi přátelsky strávit chvíle pomoci. Jejich empatie byla obdivuhodná. A ještě jednu vzpomínku mám: v prvních letech našeho přátelství se dvěma ko-
ryfeji literatury nás přivedla Friederike ke své mamince a pokoušela se domluvit, že její maminka bude pečovat o našeho Jakuba, když my budeme zkou-
šet nebo hrát. Bohužel k tomu nikdy nedošlo, organizace byla trošku moc komplikovaná, ale maminka Friederike byla k návrhu své dcery velice vstříc-
ná. Jenže naše časové problémy tenkrát spočívaly hlavně v tom, že jsme jezdili po Evropě a hráli a syna jsme brali vždy s sebou, ve Vídni jsme ho ani ne-
smírně laskavé a vstřícné matce kněžny poesie nemohli nechat.

„Tento způsob léta“ (vančurovsky řečeno) je ne právě nejlepší, ale je to přece jen léto, svítí i slunce a je teplo, a na to jsme se těšili. Ale i v této době se 
dějí nejen věci, které člověka dovedou potěšit, ale i ty, které také patří nejen k životu vůbec, ale také k létu, věci smutné. A stálé symptomy pandemie nám 
přinášejí starosti, odehrávají se děsivé přírodní katastrofy, v České republice a v Německu se blíží volby, které snad nedopadnou katastroficky, i když člo-
věk „v dobách jako těchto“ nikdy neví. Přesto: dovedeme se z mnohého těšit, jsme svědky solidarity s postiženými, hledáme cesty ven z nepříjemností, kte-
ré lidem přinášejí klimatické změny. Těšíme se z šancí, které jednotlivě i jako celé společnosti máme. A snad je nepromarníme. 

Vídeň, 3. srpna 2021

Fejeton 
Ludvíka Kavína
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rozhovor

Pán Hammel, je známe, že základy 
Vášho hudobného vývoja sú vo Vašej 
rodine. Váš otec ako huslista v Slo-
venskom národnom divadle ovplyv-
nil Vaše hudobné začiatky. Pomyslel 
ste si vtedy, že Vaša kariéra sa bude 
vyvíjať úplne iným smerom?
Istotne mi výuka hry na husle dala 
profesionálny základ, len problém 
bol v tom, že som nijaké dievčatá na 
dvore tým neohúril, takže som pre-
šiel radšej na gitaru… Dúfal som, že 
z toho niečo bude, ale zas sa neda-
lo v tej dobe veľmi predvídať alebo 
plánovať – a tak som si radšej spravil 
ešte Právnickú fakultu na Univerzite 
Komenského v Bratislave…

Ste reprezentantom hudobných sme-
rov, ako je big beat, rock, poprock, 
folkrock. Aky je Váš terajší postoj 
k vážnej hudbe? Máte možnosť nav-
štíviť niekedy aj koncert, napríklad 
kon cert Slovenskej filharmónie?
Postoj mám kladný, aj keď len spora-
dicky navštívim takýto koncert, a to 
najmä počas festivalu Bratislavské hu-
dobné slávnosti.

V jednom rozhovore presne pred 
dvadsiatimi rokmi ste pre jednu TV 
prezradil, že žijete strašne rád, čiže 
načo sa trápiť. Čas letí a stali sme sa 
o dve desiatky rokov staršími, svet sa 
tiež zmenil. Preto aký je Váš terajší 
názor a postoj k životu a k jeho sú-
časnému štýlu?
Môj názor sa nezmenil a s pribúdajú-
cim vekom stále viac na tom trvám, že 
žijem rád, bez ohľadu na trochu tur-
bulentný vývoj.

Vy ste ostal i naďalej šarmantným 
a vtipným moderátorom svojich kon-
certov. Mali sme tú možnosť zažiť to 
pri otvorení Vašej výstavy v Sloven-
skom inštitúte vo Viedni. Publiku sa 
to veľmi páčilo.
Tak to sa teším, že funguje spätná väz-

ba medzi mnou a poslucháčmi, 
lebo to je vlastne to najdôleži-
tejšie.

Žijeme v dobe plnej digitalizá-
cie, keď ľudia pomaly strácajú 
osobný kontakt. Vo Vašej bran-
ži je nevyhnutná okrem skúša-
nia a nahrávania skladieb live 
aj tzv. „osobná stretávka“, alebo 
využívate radšej možnosti novo-
dobej techniky?
Som zástanca osobných kontaktov – 
komunikácia bez nich je pre mňa nulo-
vá a doslova príšerná a obťažuje ma to.

Po dlhej a nútenej covidovej prestáv-
ke sa začína opäť plánovať a často 
sa chce dohnať to, čo sa zameškalo. 
Sám ako producent, spevák, člen hu-
dobnej skupiny máte určite veľa prá-
ce. Prezraďte prosím niečo o Vašej 
plánovanej koncertnej činnosti.
Bez ohľadu na pandémiu som po-
kračoval v plánovanej nahrávke naj-
novšieho môjho albumu Srdce bez 
anjela, ktorý vyšiel koncom minulé-
ho roku. Následne teraz koncertu-
jem s programom Legendy Open air 
tour 2021 a potom mám zopár kon-
certov v komornom obsadení len dve 
gitary a klavír na slovenských hradoch 
(Orava, Spiš, Zvolen, Kremnica, Bec-
kov) ako aj nahrávka tohto koncertu 
aj s pesničkami z nového albumu pre 
Český rozhlas v Zlíne.

Myslím, že ako odreagovanie sa 
z každodenného turbulentného živo-
ta, ako aj po dlhých cestách do kon-
certných miest a po odohraných kon-
certoch prijal ste za svojho koníčka 
maľovanie. Preukázal ste sa svojím 
maliarskym talentom. Bol ste so svo-
jím prvým dielom hneď spokojný, ale-
bo to bolo zadosťučinenie zlepšovať 
sa a pokračovať?
V prvom rade maľovanie ma baví 
a fajn sa pri tom relaxuje, som zavre-

tý v pivnici bez denného svetla a bez 
hudby. Prvých 10 rokov som samo-
zrejme tvorivo tápal. Najdôležitejšie 
pri akomkoľvek druhu umenia je nájsť 
si svoju osobitný štýl a okrem toho je 
zaujímavá aj nejaká story – a v mojom 
prípade aj môj podpis známeho umel-
ca z inej oblasti…

Podľa Vašich pracovných funkcií ste 
veľmi zaneprázdnený človek. Kedy sa 
dostávate k maľovaniu?
Podľa ročného obdobia. Tým, že ma-
ľujem v kotolni, tak v lete, lebo je v piv-
nici chladno, a potom v zime, keď ko-
tol zohrieva môj tvorivý priestor bez 
okien.

V Bratislave žijete v mestskej časti De-
vín. Pri počutí slova Devín sa predsta-
ví človeku pevnostný hrad z predhis-
torických dôb, teraz ako symbol slo-
venskej národnej histórie. Jednodu-
chá otázka: Ako sa Vám žije pod zrú-
caninou bývalého hrdého hradu?
Devín má výnimočnú polohu aj z geo-
grafického hľadiska. Vrchom Devínska 
Kobyla vlastne začínajú Karpaty a sú-
tok dvoch veľkých riek Moravy a Du-
naja dodávajú tomuto miestu výni-
močné fluidum. Takže sa mi žije pri-
merane k týmto okolnostiam.

Za rozhovor ďakuje a do ďalšej tvo-
rivej práce na poli hudobnom i ma-
liarskom veľa tvorivých síl a úspechov 
praje Gabriela Jakelic

Krátke interview s pánom Pavlom Hammelom
Viac než 50 rokov udáva tón slovenskému poprocku kultová slovenská 
skupina Prúdy. Jej stálicou sa stal jej zakladateľ, spevák, skladateľ a hráč 
na gitaru, dnes už legenda v jednej osobe, Pavol Hammel. Jeho umelecká 
kariéra je za tú dobu veľmi dobre známa generácii terajších sedemdesiat-
nikov ale i tej dnešnej mladej. Ale pretože Pavol Hammel je všestranným 
umelcom a okrem „klasiky“, ako je hudba, komponovanie, spev, produk-
cia, tvorí i štetcom. Pri príležitosti jeho prvej výstavy vo Viedni v priesto-
roch Slovenského inštitútu som sa odvážila spýtať sa umelca o poskytnu-
tie rozhovoru a priblíženia jeho tvorivého a umeleckého života čitateľom 
nášho časopisu.
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Retrospektiva Jiřího Šalamouna 
v Museu Kampa
Jiří Šalamoun není jen autorem Maxipsa Fíka. V pražském 
Museu Kampa je do 30. září k vidění obsáhlá retrospektiva 
ilustrátora Jiřího Šalamouna nazvaná Kdo neviděl ne uvěří, 
to mně věřte! Kurátorka Terezie Zemánková na vernisáži 
mimo jiné uvedla, že by chtěla, aby návštěvník po zhléd-
nutí této expozice viděl autora nejen jako výtvarného otce 
slavné večerníčkové figurky Maxipsa Fíka, ale hlavně také 
komplexně.

Hlavním úkolem prezentace je představit jeho široký 
tvůrčí záběr, který sahá od knižní ilustrace přes filmový pla-
kát až třeba ke kresleným titulkům. Ovšem u všeho, na co 
autor kdy sáhl svou rukou, je třeba ocenit v první řadě jeho 
smysl pro dynamiku figury, ať už jde o veselou tvorbu pro 
děti, nebo hororovou scenérii pro dospělé.

Princezna Violínka i doktor Faust mají u něj podobné 
rysy. Ani ne tak fyzické, ale především výtvarné. Druhým 
typickým znakem Šalamounovy tvorby je humor nebo nad-
sázka a od nich už je jen krůček ke karikatuře. Proto jsou 
všechny postavy mírně zdeformované. Krasavice mají buc-
laté botoxové rty a přifouknutá, jakoby silikonová ňadra, 
a to přitom obrázky vznikly v době, kdy byla móda extrém-
ního sebevylepšování v nedohlednu. Jack Rozparovač vy-
padá v protisvětle jako temný stín s nožem v ruce. Ale aby 
i v hororu člověk našel něco směšného, vypadá vražedná 
zbraň spíš jako dětská rybička, kterou by mohl Jack zapích-
nout tak maximálně leklou bělici.

Ale omyl by byl domnívat se, že autor umí vytvořit jen 
trochu infantilní postavičky a víc nic. U ilustrací z Coopero-
va románu Poslední Mohykán před čtenářem ožívá oprav-
dový válečník s napnutým lukem, tomahavkem za pasem 
a náhrdelníkem s dravčími drápy na krku. Žádná komická 
figura, ale skutečný prérijní bojovník.

Právě u takto pojatých děl je vidět, že tvůrce umí bez 
problémů vytvořit i „vážně“ pojatou postavu. Je to stejný 

princip, jako když chce hudebník udělat dobrou hudební 
parodii. Musí totiž určitě umět hodně dobře hrát a zvlád-
nout základy řemesla.

Ale co naplat, přes to všechno však určitě zůstane Jiří 
Šalamoun pro mnoho lidí stále synonymem tvůrce, jenž 
nakreslil Fíka z Večerníčků. (mk)

Sochaři v Hořicích byli naposledy,
sochy není kam postavit
Letošní 31. Mezinárodní sochařské sympozium v Hoři-
cích, založené před pětapadesáti lety jedním z nejznáměj-
ších umělců 20. století, profesorem Vladimírem Preclíkem 
(1929-2008), bylo zřejmě poslední. 

Město kamenné krásy nemá díla tvůrců z celého světa 
kam postavit. Dvojice sochařských parků je plná. Sochy, 
jež není kam umístit, leží bez užitku složené na zemi jako 
skládka stavebního kamene. „Doposud takto skončilo, řek-
něme v přírodním depozitu, dvanáct soch a brzy přibudou 
další čtyři. Nejsme výrobna soch, nýbrž sympozium, s nímž 
takto nelze pokračovat,“ konstatoval dlouholetý pořadatel 
akce Jan Pospíšil.

Neúcta k uměleckým dílům je pro organizátory nejstar-
šího mítinku sochařů na světě velmi zarážející a znervóz-
ňuje samotné tvůrce. Sochaři přijíždějí do Hořic s vidinou 
umístění sochy v unikátní přírodní galerii. Monumenty te-
sané do pískovce dohromady tvoří originální krajinotvorný 
prvek. „Nikde jinde nevznikají podobné sochařské parky. 
Mít tam svoji sochu představuje prestižní záležitost, proto 
zájem o sympozium neupadá. Letos se přihlásilo na 360 so-
chařů, z nichž jsme mohli vybrat pouhých pět,“ říká Pospí-
šil. „Bojujeme s úředními lejstry, které se množí geometric-
kou řadou. Úředníci se domnívají, že místo v sochařských 
parcích by ještě bylo. Sochy ale nelze poskládat jako pomní-
ky na hřbitově,“ doplnil Pospíšilův kolega Martin Samohrd.

Regule sympozia nedovolují umístit sochy v majetku 
města po Hořicích a okolí ani skulptury, jichž sochaři do-
posud vytvořili na dvě stovky, prodat. Sympozium postrá-
dá komerci a sochařské výtvory nekončí na honosných za-
hradách zbohatlíků. „Řada sochařských dílen se pořádá je-
nom kvůli tomu,“ podotkl Pospíšil.

Díla vzniklá na posledních hořických sympoziích se po-
většinou představila veřejnosti pouze v Hradci Králové na 
Nábřeží sochařů, jediném místě na světě, kde se pravidel-
ně obměňuje galerie sochařských monumentů ve veřej-
ném prostoru. Sochy po dvou letech na břehu Labe čeka-
la cesta do hořického přírodního skladu.

Důstojné místo pro odložené sochy hledá město mar-
ně. Pozemky vhodné pro sochařské parky nabízejí vlastníci 
za přemrštěnou cenu. „Město zůstává sympoziu nakloně-
no. Pozemky nejsou k mání. Musíme najít nějakou novou 
formu sympozia,“ reagoval hořický starosta Aleš Svoboda, 
podle něhož konec sympozia nezpůsobila jenom úřednic-
ká lejstra a chybějící prostor pro umístění soch.

„Organizátoři sympozia, proti němuž nic nemám, pří-
liš nekomunikují,“ doplnil Svoboda, jenž léta neřešený pro-
blém, kam se sochami, zdědil po předchůdcích v čele rad-
nice.

výTvarné umění
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Sympozium inspirované sochařskou legendou Rakuša-
nem Karlem Prantlem, jenž v době sovětské invaze do Ma-
ďarska v roce 1956 zorganizoval na rakousko-maďarských 
hranicích protestní mítink sochařů, mělo poprvé namále 
v roce 2000. Renesance se dočkalo do dvou let. (mk)

Spolupráce umění s industriálním prostorem
Pražská Pragovka Gallery připravila soubornou výstavu 
Ko-Laborace, která vznikla v rámci projektu Kolben Open 
Nr. 8 a představila umělce-rezidenty Pragovky. Ve výstav-
ních prostorách ji bylo možné navštívit do konce srpna.

První, co asi každého návštěvníka napadlo, bylo to, 
proč organizátoři zvolili tak zvláštní, ale zároveň také po-
někud provokativní název. Slovo collaboration nezname-
ná v angličtině jen spolupráce, ale také cosi jako společné 
dílo. Tento druhý význam by tedy mohl sloužit k pochope-
ní idey celé expozice.

V češtině má toto slovo spíše pejorativní význam, pro-
tože je spojeno se zradou a podporou nepřítele. Ale i umě-
lec si přece musí dávat pozor, aby se nedostal na temnou 
stranu a nezradil, co se týče tvůrčího procesu, sám sebe.

V interiéru bývalé továrny bylo možno nalézt práce více 
než padesáti výtvarníků, z nichž bezpochyby nejznáměj-
ší byl Pasta Oner (měl na výstavě olej na plátně a dílo vy-
tvořené kombinovanou technikou). Kromě obrazů v nich 
byly také skulptury, interaktivní objekty, dekoláže či video-
instalace. Tematický i estetický rozptyl byl velký a návštěv-
ník měl tak možnost získat dobrý přehled o současném vý-
tvarném projevu.

Malířskou figurativní tvorbu představoval akryl na plát-
ně Gray Imagination Ladislava Vlny. Kompozice vytvoře-
ná několika nahými mužskými figurami evokovala klasická 
barokní díla – jakoby vypadla z Rembrandtových obrazů. 
Lidský faktor naopak postrádal akryl Terezie Kusbach Ko-
lářové IZOLAce, pracující s tématem syrové odcizenosti.

Abstraktní malířskou tvorbu, která na výstavě převlá-
dala, zastupovali například Pavel Tichoň (Pan Tau) či Da-
niel Hanzlík (Kontinuální přechody II). Sochařskou tvorbu 
zase Matouš Háša dílem Reconciliation pracujícím s téma-
tem ukřižovaného. Stejně jako Lucie Nováčková instalací 
Skoro jako lady Duchamp, v níž lze objevit odkaz na nej-
slavnější Duchampovo dílo Fontána.

Příkladem postmoderního přístupu k prostorovému 
objektu bylo dílo Davida Strauzze Stacks, vytvořené z ba-
revně postříkaných plechovek a evokující street art nebo 
graffiti. Stejně tak Databázeň Davida Helána, což byl text 
napsaný černě na originální bílé dlaždičky, které zůstaly 
jako vzpomínka na minulost v bývalé jídelně.

Co spojuje na první pohled roztříštěnou kolekci děl, je 
výstavní prostor. Industriální interiér bývalé fabriky se stá-
vá jakýmsi spojovatelem a zároveň hypermoderní tvorbu 
zasazuje do poněkud archaického kontextu. (mk)

Plakáty Jana Schmida v Ypsilonce
Galerie Skleňák v pražské Bubenči představila o prázdni-
nách ve svých výlohách plakáty zakladatele Studia Ypsilon 
Jana Schmida, který pracuje metodou improvizace a „říze-
né“ náhody. Na sedmdesát děl bylo volně k vidění.

Plakáty klasické velikosti, ale i v nadstandardních for-
mátech, které Schmid tvořil od šedesátých let minulého 

století, představily inscenace z Ypsilonky. Podle spisovate-
le Bohumila Nusky „souzní svou vizualitou s charakteristi-
kou této věhlasné pražské divadelní scény“.

„Plakáty jsou projevem Schmidova Gesamtkunstwerku. 
Jsou nezbytnou součástí jeho působení v divadle Ypsilon 
a jsou dobře použitelné i jako tvář divadelního tištěného 
programu. Jejich technické a výtvarné parametry plně slou-
ží hlavním idejím tohoto divadla, které jsou založeny na 
fascinaci improvizací v divadelní práci,“ upřesnil kunsthis-
torik Petr Wittlich.

Ve venkovních prostorách funkcionalistického domu je 
návštěvníci zhlédli zavěšené jednotlivě nebo v blocích po 
osmi až dvanácti kusech, některé byly umístěné na stoja-
nech s UV filtrem nebo volně položené na zemi z líce, či 
rubu.

Divadelní plakáty Jana Schmida tvoří souvislou barev-
nou řadu, jen výjimečně se ozve černá, ale i to je vlast-
ně barva. Nahradíme-li v názvu commedia dell’arte slovo 
commedia slovem galleria, máme hned výstižnou charak-
teristiku těchto plakátů,“ doplnil esejista Josef Kroutvor.

(mk)

Výstava díla Františka Kavána
V roce 2021 si připomínáme 155. výročí narození a 80. vý-
ročí úmrtí významného českého malíře-krajináře, symbo-
listy a básníka Františka Kavána. Rozsáhlá výstava v hlav-
ním prostoru Oblastní galerie Liberec ukáže Kavánovo dílo 
nejen ve značné šíři, ale do určité míry i v novém světle.
František Kaván (10. 9. 1866, Víchovská Lhota – 16. 12. 
1941, Libuň) v letech 1890-1896 studoval na pražské Aka-
demii v krajinářském ateliéru Julia Mařáka. Patří k nejvý-
znamnějším domácím krajinářům, položil základy realistic-
ké malby krajiny u nás. Jeho krajiny mají realistický základ, 
vycházejí z bezpečného zvládnutí kresby a základních tech-
nických dovedností, jsou věrohodné, pravdivé a nestár-
noucí v účinku na vnímavého diváka. S Mařákovou školou 
se účastnil řady exkurzí na Žalov, Peruc, do Budňan pod 
Karlštejnem, na Okoř. Často maloval v Krkonoších, jižních 
Čechách a Železných horách. Po dobrovolném odchodu 
z Akademie vznikla jeho výtvarná i literární díla ovlivně-
ná symbolismem a dekadencí, publikoval i svou poezii. Po 
realistických počátcích se přiklání k symbolismu. Po roce 
1900 se vrátil zpět k čisté krajinomalbě, známé jsou přede-
vším jeho zimní motivy.
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log, Pietní park – Pocta Matyáši Braunovi, areál zimního 
stadiónu – Ivan Hlinka, prostor před Citadelou – Památník 
1. stavby mládeže).

JubIlea

Mgr. Art. Ivana Sláviková, ArtD. (* 26. 9. 1981) 
V roku 2008 absolvovala v Ateliéri Socha a aplikované mé-
diá doc. Juraja Saparu akademické sochárstvo na Fakul-
te výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystri-
ci. V roku 2011 získala doktorát v odbore Voľné výtvarné 
umenie (Socha ako médium schopné interpretačnej uni-
verzálnosti) na Fakulte výtvarných umení Akadémie ume-
ní v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia absol-
vovala pracovnú stáž na Akadémii umení v Prahe v atelié-
ri Intermédia 3, škola Tomáša Vaňka.

Od roku 2011 pôsobí ako odborná asistentka na ka-
tedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici Fa-
kulty výtvarných umení. Od roku 2013 pôsobí ako vedúca 
katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadé-
mie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa zameria-
va prevažne na sochársky a priestorový prejav. Jej výtvarný 
jazyk sa hlási k postminimalizmu sochárskych podôb, za-
chytávania stôp s prvkami osobnej mytológie a odkrývania 
atrofovanej pamäte. V škále aktuálnych umeleckých preja-
vov jej tvorby sa objavuje aj text art, fotografia a jej animá-
cia, pričom používa seba – svoju postavu ako symbolické-
ho zástupcu iného príbehu či ako metaforu nadčasovosti.

Zemřel sochař Stanislav Hanzík
12. srpna 2021 zemřel jeden z nejuznávanějších českých 
sochařů Stanislav Hanzík, bylo mu devadesát let. Vystudo-
val na pražské Akademii výtvarných umění u Jana Laudy 
a Vincence Makovského, studia si doplnil v Paříži. Byl čle-
nem Spolku výtvarných umělců Mánes.

Hanzíkova díla zdobí interiéry i veřejná prostranství 
mnoha měst. Působil také jako docent a později profe-
sor na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, pozdě-
ji spolu zakládal katedru výtvarné tvorby s multimediálním 
programem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 
Za plastiku Svářeč obdržel v roce 1961 hlavní cenu Bien-
nale de la Jeunesse v Paříži.

Hanzík ztvárnil portréty umělců, vědců, hudebních 
skladatelů, architektů, spisovatelů a jiných významných 
osobností. Patří mezi ně například Božena Němcová, Ka-
rel Hynek Mácha, Bedřich Smetana, Jaroslav Seifert, Alfons 
Mucha, Karel Hašler a mnoho jiných. Mnozí z portrétova-
ných osobností seděli modelem přímo v Hanzíkově atelié-
ru v Nerudově ulici – např. fotograf Josef Sudek, herci Ru-
dolf Hrušínský a Josef Kemr či architekt Jaroslav Fragner. 
Pro Litvínov Hanzík vytvořil v životní velikosti sochu hoke-
jisty a trenéra Ivana Hlinky, který zahynul při automobilo-
vé nehodě. V roce 1999 Londýnská společnost portrétních 
soch udělila Hanzíkovi medaili Jeana Massona Davidsona 
za portrét spisovatele Bohumila Hrabala.

V litvínovském zámku Valdštejnů je expozice věnova-
ná jeho nezapomenutelné tvorbě, s tou se můžete setkat 

Stanislav Hanzík a jeho pomník Karlu Hašlerovi Ivana Slavíková: Sweet dreams, 2006, kov – plech
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Svoje diela vystavuje na domácej, ale aj medzinárod-
nej pôde, či už na samostatných, alebo kolektívnych výsta-
vách. Je spoluautorkou zborníka Forma – Zborník o súčas-
nom sochárskom umení (2011).

Jaroslav Schejbal (* 8. 9. 1966, Hradec Králové) 
Výtvarník, kreslíř, 
street-artist. Vzdělání: 
Střední umělecko-prů-
myslová škola, obor 
kresba (V. Žatečka), 
obor zpracování dra-
hých kovů a kamenů 
(J. Chval) Turnov. Je 
členem volného umě-
leckého seskupení Art 
Division Team Victory 
Nox. 

Jaroslav Schejbal 
nezapře zkušenost 
z pouličního umění, 
i když dnes je na po-
užití spraye a šablon 
ve veřejném prostoru 
už příliš pečlivý. Kreslí 
počítačovými progra-

my, vyjadřuje se prostřednictvím detailů a nuancí. Často 
používá motivy ze slavných obrazů, aby je přizpůsobil sou-
časnosti, rozehrává hru na rozeznávání vzorů.

Jiří Anderle (* 14. 9. 1936)
Jiří Anderle je akademický malíř a grafik. V letech 1951-
1961 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu a na 
Akademii výtvarných umění v Praze (obor malířství a gra-
fika) a o sobotách a nedělích hrával s kapelou na buben na 
tanečních zábavách na Rakovnicku a na Berounsku.

Styl jeho grafiky se vyhraňoval v době profesionálního 
působení v Černém divadle, se kterým sjezdil skoro celý 
svět jako technik i herec. V letech 1969-1973 působil na 
VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky.

Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se 
blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastou-
pen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pa-
řížském Pompidouově centru. V roce 2006 byl vyzname-
nán medailí Za zásluhy III. stupně.

„Aby moje práce měla vůbec nějaký smysl, musím po-
čítat s divákem. S jeho schopností zastavit se, dívat, popře-
mýšlet, třeba i nepochopit můj obraz… Počítám zkrátka 
s jeho názorem, zaujetím, s jeho potřebou být sám sebou. 
Bohužel, dnes čím dál víc vidím jistou okoralost. A zase 
musím připomenout techniku. Každý má mobil, každý ne-
konečně dlouho kouká do počítače nebo na obrovskou te-
levizi. To není jen ztráta času, ale hlavně ztráta vlastního já. 
Vizuální smog změnil náš život…“

Jiří Valoch (* 6. 9. 1946, Brno)
Jiří Valoch je básník, vizuální umělec, teoretik a kritik umě-
ní, publicista, kurátor výstav, konceptuální umělec a sběra-
tel. V letech 1965-1970 studoval germanistiku, bohemisti-
ku a estetiku na FF MU v Brně. Je originálním tvůrcem vi-
zuálně konceptuální poezie a textových instalací, které vy-
tváří od roku 1970. Všechny tyto realizace vycházejí z mož-

ností jazyka, někdy oproštěného na jediný význam, který 
funguje sám o sobě nebo v kontextu s minimální kresbou 
nebo barevným zásahem.

Od sedmdesátých let působil jako kurátor Domu umění 
města Brna, kde realizoval především výstavy významných 
osobností českého poválečného umění (např. V. Boudní-
ka, M. Knížáka, J. Koláře, B. Kolářové, A. Šimotové, L. No-
váka), byl autorem prvních československých výstav po-
čítačové grafiky a grafických partitur. Spolu pracoval na 
neo ficiálních výstavách, samizdatových katalozích a sbor-
nících. Je autorem několika monografií a řady katalogo-
vých textů.

Mgr. Jiří Surůvka (* 24. 9. 1961)
Jiří Surůvka patří k nej-
známějším současným 
umělcům Ostravy. Ač-
koliv je známý i v za-
hraničí, neobejdou se 
bez něho nejrůznější 
mezinárodní přehlíd-
ky a zastupoval rov-
něž Českou republiku 
na Benátském bienále. 
Je stále věrný svému re-
gio nu, kde se také růz-
nými aktivitami angažu-
je v uměleckém provo-
zu a učí na Ostravské 
univerzitě.

Dílo Jiřího Surůvky i jeho akce a performance lze na-
zvat brutální. Týkají se kontroverzních sociálních, politic-
kých a kulturních témat a míří divákovi přímo mezi oči. 
Jeho razantní ironie se nevyhne ani tématům nacismu, ani 
vlastní sebereflexi v akcích, v nichž vystupuje se svou ne-
mužnou postavou coby Batman. Vystupuje s uměleckou 
skupinou František Lozinski o. p. s., v devadesátých letech 
se svými kolegy provozoval divadelní kabaret Návrat mis-
trů zábavy, byl iniciátorem ostravského Performance Fes-
tival Malamut. Je známý především svými tištěnými plát-
ny počítačových obrazů vytvářených z fotografické před-
lohy, v nichž tematizuje různé kulturní a sociální stereoty-
py. Vystavuje od roku 1983, samostatně od roku 1992. Žije 
a pracuje v Ostravě.

Jaroslav Schejbal: 
Scratching – Retro – Story

Jiří Surůvka: Pinocchio, 2003, dřevo, laminát, překližka
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folklórem a přírodou. Kromě kresby se věnoval především 
volné, drobné (Ex libris) a užité grafice (plakáty, bankovky, 
známková tvorba), při jejíž tvorbě experimentoval s gra-
fickými technikami. Jeho typickou grafickou technikou byl 
dřevoryt a dřevořez. Vynikal také v knižní grafice a ilustraci.

Scénografické výpravě se věnoval od roku 1940, kdy jej 
pozval do Národního divadla v Praze dirigent Václav Talich 
k realizaci Dvořákova Jakobína. Později pohostinsky rea-
lizoval výpravy převážně pro český operní repertoár jak 
v Praze, tak ve Státním divadle v Brně, v Olomouci, Plz-
ni a dalších městech. Pohostinsky připravil výpravu Janáč-
kovy Její pastorkyně i pro Vídeňskou státní operu (1968).

František Kysela (4. 9. 1881, Kouřim – 20. 2. 1941, Pra-
ha)
František Kysela byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pe-
dagog. Je zakladatelem české moderní scénografie. Stu-
doval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1900-1904) 
a krátce navštěvoval pražskou Akademii výtvarných umě-
ní (1904-1905). V roce 1913 se stal pedagogem na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze, o čtyři roky později byl 
jmenován profesorem a v letech 1924-1926 a 1930-1932 
vykonával funkci rektora. Byl členem SVU Mánes, Osmy 
a Skupiny výtvarných umělců.

Pro divadlo začal pracovat nejdříve s ochotníky v Holi-
cích a Náchodě. Roku 1913 se podílel na vydání Dekorací 
českých umělců. Pro první sérii navrhl proscénium s kubis-
tickými prvky, oponu, sufity a čtyři archy drapérii. Ve dva-
cátých letech navrhl k sériové výrobě rodinné loutkové di-
vadlo se sufitami a jednou dekorací.

V roce 1914 se novátorským pojetím výpravy ke hře 
Viktora Dyka Zmoudření dona Quijota pro Vinohradské 
divadlo podílel na rozvoji expresionistického inscenač-
ního stylu. Poté spolupracoval v Městským divadlem na 
Vinohradech a Národním divadlem, pro které navrhoval 

vZpomínka

Rudolf Moško (22. 9. 1926, Dobrá pri Trenčíne – 3. 5. 
2019, Trenčín)
Študoval na oddelení kreslenia a maľovania pri Sloven-
skej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. J. Mudro-
cha, G. Mallého a D. Millyho. Od roku 1959 pôsobil Ru-
dolf Moško v slobodnom povolaní ako samostatný výtvar-
ník, ktorý sa okrem maľovania a kreslenia venuje aj výtvar-
ným prácam v architektúre s mnohými realizáciami. Kon-
štruktívna, monumentálne cítená krajina Rudolfa Mošku 
podaná v príznačných, prevažne modrozelených farbách 
obrazov alebo v zjednodušených robustných tvaroch kre-
sieb ceruzkou, sa stala po dlhé roky charakteristickou sú-
časťou jeho početných individuálnych alebo aj spoločných 
výstav najmä v našich galériách a múzeách.

Realizoval 40 individuálnych výstav na Slovensku i v za-
hraničí. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských 
galériách i v súkromných zbierkach. 

Karel Svolinský (14. 1. 1896 – 16. 9. 1986)
Karel Svolinský byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf. Vy-
učil se v Praze v řezbářství. Následně v letech 1919-1922 
navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Pra-
ze. Plastiku studoval v letech 1921-1922 u profesora Bo-
humila Kafky, grafiku a malbu pak u profesora Františka 
Kysely. Pořádal mnoho studijních cest do Německa, Itá-
lie, Francie, Jugoslávie, Anglie i do Spojených států. Těžiš-

Karel Svolinský: Orloj, Olomouc, 1947-1955, mozaika František Kysela: Světlonoš, kolem 1925, vitráž, sklo vkládané do olova
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výpravy činoher a zejména oper. Stal se průkopníkem no-
vého pojetí scénování operních děl, zejména českých skla-
datelů (B. Smetana, A. Dvořák, J. B. Foerster) směřující-
ho k zjednodušené, stylizované scéně. V jeho pojetí se ba-
revně a tvarově oproštěná scéna stala „optickou podobou 
vnitřního obsahu a ladění díla“.

Do vývoje českého loutkářství zasáhl nejen svou účas-
tí na reformních Dekoracích českých umělců, ale zejména 
jako pedagog VŠUP, kde ovlivnil svým zájmem o loutkové 
divadlo celou řadu pedagogů a posluchačů školy. K jeho 
žákům mj. patřili J. Skupa, L. Sutnar, K. Svolinský.

V roce 1923 byl realizován jeho návrh ornamentální 
malby pro železnou oponu Národního divadla v Praze.

Jeho žena a syn se za druhé světové války aktivně zapo-
jili do odboje, oba zahynuli v koncentračním táboře Osvě-
tim.

František Kupka (23. 9. 1871, Opočno – 24. 6. 1957, Pu-
teaux, Francie)

František Kupka byl malíř a grafik 
světového významu, jeden ze za-
kladatelů moderního abstraktní-
ho malířství.

Své mládí prožil v Dobrušce 
pod Orlickými horami, kde se vy-
učil sedlářskému řemeslu, ale již 
tehdy maloval vývěsní štíty a ob-
rázky svatých. Absolvoval řemesl-
nickou školu v Jaroměři a posléze 

pražskou Akademii výtvarných umění. Zde studoval jako 
žák profesora Sequense až do roku 1891, kdy odešel do 
Vídně. Ve Vídni zůstal až do roku 1895, kdy byl poslán 
jako stipendista do Paříže, kam se dostal oklikou přes se-
verní Evropu.

Během studií na École des Beaux-Arts se živil malo-
váním plakátů, vyučoval náboženství a dokonce vystupo-
val jako spiritistické médium. Kolem roku 1903 se poprvé 

mezinárodně představil publikací svých satirických kreseb 
v pařížském časopisu L’Assiette au Beurre, do kterého při-
spíval v letech 1901-1907 a vytvořil i tři svá samostatná čís-
la – alba Peníze, Náboženství a Mír.

V roce 1914 odešel dobrovolně na frontu jako člen roty 
Nazdar, v bitvě u řeky Aisne byl raněn. Byl vyznamenán Řá-
dem důstojníka Čestné legie a za své zásluhy v armádě zís-
kal hodnost kapitána. Pomáhal organizovat českosloven-
ské legie ve Francii, po návratu do Paříže založil tzv. Čes-
kou kolonii, jejíž předsedou byl později zvolen.

Po válce byl jmenován profesorem pražské Akademie, 
kde v roce 1920 také přednášel. Přednáškovou činnost po-
řádal později i v Paříži, kde vyučoval československé sti-
pendisty. V letech 1919-1938 byl podporován svým příte-
lem Jindřichem Waldesem, úspěšným pražským podnika-
telem, který kupoval jeho obrazy.

Za svůj život uspořádal mnoho výstav a získal mnohá 
ocenění. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin čes-
ké i světové výtvarné tvorby. Z komerčního hlediska jde 
také o nejdražšího českého umělce. Největší sbírku Kupko-
vých obrazů a studií naleznete v pražském Museu Kampa.

Bohuslav Schnirch (10. 8. 1845, Praha – 30. 9. 1901, Pra-
ha)
Bohuslav Schnirch byl významný sochař české monumen-
tální romantiky, Sokol, vlastenec. Studoval vyšší reálnou 
školu v Praze, kterou však dokončil ve Štýrském Hradci 
roku 1863. Ještě téhož roku si osvojil první kamenické zna-
losti v tamní dílně Eduarda Greina. V letech 1864-1866 na-
vštěvoval ateliér Franze Bauera na vídeňské Akademii.

Po návratu do Prahy docházel ještě k Josefu Zítkovi na 
školu architektury při pražské technice. Roku 1869 se ne-
úspěšně pokusil získat profesuru modelování na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Odešel proto zpět do Vídně 
a následně na studijní pobyt v Itálii. Již při pobytu v Římě 
začal pod vlivem antické a renesanční plastiky vytvářet ná-
vrhy na výzdobu Národního divadla, jež je jeho stěžejním 
dílem (Apollón a devět Múz na atice vstupní lodžie, Čechie 
nad jevištěm, Trigy na nárožích aj.).

Do Prahy se definitivně vrátil roku 1873. Během své-
ho života se účastnil činnosti mnoha spolků. Často spo-
lupracoval s předními českými architekty (Josef Zítek, Jo-
sef Schulz aj.) na výzdobě jejich realizací. Je například au-
torem čtyř pilířových sousoší Národního musea: Nadšení, 
Obětavost, Láska k pravdě a Láska k minulosti. Ve dle toho 
se účastnil mnoha soutěží na pomníkové práce, z nichž 
nejznámější je realizace jezdeckého pomníku Jiřího z Po-
děbrad v Poděbradech (1891-1894). Napsal také vlastní 
životopis, který je uložen v archivu Národní galerie.

Během svého studijního pobytu na vídeňské Akademii 
se zasloužil s dalšími vlasteneckými studenty o založení So-

kola ve Vídni. Z Prahy 
se dobře znal s Miro-
slavem Tyršem. Usta-
vující valná hroma-
da se konala 3. břez-
na 1867 pod názvem 
Slovanský tělocvič-
ný spolek Sokol Ví-
deňský, určený pro 
všechny Slovany žijí-
cími ve Vídni.František Kupka: Kosmické jaro I, 1913-14, olej, plátno Bohuslav Schnirch: Triga (koně a vozík)
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Egyptologická výstava v Národním muzeu 
prodloužena do konce září
Národní muzeum prodloužilo do konce září egyptologic-
kou výstavu Sluneční králové, která měla skončit 6. června. 
Na výstavu, o niž je velký zájem, je možné přijít jen se vstu-
penkou z on-line rezervačního systému na konkrétní den 
a čas. Výstava unikátních nálezů, které dlouho neopustily 
a již zřejmě neopustí území Egypta, patří k hlavním udá-
lostem Národního muzea i současných výstav v Česku. Vý-
stava se připravovala několik let. Loni ji zbrzdila jarní vlna 
pandemie koronaviru.

Prodloužení výstavy je pro obě strany podstatné 
i z ekonomického hlediska. Egyptská strana nechtěla po 
Národním muzeu žádné zápůjční poplatky, ale obě země 
se dělí o vstupné. Výstava má finanční náklady, i když je 
zavřená. Po celou dobu výstavy je stále přítomen jeden 
egyptský kurátor.

Šumavský venkov Michaela Rittsteina
Výběr z doposud málo viděných i nikdy nevystavovaných 
obrazů českého malíře a emeritního profesora pražské 
Akademie výtvarných umění Michaela Rittsteina je možné 
si prohlédnout v Českém Krumlově v rámci výstavy nazva-
né Nuže... v Egon Schiele Art Centru.

Expozice zaujme desítkami umělcových děl vzniklých 
od sedmdesátých let až do současnosti. Lidé uvidí známé 
„výjevy z panelákových bytů“, ale i poslední fantaskní ob-
razy z období pandemie, které autor strávil na šumavském 
venkově. Právě tam vznikají jeho díla nejčastěji.

Zdroji inspirace Michaela Rittsteina jsou prostředí hro-
madné dopravy, koupališť, venkovských hospod i lidských 
příbytků. „Do autorových děl vstupují klid venkova i atmo-
sféra pulzující metropole. Jeho expresivní malířské zázna-
my vyhrocené groteskní nadsázkou až na hranici absurdi-
ty v sobě skrývají postřehy o komplikovanosti mezilidských 
vztahů,“ uvedl Petr Mach, kurátor předchozí autorovy re-
trospektivy v Jízdárně Pražského hradu.

Výstava je otevřena do 30. ledna 2022. (mk)

Expozice novodobých českých dějin 
v Národním muzeu
Národní muzeum v Praze představilo v červenci ve své 
nové budově nejrozsáhlejší expozici českých dějin 20. sto-
letí. Začíná první světovou válkou a končí vstupem ČR do 
Evropské unie.

Expozici českých dějin 20. století otevřelo Národní mu-
zeum ve své nové budově, která byla mimo jiné sídlem 
Federálního shromáždění socialistického Československa. 
Prezentace se připravovala přes osm let a podle jejích au-
torů je nejrozsáhlejší expozicí moderních dějin, jaká kdy 
v Česku vznikla. Začíná první světovou válkou a končí vstu-
pem ČR do Evropské unie. Spíše než politické dějiny chce 
na 1 000 exponátech a 2 000 metrů čtverečních zachytit 
proměnu společnosti v daném období.

„Expozice nechce ukazovat jen válečné konflikty a po-
litické zlomy, nechce ale také sklouzávat v touze přilákat 

diváka k líbivému retru,“ řekl generální ředitel Národního 
muzea Michal Lukeš. „Expozice ukazuje životy obyčejných 
lidí, ale i událostí, které změnily celý svět. Snažili jsme se 
využít i nejmodernější multimediální nástroje a našeho ná-
vštěvníka vtáhnout do děje bouřlivého 20. století,“ uvedl. 
Vytvořit expozici moderních dějin je podle něj pro histori-
ky a muzejníky jedna z nejtěžších disciplín.

Expozici uvozuje časozdviž – kruhová místnost, která 
vytvoří v návštěvníkovi iluzi jízdy velkým výtahem vzhůru 
celými dějinami českých zemí v časovém období, kterému 
se věnuje následná expozice. Část exponátů a úseků histo-
rie je v ní pojata scénograficky, divák do jednotlivých obra-
zů může vstupovat, prosklené vitríny s exponáty i s obra-
zovkami jsou i v podlaze. Krátké popisky doplňují také in-
teraktivní kiosky, kde si zájemci mohou informace ještě do-
plňovat čtením dalších textů.

Návštěvník se ocitne v kulisách zákopů první světo-
vé války, později projde několika dobově zařízenými byty 
z konce první republiky, jak těmi vesnickými a prostými, 
tak těmi městskými zařízenými kubistickým a dalším tehdy 
moderním nábytkem. Z původního prostoru na Národní 
třídě byl do muzea přenesen interiér krejčovského salónu 
Bárta doplněný oděvy a doplňky.

Expozici doplňují dobová umělecká díla nebo odkazy 
ke sportu, jako třeba první československá zlatá medaile 
z roku 1924, kterou získal gymnasta Bedřich Šupčík, nebo 
sportovní oblek prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 
K těm nejdražším patří kolekce řádů, které měl na sobě 
František Ferdinand d’Este v okamžiku atentátu v Saraje-
vu – vitrínou s nimi expozice začíná.

Ústředním tématem expozice je míra osobní svobody 
jedince a možnosti, jakým způsobem si byl schopen svo-
bodu v měnící se situaci zachovat a rozvíjet. Vedle histo-
rických exponátů a událostí kolem nich přináší expozice 
i několik výstavních linií, které celé 20. století propojují. 
V jedné, kterou symbolizuje motiv kufru, se tak můžou ná-
vštěvníci vžít do masových přesunů obyvatel ve 20. stole-
tí – od povolání celé generace mužů do zákopů, přes vystě-
hovalecké a likvidační vlny druhé světové války, po emigra-
ci před komunistickou vládou nebo odjezd mladých lidí za 
prací nebo studii na Západ v devadesátých letech.

Nové expozice Národního muzea navazují na otevření 
hlavní budovy po několikaleté rekonstrukci. Další by měly 
přijít na řadu přírodovědecké expozice. (mk)

Výstava obrazů Zdeňka Buriana ve Zlíně
V galerii na střeše Obchodního domu ve Zlíně byly k vi-
dění obrazy Zdeňka Buriana. Jeho díla se mimo jiné stala 
předobrazem filmu Karla Zemana Cesta do pravěku, který 
vznikl právě ve Zlíně. Obrazy přenesly návštěvníky do svě-
ta dinosaurů a dalších zvířat druhohor a nabídla přes dvě 
stě Burianových originálů.

Od malířova úmrtí letos uplynulo čtyřicet let. Výstavu 
doplnila řada dalších děl zapůjčených soukromými sběra-
teli i státními kulturními institucemi. K vidění byly i světo-
známé ilustrace, kterými Zdeněk Burian doprovodil řadu 
dobrodružných knih. 

výsTavy
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Jan Kotěra se narodil 18. prosince 1871 v Brně. V letech 
1897-1890 studoval stavitelství na německé průmyslové 
škole v Plzni, v letech 1890-1894 byl na stavitelské praxi. 
Poté v letech 1894-1897 studuje architekturu na Akade-
mii výtvarných umění ve Vídni u Otto Wagnera. Na zákla-
dě získání Římské ceny cestuje po Itálii, kresby z cesty poté 
vystavuje u Topiče v Praze v roce 1898. Nadále žije a pra-
cuje v Praze. Od roku 1898 učí jako zástupce prof. Bedři-
cha Ohmanna ve speciální škole pro architekturu na Umě-
leckoprůmyslové škole v Praze, kde je roku 1899 jmeno-
ván profesorem. Roku 1910 odchází na pražskou Akademii 
výtvarných umění, kde působí jako profesor architektury 
až do své smrti (v letech 1912-1913, 1914-1916 a 1920-
1922 jako rektor). Je též generálním komisařem umělec-
kých výstav v Benátkách (1910), v Římě (1911) a v Mni-
chově (1913). Pro český zemský výbor pracuje v letech 
1910-1921 jako regulační expert. Roku 1907 zakládá časo-
pis pro moderní architekturu Styl, roku 1914 zakládá Svaz 
českého díla. Umírá 17. dubna 1923 v Praze, pohřben je 
na Vinohradském hřbitově. V roce 1926 se koná v Mánesu 
jeho souborná posmrtná výstava.

Unikátní kostel v Senetářově
Padesáté výročí od vzniku moderního kostela si připo-
mněly v Senetářově desítky věřících. Děkovnou mši sloužil 
brněn ský biskup Vojtěch Cikrle. Senetářovský kostel svým 
vzhledem připomíná loď, před kostelem je i jezírko. Iniciá-
torem výstavby byl kněz František Vavříček. Návrh extrava-
gantní stavby vytvořil za necelé dva týdny výtvarník a archi-
tekt Ludvík Kolek. Klenotem interiéru je působivá abstrakt-
ní křížová cesta od Mikuláše Medka (1926-1974).

Stavba nového kostela by nebyla ničím zvláštním, kdy-
by se nepsal počátek sedmdesátých let 20. století a kdyby 
v tehdejším Československu nevládla komunistická stra-
na. Malé vesnici Senetářov na Blanensku se to ale jako zá-
zrakem podařilo a dnes se pyšní skvostem moderní archi-
tektury. Kostel je jednou z mála sakrálních staveb posta-
vených za totality.

Otevření kostela v roce 1971 bylo dramatické – oko-
lí vesnice bylo uzavřeno Státní bezpečností, takže účast-
níci mše museli parkovat v polích a přijít pěšky. Do Sene-
tářova, kde žije asi 500 lidí, se sjelo kolem 15 000 věřících 
z celé republiky. Slavnostního vysvěcení se kostel svatého 
Josefa dočkal až v roce 1991 za účasti brněnského bisku-
pa Vojtěcha Cikrleho.

Televizní vysílač na Ještědu slaví 55 let
Před pětapadesáti lety položili základní kámen stavby vy-
sílače a hotelu na Ještědu. Stavba vysoká 94 metrů, ve kte-
ré najdeme i hotel a restauraci, vystřídala na místě původ-
ní hotel. Ten zničil požár v roce 1963. Architekt Karel Hu-
báček – autor vysílače – v minulosti uvedl, že chtěl stav-
bou horu prodloužit. Ta měří sama o sobě 1 012 metrů. Její 
stavba trvala sedm let a po technické stránce šlo o nároč-
ný projekt, například 12 metrů dlouhé tyče z umělé hmo-
ty zvládla vyrobit až továrna na rybářské pruty. Kuželovitý 
tvar stavby zajistil Hubáčkovi cenu Augusta Perreta za ele-
ganci a praktické využití moderních technologií. Vysílač se 
taky stal národní technickou památkou a časopis Architekt 
ho vyhlásil Českou stavbou 20. století.

Festival Open House nabídl 
i Kotěrovy stavby
Festival architektury Open House připravuje už sedmý 
rok hlavní město Praha. V prvním srpnovém týdnu a hlav-
ně o víkendu 7. a 8. srpna se otevřelo na osmdesát běž-
ně nepřístupných budov a prostorů včetně komentova-
ných prohlídek. Do letošní nabídky festivalu byly zařazeny 
také objekty Jana Kotěry: Trmalova vilu, Vršovická vodárna 
v Michli a také Laichterův dům na Vinohradech.

Jan Kotěra byl architektem mezinárodního významu, 
vůdčí osobností české moderní architektury. Jeho rané 
stavby mají secesní charakter s ornamentálním, často folk-
lórním dekorem. Pozdější Kotěrovy stavby již sledují ryzí 
účelnost, mají však vždy vysokou výtvarnou kvalitu s rysy 
vznosnosti až monumentality. Ve svých veřejných i byto-
vých stavbách spojoval výtvarná umění (sochařství, malíř-
ství, design) s architekturou v nedílný celek, v němž archi-
tektura vždy hrála vedoucí uměleckou roli. Kotěrovy stav-
by mají čistou přehlednou dispozici, tvarovou pestrost, vý-
tvarnou logiku a vždy velkou a neotřelou nápaditost. Vět-

šina jeho budov se vyzna-
čuje asymetrickou, leč vy-
váženou kompozicí, zvý-
razněnou tektonikou a vy-
užíváním neomítnutého 
režného zdiva.

Kotěra spojoval ve své 
osobě schopnosti výbor-
ného stavitele a vynikají-
cího architekta-výtvarní-
ka. Též jako kreslíř, grafik, 
akvarelista a umělecko-
průmyslový výtvarník byl 
nenapodobitelný; jeho 
projekty samy o sobě jsou 
nádhernými výtvarnými 
díly. Konečně nelze opo-
menout, že jako vlivný pe-
dagog i projektant vycho-
val celou generaci našich 
špičkových architektů.

Kamil Dvořák

archITekTura & DesIGn

Kotěrova vodárna v Michli Kostel sv. Josefa v Senetářově
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Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein, 30. 8. 1919 – 
1. 9. 1941)

Jiří Orten byl básníkem existen-
ciálního zaměření, autorem sno-
vých próz, knižních dramat a li-
terárně zaměřených deníků. Na-
rodil v židovské rodině, z kon-
zervatoře byl v roce 1940 z raso-
vých důvodů vyloučen. V Praze se 
účastnil kulturního života, spolu-
pracoval jako literární a divadelní 

recenzent v časopisech Panoráma a Rozhledy. Věnoval se 
i divadlu nejen jako recitátor a herec, ale i jako autor dra-
matizací děl Francise Jammese, Guillauma Apollinaira aj. 
Navázal literární kontakty např. s Františkem Halasem, Vi-
lémem Závadou aj. V době protektorátu vydával Jiří Or-
ten své knihy pod krycími jmény Karel Jílek nebo Jiří Jakub. 
Musel se často stěhovat, byl napadán ve fašistickém tisku. 
Zemřel v roce 1941, když byl sražen německou sanitkou.

Jarmila Glazarová (provdaná Podivínská, 7. 9. 1901 – 
20. 2. 1977) 

Jarmila Glazarová byla česká pro-
zaička a publicistka, laureátka 
Státní ceny, národní umělkyně. 
Úspěch první knihy přivedl Jarmi-
lu Glazarovou na dráhu spisova-
telky. Po druhé světové válce byla 
více veřejně i politicky činná. Sou-
středila se na publicistiku, hodně 
cestovala a své dojmy ztvárňovala 
v cestopisech a reportážích. Čas-
to také pobývala ve svém rodišti 

Malé Skále. Přispívala do řady časopisů a novin – Lidové 
noviny, Rudé právo, Tvorba, Literární noviny, Plamen aj. 
Na náměty románů Jarmily Glazarové byly natočeny filmy 
Advent a Vlčí jáma.

Jaroslav Seifert (23. 9. 1901 – 10. 1. 1986)
Nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert patřil mezi členy 
hnutí Devětsil, stál na počátku českého uměleckého smě-
ru poetismu. Je jediným českým nositelem Nobelovy ceny 
za literaturu (10. prosince 1984), kterou získal za „poezii, 
která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podá-
vá osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnos-
ti“. Československá média odbyla udělení Nobelovy ceny 
pár větami.
karel Hvížďala: Jaroslav Seifert
Pan Jaroslav Seifert byl nejen v mládí význačným předsta-
vitelem umělecké avantgardy, ale i oblíbeným společníkem 
a milovníkem bohémských schůzek v pražských vinárnách.

„Asi v kvartě nebo v kvintě profesor Marek nám navrhl, 
abychom si z domova přinesli modely, z kterých bychom 
ve škole sestavili vlastní zátiší, které bychom namalovali... 
Přinesl jsem si věci pro žižkovské proletářské zátiší: láhev 

Na Svět knihy přijede Laurent Binet 
nebo nakladatel Gallimard
Zářijový veletrh Svět knihy bude jako hlavní zemi hostit 
Francii. Osobně o svém díle mají v Praze promluvit spiso-
vatelé Laurent Binet či Muriel Barberyová. Speciální po-
zornost bude věnována zásadní osobnosti české i fran-
couzské literatury Milanu Kunderovi. ČTK o tom za pořa-
datele informovala Pavla Umlaufová. Programová témata 
26. ročníku veletrhu a literárního festivalu zavedou čtená-
ře také do Polska a hlas dostane i Bělorusko.

Pořadatelé se chtějí věnovat i vlivu pandemie na knižní 
trh, jak a zda se proměnil. Svět knihy Praha 2021, prováze-
ný mottem Můj domov je v jazyce, se návštěvníkům otevře 
od 23. do 26. září na Výstavišti v Holešovicích.

Osobní účast na veletrhu přislíbila řada dalších osob-
ností francouzského literárního světa. Například Laurent 
Binet, autor bestselleru HHhH, k němuž ho inspiroval 
atentát na Reinharda Heydricha, tentokrát představí no-
vinku Civilizace, v níž se pustil do konstruování alternativ-
ních dějin. S českým prostředím je propojena Lenka Hor-
ňáková-Civade, původem Češka, která žije a píše ve Fran-
cii. V literárním pořadu uvede svůj poslední román Sym-
fonie o novém světě, v němž částečně vychází z osudů bý-
valého československého konzula v Marseille Vladimíra 
Vochoče.

výročí

Ivan Klíma (* 14. 9. 1931)
Ivan Klíma je spisovatel, dra-
matik a publicista. Jeho otec byl 
vědeckým pracovníkem v obo-
ru silnoproudé elektrotechni-
ky. Za druhé světové války pro-
žil Klíma tři a půl roku v terezín-
ském ghettu. Ve druhé polovi-
ně čtyřicátých let navštěvoval 
v Praze gymnázium. Poté absol-
voval jeden semestr na VŠPHV 
(nyní Vysoká škola ekonomic-
ká) a v letech 1952-1956 studo-
val obor český jazyk a literární 

věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Po absolutoriu pracoval jako redaktor týdeníku Kvě-

ty, Literární noviny, Literární listy a v nakladatelství Čes-
koslovenský spisovatel. V letech 1969-1970 byl hostujícím 
profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbor v USA. 
V sedm desátých a osmdesátých letech nesměla být jeho 
tvorba vydávána. Krátce pracoval i v dělnických profesích. 
Publikoval v samizdatu a v zahraničí.

Po roce 1989 byl Klíma spoluzakladatelem Obce spi-
sovatelů a v letech 1990-1993 předsedou českého centra 
Pen-klubu. Klímovu tvorbu výrazně poznamenali zejména 
Franz Kafka a Karel Čapek. V jeho dílech se objevuje často 
téma samoty, humanismu a mechanismu moci a absurdity 
lidského bytí. Je držitelem mezinárodní Ceny Franze Kafky.

lITeraTura
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od piva, skleničku, krajíc chleba a vuřta... Když přišel ke 
mně profesor, podíval se a prudce vyrazil: »Proboha, Sei-

ferte, toho buřta dejte rychle pryč. Za nic na světě nedo-
volím, abyste ho maloval!«

Trvalo mi to jen dvě vteřiny, než jsem jeho obavy po-
chopil. A byl to šok!

A od této chvíle jsem se rozhodl, že místo malování 
budu raději psát verše.“

To je úryvek z knihy básníka Jaroslava Seiferta Všec-
ky krásy světa, kterou vydalo nejprve exilové nakladatel-
ství Index v Kolíně nad Rýnem spolu s nakladatelstvím 
Sixty-Eight Publishers v Torontu roku 1981. Některé tex-
ty z této knihy ztvárnil Seifert již dříve i prozaicky ve feje-
tonech Hvězdy nad rajskou zahradou v roce 1929 a dal-
ší jsou z počátku sedmdesátých let z knihy Co všechno od-
vál čas. V Praze vyšla tato kniha až v roce 1982 a pak ještě 
jednou poté, co obdržel další rok Nobelovu cenu za litera-
turu, v roce 1985. Byla ale plná cenzurních zásahů. Třetí, 
domácí, již autentické vydání je až z roku 1992. Připomí-
nám tento příběh proto, abych mladším ročníkům na kon-
krétním příběhu jedné knihy přiblížil dobu normalizace, ve 
které se politici chovali zcela nenormálně.

Jaroslav Seifert s Nobelovou cenou

DIvaDlo

Jiráskův Hronov ve znamení tradice
Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla 
s mezinárodní účastí, 91. Jiráskův Hronov, byla zahájena 
před Jiráskovým divadlem ve východočeském Hronově. 
Jméno má po spisovateli, hronovském rodákovi, od jehož 
narození uplynulo 23. srpna 170 let.

Slavnostní zahájení probíhalo v duchu tradice festivalu, 
který se koná bez přerušení již od roku 1931, a je tak nej-
starším kontinuálně trvajícím festivalem tohoto druhu na 
světě. „Tradice neudržuje popel, ale má udržovat plamen. 
Přeju festivalu, aby byl stále setkáváním lidí, kteří se na 
sebe těší,“ řekl při zahájení poslanec a náměstek hejtma-
na Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek.

Na zahájení festivalu přijel i náměstek ministra kultury 
Milan Němeček, který řekl, že je v Hronově poprvé. „Minis-
terstvo kultury pokládá tento festival za jeden z nejdůleži-
tějších. Jsem nesmírně rád, že se může konat za ztížených 
podmínek a omezení i letos,“ zdůraznil Němeček.

Na zahájení žádná omezení patrná nebyla, vše proběh-
lo normálně, za slunečného počasí a hojné účasti diváků, 
rovněž za doprovodu hudby v podání Mladého týnišťské-
ho big bandu a vystoupení divadla Chůdadlo. Na předsta-
veních i jedenácti seminářích, v nichž se více než 130 účast-
níků věnuje divadelním aktivitám, se ale hygienická opatře-
ní přísně dodržovala.

Součástí slavnostního zahájení bylo i předání Ceny Pav-
la Dostála, kterou uděluje Festivalový výbor a letos ji získal 
Divadelní klub Jirásek z České Lípy.

V podvečer zahájení festivalu se ve foyer Jiráskova di-
vadla konala vernisáž výstavy, která připomněla výraznou 
osobnost českého amatérského i profesionálního divadla, 
teatrologa Jana Císaře, jemuž byl věnován i vzpomínkový 
program Jan Císař – gurmán života i divadla. Ta byla jed-
nou z pěti výstav, z nichž další připomínaly oceněný sou-
bor Jirásek, slovenské amatérské divadlo či minulé roční-
ky festivalu.

V Hronově se tak uskutečnilo dvaadvacet inscenací 
v šestasedmdesáti představeních v hlavním programu, čty-
řicet dalších a dvacet koncertů pak v doprovodném pro-
gramu. (mk)

Sen noci svatojánské zazněl
na Hradě v angličtině
Pouze 29. a 30. července uvedla společnost Prague Shake-
speare Company Shakespearovu komedii Sen noci svato-
jánské v angličtině. Uskutečnila se v Královské zahradě 
Pražského hradu v rámci Letních shakespearovských slav-
ností.

Nešlo o historickou angličtinu doby Shakespearovy, 
ale o moderní jazykovou úpravu, kterou vytvořil scenáris-
ta Jeff rey Whitty. Jeho verze je přístupnější dnešnímu divá-
kovi, přitom respektuje Shakespearův odkaz. Představení 
doprovázely české titulky.

Sen noci svatojánské nastudoval britský divadelní he-
rec Hammed Animashaun. Ten si k Česku vytvořil vztah 
během nedávného natáčení fantasy seriálu Wheel of Time 
s Rosamund Pikeovou v hlavní roli a rozhodl se připojit 
k Prague Shakespeare Company coby spolurežisér.

„Hammed exceloval v cenami ověnčené inscenaci to-
hoto titulu v Anglii. Jeho originální pojetí role Bottoma ji 
přiblížilo mladé generaci,“ řekl vedoucí souboru a spolu-
režisér inscenace Guy Roberts. Podle něho se komedie 
o útěku čtveřice mladých lidí do athénského lesa, aby zjis-
tili mnoho nových věcí o sobě i svých blízkých, stala dnes 
znovu aktuální.

„Podobnou zkušenost si většina z nás odnáší z období 
lockdownu. Všichni jsme byli nuceni se podívat na vlastní 
život, co je pro nás důležité, koho milujeme, čeho si cení-
me a co od života chceme. Tytéž otázky si kladou i Shake-
spearovy postavy, když opouštějí společnost a vydávají se 
do kouzelného lesa,“ tvrdí Guy Roberts.

 (mk)
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ra Klára Pollertová-Trojanová slaví padesátiny
Herečka Klára Pollertová-Trojanová (* 17. 9. 1971) se ob-
jevila ve filmu už jako dítě. Jednoho dne se její sestra zú-
častnila konkurzu, a protože nechtěla jít sama, Klára šla 
s ní. Tam si jí pořádající všimli a především díky jejím krás-
ným očím ji pozvali na jiný konkurz, a to k filmu Hordubal 
(1979), kde ji nakonec obsadili do role Hafie. Ve čtrnác-
ti letech ji obsadil režisér Jiří Menzel do komedie Vesničko 
má středisková (1985), jejími rodiči zde byli Marián Labu-
da a Milena Dvorská. Ve stejném roce pak ještě dostala roli 
Zuzany ve filmu Do zubů a do srdíčka. Jednu z hlavních 
rolí (Milenu) dostává o rok později v dramatickém filmu 
Operace mé dcery. Po dokončení základní školy se pokou-
šela dostat na konzervatoř, ale nebyla přijata, a tak se na-
konec rozhodla přihlásit na Střední odborné učiliště spojů.

Jako studentku čtvrtého ročníku ji herec a tehdy debu-
tující režisér Milan Šteindler obsadil do filmu Vrať se do 
hrobu (1989), kde ztvárnila jednu z hlavních úloh, roli Evy. 
Maturitu dokončila s vyznamenáním, a to už byla čerstvě 
přijata na DAMU, zkoušky zvládla hned napoprvé. 

Životním partnerem Kláry se stal herec Ivan Trojan, 
za kterého se provdala jako jednadvacetiletá studentka 
DAMU. 

Klára získala v roce 1993 cenu Valtra Tauba. DAMU do-
končila v roce 1994, jejími pedagogy tehdy byli Petr Čepek, 
Věra Galatíková či Jiří Hálek. 

V letech 1995-1997 si zahrála i v televizních pohád-
kách O princi Truhlíkovi, Není houba jako houba, Cy prián 
a bezhlavý prapradědeček a jeho následném volném po-
kračování s názvem Vojtík a duchové.

I když dostala nabídku stát se členkou Národního diva-
dla, raději dala přednost dojíždění do města Ústí nad La-
bem, kde působila v tamějším Činoherním studiu. Od roku 
1995 byla členkou Divadla pod Palmovkou. V roce 2002 
opouští Divadlo pod Palmovkou a stává se členkou Laby-
rintu neboli dnešního Švandova divadla na Smíchově.

Účinkovala v televizním seriálu Návštěvníci a společně 
se svým manželem Ivanem Trojanem si zahrála i ve sním-
ku Jedna ruka netleská z roku 2003.

Následovaly další filmy. Když se jí narodil třetí a pak 
čtvrtý syn, rozhodla se odsunout kariéru na vedlejší ko-
lej a věnovat se dětem a vytíženému manželovi Ivanovi. To 
však neznamená, že by herectví pověsila na hřebík.

Ve filmu Cena za štěstí (2019) hrála matku svému sku-
tečnému synovi Josefovi a její skutečný tchán Ladislav Tro-
jan jí hrál i toho filmového. Ve filmu se objevil také Klářin 
druhý syn František.

Klára Pollertová má kromě sestry i staršího bratra Lu-
káše, který je znám jako vodní slalomář, který na olympij-
ských hrách získal dvě medaile (zlatá, stříbrná). Sportovní 
kariéru ale ukončil a věnuje se lékařství.

V poslední době se Klára Pollertová začala více věnovat 
charitě. Léta s manželem podporují Klub nemocných cys-
tickou fibrózou (vrozené nevyléčitelné onemocnění, způ-
sobující infekce dýchacího a trávicího ústrojí – pozn. red.), 
k tomu si přibrala projekt Život v kufříku.

Divadelníku Jiřímu Srnci je devadesát let
Černé divadlo Jiřího Srnce je prvním černým divadlem na 
světě. Mezinárodní úspěch zaznamenalo už v roce 1962 
na festivalu ve skotském Edinburghu. Od té doby zavítalo 
do osmašedesáti zemí světa, vystupovalo na téměř deva-
desáti divadelních festivalech. Černé divadlo využívá prin-
cip černého kabinetu: na zatemněném jevišti nejsou černě 
odění herci proti černému pozadí vidět. Naopak rekvizity 
osvětlené ultrafialovým zářením nebo pohyblivými bodo-
vými reflektory září a vytvářejí vlastní příběhy.

Mezi nejznámější inscenace patří Pruhovaný sen, Le-
gendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Peter Pan, 
Labyrint, Týden snů, Bílý pierot v černém.
Jiří Srnec (* 29. 8. 1931) je divadelník, scénograf, vý-

tvarník, hudební skladatel 
a manažer Černého diva-
dla Jiřího Srnce. Vystudo-
val konzervatoř, loutkář-
skou katedru DAMU a gra-
fickou školu. Na počátku 
šedesátých let 20. století 
založil své vlastní Černé di-
vadlo, s nímž do sáhl úspě-
chu v roce 1962 na festi-
valu ve skotském Edinbur-
ghu. Spolupracoval s di-
vadlem Semafor, Later-
nou magikou, Divadlem 
Spejbla a Hurvínka a stát-

ní operou v Mnichově. V letech 1989-1991 působil jako za-
kladatel a vedoucí souboru Imaginativ Praha.

V roce 2011 mu prezident Václav Klaus udělil nejvyš-
ší státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát v oblasti 
kultury a umění. Roku 2018 převzal Cenu Thálie 2017 za 
mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění.

Principál divadla Semafor na podzim 
oslaví kulaté narozeniny
S nadcházejícími devadesátinami je Jiří Suchý v obdivu-
hodné kondici. Jaké má plány v divadle? Jak přečkal všech-
na vládní opatření proti šíření koronaviru a na co se teď 
nejvíce těší?Tomáš Hanák a Klára Pollertová-Trojanová ve filmu Cena za štěstí
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Ačkoli poslední měsíce 
byly pro řadu umělců velmi 
náročné psychicky i finanč-
ně, Jiří Suchý nucenou pau-
zu uvítal. „Mám výčitky svě-
domí. Věděl jsem, jaká je to 
pro mnoho lidí hrůza, ale 
sám jsem si liboval, proto-
že ten jednoroční výpadek 
z některých povinností jsem 
už potřeboval jako sůl. Po-
slední dobou jsem jel takří-

kajíc nadoraz. A co mně nejvíc chybělo? Slušelo by se říct, 
že divadlo, ale nemám ve zvyku lhát. Divadlo mi začíná 
chybět teprve teď, když už zkoušíme, a dostavil se mi po-
cit, že jsem opět ve svém živlu. Zkrátka dostal jsem chuť 
do práce, od které mi bylo dopřáno si odpočinout. Mám 
pocit, že jsem omládl a že je mi teprve pětaosmdesát,“ 
svěřil se Sedmičce Jiří Suchý, jehož loni na jaře potrápily 
zdravotní potíže a skončil dvakrát v nemocnici. Nyní už je 
však opět v dobré kondici. „Choroba odezněla, tak co víc 
si můžu přát?“ poznamenal.

Nejvíce se koronavirová krize dotkla kultury a ani diva-
dlo Semafor nebylo výjimkou. Jak se s nucenou pauzou vy-
pořádalo? „No, nebylo to snadné. Ale mám ve zvyku smí-
řit se s tím, co mi život skýtá. Tak šťastně jsme se zadlužili 
a teď už nám zbývají jen lepší zítřky. Aspoň doufám,“ pro-
zradil Jiří, jenž diváky neochudí o jubilejní představení k še-
desátinám Semaforu s názvem To nejlepší z nejhoršího, 
které se mělo hrát jen do konce loňského června.

„Chceme se ještě nakrátko k tomu našemu jubilejnímu 
pořadu vrátit, aby se dostalo na zájemce, kteří to loni ne-
stihli,“ vysvětlil spoluzakladatel Semaforu. 

Zdroj: Sedmička.cz

Zemřel herec Vladimír Marek
Dlouhý boj s rakovinou pro-
hrál 29. července herec Vladi-
mír Marek. Zemřel v nedoži-
tých sedmdesáti letech. Mezi 
jeho nejznámější role patří 
účinkování v muzikálech Ka-
baret, Johanka z Arku, Exca-
libur nebo Kvaska.

Vladimír Marek vystudoval 
loutkoherectví na DAMU a od 
roku 1973 až do roku 1991 
hrál v královéhradeckém Di-
vadle Drak. Od roku 1991 měl 

stálé angažmá v Divadle Na zábradlí. Ve filmu byl nepře-
hlédnutelný coby mafiánský boss Pexeso v Perníkové věži 
(2002) nebo manažer Pavola Habery ve Fontáně pre Zu-
zanu 2 (1993). (mk)

Zemřela herečka Libuše Šafránková
9. června zemřela v Praze herečka Libuše Šafránková, zná-
má hlavně jako filmová Popelka. Ztvárnila mnoho filmo-
vých i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním 
klubu. S láskou, obdivem a úctou na ni vzpomínají herečtí 
kolegové i filmoví a divadelní režiséři.

Pět desítek let patřila Libuše Šafránková k nejoblíbeněj-
ším a nejpůvabnějším českým herečkám. Náklonnost pub-
lika i režisérů jí zajistil kromě sympatického a stále mladist-
vého vzhledu i herecký projev, v němž dokázala spojit dív-
čí něhu s ženskou mazaností. Patřil k ní i velký kome diální 
talent, který uplatnila mimo jiné po boku svého manžela 
Josefa Abrháma, například ve filmu Vrchní, prchni či v te-
levizní Svatební cestě do Jiljí.

K nejznámějším filmům, ve kterých hrála, patří také Tře-
tí princ, Princ a večernice nebo Jak utopit dr. Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách. Na filmovém plátně se objevila 
i v oscarovém snímku Jana Svěráka Kolja, za který získala 
Českého lva, nebo v přepisu knihy Michala Viewegha Bá-
ječná léta pod psa, kde ztvárnila složitý charakter v časo-
vém rozmezí třiceti let.

Její pohádkový debut Tři oříšky pro Popelku režiséra 
Václava Vorlíčka z roku 1973 patří k vrcholům české po-
hádkové tvorby a Vánoce si bez něj nedokážou předsta-
vit diváci v České republice ani v Německu. Zpráva o he-
reččině úmrtí se dostala na titulní stránky portálů před-
ních německých médií včetně deníků Bild, Die Welt, Der 
Tagesspiegel nebo televize RTL. O Šafránkové informu-
jí jako o hvězdě a kultovní herečce, kterou proslavila prá-
vě Popelka.

Libuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně, 
vyrostla v nedalekých Šlapanicích. Od dětství chodila do 
dramatických kroužků. Po studiu na brněnské konzervato-
ři se vydala do Prahy, kde začínala v legendárním Divadle 
za branou Otomara Krejči. V roce 1971 také debutovala 
ve filmu – jako Barunka v televizním filmu Babička v hlav-
ní roli s Jarmilou Kurandovou.

V roce 1972, když Divadlo za branou z politických dů-
vodů režim zakázal, přešla Šafránková do Činoherního klu-
bu, kde působila osmnáct let. Tam se také potkala se svým 
budoucím manželem Josefem Abrhámem. Vzali se v roce 
1976 a rok nato se jim narodil syn Josef, dnes režisér, sce-
nárista a producent. Od roku 1992 byla dva roky členkou 
činohry Národního divadla.

„Libuška byla neskutečně nadaná herečka, můžete na 
ni vzpomínat tak, že vás dojala, nebo že vás rozesmála, 
protože ona dokonale plnila oba tyto úkoly,“ řekl její he-
recký kolega a scenárista Zdeněk Svěrák. „Asi nejraději ji 
mám ve scéně z Vesničky mé střediskové, když počítá žár-
livému manželovi, jak dlouho vydrží na jedno nadechnutí 
pod vodou. Myslím, že nebudu sám, kdo na ni bude vzpo-
mínat jako na krásnou a veselou ženskou,“ řekl.

Za nejlepší českou herečku považuje Šafránkovou slo-
venský režisér Matej Mináč, který s ní natočil v roce 1999 
film Všichni moji blízcí. Snímek byl poctou zachránci ži-
dovských dětí Nicholasi Wintonovi. Málokterá herečka se 
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ra podle něj dokázala natolik sžít s postavou jako právě Libu-
še Šafránková.

Ředitel Činoherního klubu Vladimír Procházka zase 
uvedl, že za celý svůj dlouhý divadelní život se nesetkal 
s větším divadelním talentem, než jakým v jeho mysli na-
vždycky zůstane Libuše Šafránková. „Zůstane jiskřivou, ne-
opakovatelnou, velkou divadelní herečkou, i když pro vět-
šinu lidí, kteří nemají s divadlem mnoho společného, byla 
a zůstane Barunkou a Popelkou,“ uvedl.

Na herečku vzpomínali a soustrast její rodině na so ciál-
ních sítích vyjadřovali i čeští politici včetně premiéra An-
dreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Ministr kultury 
Lubomír Zaorálek uvedl, že Libuše Šafránková byla hereč-
kou, která se nikdy nesnažila být celebritou a své herectví 
předřazovala před všechno ostatní. Hrála křehké ženy, ale 
vyzařovala z ní zvláštní síla, napsal. (mk)

Zemřel slovenský herec Milan Lasica
18. července zemřel ve věku 
jednaosmdesáti let sloven-
ský komik, herec a zpěvák 
Milan Lasica. Podle infor-
mací slovenských médií he-
rec zkolaboval na pódiu při 
vystoupení s orchestrem na 
výročním koncertě v brati-
slavském Štúdiu L+S. Pří-
činou úmrtí byla porucha 
srdeč ního rytmu.

„Byla to náhlá srdeční 
příhoda. Byl jsem tam a po-

máhal s resuscitací než přijela záchranka. Dozpíval písnič-
ku Ja som optimista, byla děkovačka asi dvakrát a najed-
nou se pomalu sesunul k zemi,“ komentoval situaci jeden 
z diváků.

„Hráli jsme úžasný koncert k 30. výročí. Úžasný kon-
cert, bavil lidi, potlesk ve stoje. Při poslední děkovačce se 
zhroutil,“ potvrdil ředitel divadla L+S Pavol Danišovič.

„Dnes nás navždy opustil mistr humoru a satiry Milan 
Lasica… Čest jeho památce. Nikdy nezapomeneme,“ na-
psalo na Facebooku slovenské ministerstvo kultury, které 
vyjádřilo též soustrast rodině.

Soustrast rodině a blízkým vyjádřila mimo jiné sloven-
ská prezidentka Zuzana Čaputová, podle níž Slovensko 
ztratilo jednu z nejvýraznějších osobností kulturního a ve-
řejného života. Slovenský premiér Eduard Heger označil 
Lasicu za legendu, jejíž jedinečný humor a satira provázely 
několik generací. Prezidentka Čaputová vyzdvihla Lasicův 
nenapodobitelný humor a hlubokou moudrost. Po dle ní 
měl Lasica dar jako nikdo jiný hovořit a dělat správné věci 
tím nejlepším a nejzábavnějším způsobem a svým uměním 
přinášel lidem radost.

Slovenský herec, známý dlouhá léta jako polovina ne-
rozlučného dua s Júliem Satinským, se narodil 3. února 
1940 ve středoslovenském Zvolenu a žil v Bratislavě. V me-
tropoli vystudoval dramaturgii a kromě filmového i diva-
delního herectví režíroval i několik televizních snímků, vě-
noval se hudbě, psaní textů i scenáristice.

Jen málo lidí dokázalo v těžkých časech přinést nadě-
ji, že bude lépe, vzpomněl na Lasicu bratislavský primátor 
Matúš Vallo. „Slovensko přišlo o jednu z největších osob-

ností kulturního a společenského života,“ citovala agen-
tura TASR z Facebooku slovenského parlamentu. Sloven-
ský expremiér Peter Pellegrini ocenil mimo jiné Lasicův 
„ne opakovatelný humor, nadhled a schopnost pojmeno-
vat věci pravými jmény“.

„Smutná zpráva. Zemřel Milan Lasica. Muž chytrého 
humoru a noblesy, mistr slova. Herec, zpěvák, autor, tex-
tař. Upřímnou soustrast nejbližším,“ napsalo na Twitteru 
české ministerstvo kultury. „Nechal jste obrovskou stopu 
v našem divadle, nechal jste obrovskou stopu v nás. Bu-
dete nám chybět, Mistře,“ komentoval úmrtí slovenský Di-
vadelní ústav. „Byl vlídný, noblesní, vtipný, povzbudil nás, 
podpořil. Stále mu budeme vděční,“ vzpomněla na Lasi-
cu scenáristka, režisérka a spisovatelka Eva Borušovičová.

Jeho manželkou byla herečka Magda Vášáryová, s níž 
má dvě dcery. V roce 1989 mu byl udělen titul zasloužilý 
umělec. V roce 2003 ho český prezident Václav Havel od-
měnil státním vyznamenáním medaile Za zásluhy.

Nejčastěji vystupoval se svým hereckým partnerem Jú-
liem Satinským, s nímž tvořili dvojici již během školních 
let na tzv. mládežnických odpoledních v bratislavské Tat-
ře. Jejich přístup k humoru vycházel z dvojice českých ko-
miků Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Kromě toho uváděl 
populární televizní talkshow Mých sedm divů a Kam zmi-
zel ten starý song.

Milan Lasica byl rovněž autorem více než stovky písňo-
vých textů, spolupracoval i se zpěváky Miro Žbirkou, Ri-
chardem Müllerem a Peterem Lipou. (mk)

Zemřel Ladislav Potměšil
12. července zemřel v Praze 
herec Ladislav Potměšil. Na-
rodil se 2. září 1945 v Praze 
a DAMU absolvoval v roce 
1969. Do roku 1988 působil 
v pražském Realistickém diva-
dle, poté byl členem Divadla 
S. K. Neumanna a následně 
Divadelní společnosti Josefa 
Dvořáka, v letech 1993-2007 
pak působil v Divadle na Vi-
nohradech.

Jeho oborem byly především vedlejší postavy, v nichž 
dokázal osobitým projevem stvořit konkrétní osudy, nejlé-
pe různé komediální plebejské typy. Víc než v divadle pro-
slul takovými postavami v desítkách filmů, televizních in-
scenací a seriálů, a to od komediálních žánrů přes detek-
tivky až po tematicky závažná díla.

Úctyhodnou filmografii zahájil v roce 1959 dětskou rolí 
Kubíka v televizní pohádce Dařbuján a Pandrhola. Typic-
kým příkladem jeho postav může být ta asi nejznámější, 
štamgast Venca Novák z originálního seriálu Hospoda 
(1996-1997). Z řady jeho policajtů vystupuje major Mais-
ner ve třech dílech komedie Byl jednou jeden polda. Z dlou-
hé galerie postav si lze připomenout ještě alespoň otce Ho-
ráčka ve dvou dílech Discopříběhu. Posléze hrál v seriálu 
Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů, Přístav. Byl také 
vynikajícím dabérem, namluvil postavu desátníka Maxe 
Klingera v seriálu MASH. Ladislav Potměšil byl dvakrát 
ženatý, s herečkou Jaroslavou Brouskovou mají dva syny.

(mk)
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Zemřela herečka Nina Divíšková
Ve věku čtyřiaosmdesáti let ze-
mřela česká herečka Nina Divíš-
ková. Herečka dlouhou dobu 
bojovala s Alzheimerovou cho-
robou. Divíšková byla přes tři-
cet let členkou souboru praž-
ského Činoherního klubu. Za-
hrála si také v Dejvickém diva-
dle v Příbězích obyčejného ší-
lenství včetně stejnojmenného 
filmu. Diváci ji také znají i z te-
levizního seriálu Vyprávěj. Pro 
svůj přísný pohled a hluboký 

hlas dostávala ve filmu často záporné role – třeba v Mor-
gianě nebo Prodavači humoru.

vZpomínka

Před 125 lety se narodil přední herec 
Národního divadla Zdeněk Štěpánek
Zdeněk Štěpánek (22. 9. 1896 – 20. 6. 1968) byl v roce 
1934 přijat do Národního divadla, ve kterém působil až 
do své smrti. Během svého působení v ND se nevěnoval 
jen herectví, úspěšně působil i jako divadelní režisér (Lu-
cerna, Maryša, Naši furianti) a autor (Nezbedný bakalář, 
Monastyr nad tajgou). V letech 1953-1956 byl i vedoucím 
činohry ND. Jako divadelní herec se uplatňoval v mnoha 
rozdílných žánrech. Silný pohled, vynikající práce s mimi-
kou a gesty a zejména zvláštní, příjemně patetický zastře-
ný hlas s obrovským citovým nábojem – to byl Zdeněk Ště-
pánek. Hrál kladné i záporné postavy v klasických vážných 
dramatech, ale ztvárňoval i komické role.

Poslední film natočil v roce 1968 (Maratón, režie 
Ivo Novák, 1968), premiéry se nedožil, umírá nečekaně 
20. června 1968 ve výčepu malostranské hospody u Tří 
pštrosů, kam si přišel se džbánkem pro pivo. Jedno na ces-
tu si dal i přímo ve výčepu. V té chvíli ho postihla mozko-
vá příhoda a on v okamžení padl mrtev k zemi. Poslední 
rozloučení s velkým hercem se odehrálo na jevišti Národ-
ního divadla, jeho ostatky byly později uloženy na vyše-
hradském Slavíně.

Během své kariéry hrál Zdeněk Štěpánek v pětašede-
sáti filmech, u některých z nich se podílel i na scénáři a byl 
autorem námětu.

Nezanedbatelná je i jeho činnost v televizi a rozhlase. 
Sepsal i své paměti pod názvem Herec (vyšly v roce 1961). 
Za svého života se aktivně podílel i na činnosti některých 
organizací, v třicátých letech byl členem Společnosti přá-
tel nového Ruska a Klubu českých a německých divadel-
ních pracovníků. Po válce působil v ústředním výboru Sva-
zu československých divadelních a filmových umělců. Jeho 
herecké a lidské kvality byly mnohokrát oceněny.

Saša Rašilov
Saša Rašilov, vlastním jménem Wenzel Rasch von Hessen – 
Václav Rasch z Hessenu, se narodil 6. září 1891 v Praze. 
Pocházel z chudé šlechtické rodiny. Vyučil se typografem 
a pracoval v pražských grafických závodech (1909-1914). 
Vrátil se z války (1916) a jako komik se dostal do Varieté 
v Karlíně (1916-1917). Začal vystupovat na různých kaba-
retních scénách: Rokoku (1917-1919), BUM E. A. Longe-
na (1919-1920), Revoluční scéně (1920-1921) a Červené 
sedmě. Již v roce 1920 si ho všiml režisér K. H. Hilar a při-
jal ho do činohry Národního divadla (1921-1955).

Zkušenosti z kabaretních scén připravily Rašilova pro 
hereckou práci, naučil se komunikovat s obecenstvem 
a měl veliké zkušenosti s improvizací. Své postavy dokázal 
vytvářet nově, což vedlo k velkému úspěchu. Robustní fy-
ziognomie se sympatickým a dobráckým obličejem ho ku-
podivu nepředurčovaly do rolí bodrých tatíků. Různými 
gesty, pomlky, přízvukem tyto role rušil. Herectví Saši Ra-
šilova bylo ve stálé oscilaci mezi postavou a hercem, také 
mezi iluzí a skutečností. Proto skvěle vytvářel ty nejtragič-
tější role.

Vlasta Matulová a Saša Rašilov v Modrém závoji, 1941
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ra Na filmovém plátně debutoval roku 1913 v němém 
snímku Život šel kolem. V němé éře se objevil ještě dva-
krát. Později se divákům představil jako legendární dob-
rý voják Josef Švejk ve Fričově komedii Dobrý voják Švejk 
(1931) a začal se v české kinematografii objevovat, s krát-
kými pauzami, pravidelně. Jeho filmografie však není tak 
obsáhlá. Jeho poslední rolí byl bezohledný kavárník Stýblo 
v Hubáčkově Kavárně na hlavní třídě (1953).

Za divadelní umění byl Rašilov obdařen Národní ce-
nou (1941), druhou Národní cenu (1950) získal za film 
Rodinné trampoty oficiála Tříšky a v roce 1953 byl jmeno-
ván zasloužilým umělcem. Saša Rašilov zemřel 3. května 
1955 v Praze ve věku nedožitých pouhých šedesáti čtyř let.

Jeho synem byl kameraman Saša Rašilov ml. (1936-
2000). Jeho vnuci Saša Rašilov nejml. (* 1972) a Václav 
Rašilov (* 1976) jsou dnes úspěšnými herci. 

Rašilov vášnivě sbíral sloupkové hodiny, kterých měl 
doma přes sto kusů!

Před deseti lety zemřel 
dramatik a scenárista Jiří Hubač

Dramatik Jiří Hubač se na-
rodil 27. srpna 1929 v Pra-
ze, vystudoval elektrotech-
nickou průmyslovku. Do 
osmnácti let se věnoval 
hlavně sportu, pak ale pro-
dělal tuberkulózu. Zážit-
ky z léčení popsal v Učiteli 
tance (1994), v němž exce-
loval herec Martin Dej dar. 
Pracoval jako konstruktér, 
později působil jako redak-
tor časopisu Úřadu pro pa-
tenty a vynálezy. V roce 

1960 nastoupil jako dramaturg do Československé televi-
zi, odkud po čtrnácti letech raději odešel na volnou nohu.

Výrazného úspěchu dosáhl televizními inscenacemi 
Ikarův pád (1977) a Tažní ptáci (1984), které napsal pro 
Vladimíra Menšíka. Po smrti scenáristy Jaroslava Dietla 
v polovině osmdesátých let viděli mnozí Hubače jako jeho 
nástupce v seriálové tvorbě. Hubač už s Dietlem v šedesá-
tých letech spolupracoval na seriálech Tři chlapi v chalu-
pě a Eliška a její rod, nicméně on sám seriály příliš nemi-
loval. Přesto u diváků bodoval hned dvěma – Dobrou vo-
dou (1983) a zejména pak Sanitkou (1984). Za svá díla 
dostal řadu cen doma i v zahraničí, v roce 1999 byl zapsán 
do televizní Dvorany slávy, o tři roky později si odnesl Čes-
kého lva za scénář k Babímu létu. Své psychologicky pro-
pracované postavy psal mnohým hercům přímo na tělo. 
Krásných rolí se tak dočkali herci v jeho posledním celove-
černím filmu Babí léto (2001); excelovali v něm Vlastimil 
Brodský, Stella Zázvorková a Stanislav Zindulka a všichni 
obdrželi Českého lva.

Jiří Hubač se během své padesátileté kariéry věnoval 
také divadlu. Zdramatizoval například romány Král Kry-
sa Jamese Clavella nebo Komu zvoní hrana Ernesta He-
mingwaye.

Jiří Hubač zemřel 27. září 2011 v motolské nemocnici 
po krátké těžké nemoci.

Jan Libíček (28. 9. 1931 – 24. 5. 1974)
Patřil k nejoblíbenějším hercům Václava Vorlíčka († 88) 
a až do své smrti nechyběl v téměř žádném jeho filmu. 
Pane, vy jste vdova, Tři oříšky pro Popelku, Dívka na koš-
těti, tam všude tělnatý Jan Libíček († 42) zářil. Výraznou 
roli měl mít i v komedii Jak utopit dr. Mráčka, bohužel ale 
právě zde při natáčení jedné scény náhle zemřel.

Filmový a divadelní herec Jan Libíček se narodil v roce 
1931 ve Zlíně do rodiny úředníka Baťových závodů. Do 
jeho školního dětství tragicky zasáhla válka: matka utrpěla 
těžký šok při bombardování a zbytek života strávila po sa-
natoriích, otec zase podlehl zhoubné nemoci. A tak vlast-
ně už na prahu dospívání zůstal Jan prakticky sám. V dět-
ství i v mládí byl velmi pohyblivý: hrál ve Zlíně házenou, do-
konce ho bavila i akrobacie. Vlohy k herectví začal uplatňo-
vat už během učení: v roce 1949 se stal členem Studia Di-
vadla pracujících ve Zlíně. Pracoval asi rok v Ostravském 
strojírenském podniku, odešel do Prahy, kde se vzdělával 
na večerní škole, kterou zakončil maturitou. Následně na-
stoupil na pražskou DAMU, ale vzhledem ke své nediscipli-
novanosti byl po dvou letech v roce 1955 vyloučen. Přes-
to svým talentem zaujal. Nicméně musel nastoupit na voj-
nu, kterou absolvoval v Armádním uměleckém souboru 
Víta Nejedlého. Poté působil v pražském Vesnickém diva-
dle (1957-1959), na čas se vrátil do gottwaldovského Diva-
dla pracujících (1959-1963), pak zamířil do Divadla Na zá-
bradlí (1963-1968), kam si ho osobně vyžádal režisér Jan 
Grossmann, a posléze se stal členem Městských divadel 
pražských (1968194). Prosazoval se zejména Na zábradlí.

Libíčkovi se vzhledem k jeho korpulentní, baculaté po-
stavě (vážil až 150 kg), cupitavé chůzi, vysokému hlasu 
a dobrácké tváři s někdy smutným, jindy až dětsky beze-
lstným výrazem, říkalo „český Oliver Hardy“. Zároveň si 
z mládí přinesl až neuvěřitelnou mrštnost. Je tedy zřejmé, 
že exceloval zejména v komických rolích. Dokázal ale vel-
mi dobře zahrát i dramatické figury. Byl vášnivým houba-
řem a samozřejmě velkým jedlíkem.

Herec vedlejších rolí Jan Libíček toho za svůj krátký ži-
vot stihl hodně, ale stihl by toho ještě více, kdyby lépe dbal 
o své zdraví. Žil ustavičně pod stresem, takže kupříkladu 
trpěl nočními záchvaty hladu. Jeho životospráva, jestli se 
to tak dalo vůbec nazvat, byla prostě strašlivá a vliv na jeho 
mizerné zdraví měl také až panický strach z lékařů.

Herec zemřel v květnu 1974 v Praze při natáčení ko-
medie Jak utopit dr. Mráčka. Při scéně na pramici upadl 
do bezvědomí a spadl do Vltavy. Po vylovení se probral, 
ale jak uviděl doktory, ihned se dal na útěk. Při něm znovu 
zkolaboval a cestou do nemocnice v sanitce zemřel – snad 
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na infarkt, snad na diabetický šok. Bylo mu dvaačtyřicet 
let. V roce 1999 o něm Česká televize natočila v rámci cyk-
lu Příběhy slavných dokument Světák Jan Libíček, v roce 
2005 o něm Josef Petrů napsal knihu Milý člověk – Jan Li-
bíček.

Pavel Landovský (11. 9. 1936 – 10. 10. 2014)
Herec a dramatik, disident, signatář Charty 77. Diváci si 
ho po svém přejmenovali, a tak se Pavel Landovský na-
vždy stal „Lanďákem“ a ani jeho nucená emigrace se nijak 
nepodepsala na jeho popularitě. Vždy zůstal rebelem, kte-
rý rád dráždil svoje okolí a – i když to bylo někdy dost ne-
snesitelné – rád říkal věci tak, „jak mu zobák narostl“. Pro 
někoho už navždy zůstane majorem Terazkym z Černých 
baronů, pro jiné je nesmrtelný jeho nenažraný svědek ze 
Svatby jako řemen.

Pochází z Havlíčkova Brodu, původně se vyučil nástro-
jařem, po maturitě na strojní průmyslovce se celkem čtyři-
krát marně pokoušel dostat na studium herectví na DAMU. 
Prošel jako statista divadelními scénami v Šumperku, Kla-
tovech a Pardubicích. Nakonec na deset let zakotvil v praž-
ském Činoherním klubu, kde působil také jako příležitost-
ný dramatik (hry Hodinový hoteliér či Chudobinec aneb 
případ vesnického policajta). Byl jedním z nejlepších čes-
kých herců šedesátých let a jeho role hejtmana v inscena-
ci Gogolova Revizora se stala ikonou tehdejšího divadla.

Pavla Landovského si velmi záhy oblíbili filmaři, zejmé-
na ti, kteří se hlásili k tzv. nové české vlně. Bylo to jednak 
díky jeho netypickému zjevu a jednak díky jeho naprosto 
uvolněnému herectví, nebo spíše naprosto přirozenému 
fungování před filmovou i televizní kamerou. Velké i men-
ší role, které mu čeští tvůrci svěřili, ozdobily nejedno dnes 
už klasické dílo stříbrného plátna. Trhákem Landovské-
ho filmové kariéry byl snímek Utrpení mladého Boháčka 
z roku 1969 v režii Františka Filipa. Nesmělého strategic-
kého svůdce si pak zahrál i ve filmové verzi povídky Milana 
Kundery Já, truchlivý Bůh (režie Antonín Kachlík).

Sedmdesátá léta však přinesla Landovskému nucený 
ústup ze slávy. Vedle hercova odporu k nastupující nor-
malizaci k tomu přispěl i zvyk říkat, co si myslí. Po pod-
pisu Charty 77 byl v roce 1978 v rámci akce Asanace do-
nucen opustit republiku. Emigrace ale pro Pavla Landov-
ského neznamenala konec herecké kariéry. Záhy se uplat-
nil (na začátku s malou znalostí německého jazyka) jako 
opora hereckého souboru vídeňského Burgtheatru. Pokra-
čoval ve své režijní a dramatické práci a jeho hlas moh-
li jeho čeští diváci slýchat z legendárního rádia Svobodná 
Evropa. Byl také členem Kulturního klubu Čechů a Slová-
ků v Rakousku.

Změna režimu v tehdejším Československu mu umož-
nila návrat do vlasti, natrvalo se z Rakouska vrátil v roce 
1996 po skončení vídeňského angažmá. Hostoval v Diva-
dle Na Zábradlí, v Činoherním klubu i v Národním divadle. 
Početnější než výčet divadelních rolí je jeho polistopado-
vá filmografie. Vedle populárního majora Terazkyho v Čer-
ných baronech z roku 1992 ztvárnil různé postavy napří-
klad ve snímcích Amerika, Cesta pustým lesem, Nejasná 
zpráva o konci světa, Nestyda či Vratné lahve.

V posledních letech trpěl cukrovkou a po prodělané 
cévní mozkové příhodě byl upoután na invalidní vozík. Pa-
vel Landovský zemřel doma v pátek večer 10. října 2014 
na infarkt myokardu.

kInemaToGrafIe

Dokument Nová šichta je v širším výběru
na Nejlepší evropský dokument roku
Film Nová šichta režiséra Jindřicha Andrše se dostal do šir-
šího výběru na Nejlepší evropský dokument roku, který vy-
hlašuje Evropská filmová akademie. Dokument o horníko-
vi, který se rekvalifikuje na programátora, tak má šanci zís-
kat Evropskou filmovou cenu, obdobu amerických Oscarů. 
Evropské filmové ceny se udílejí od roku 1988, nyní v de-
seti kategoriích. Užší nominace budou oznámeny v listo-
padu, vítěze pak zvolí členové Evropské filmové akademie 
na začátku prosince.

Snímek Nová šichta zachycuje osud propuštěného 
horníka Tomáše Hisema, který se zkouší v padesáti rekvali-
fikovat na počítačového programátora. Film ukazuje vztah 
centra a periferie, existenciální tíseň, proměny a odcize-
ní práce v současné ekonomice a adaptabilitu člověka ve 
světě bez silné záchranné sítě. „Film vznikal po dobu té-
měř čtyř let. Začali jsme intenzivně natáčet v roce 2017, 
těsně před uzavřením dolu Paskov,“ uvedl režisér Jindřich 
Andrš. „Tomáš mě zaujal hned na prvním kurzu progra-

mování svou hornickou přímočarostí a charismatem,“ do-
dal. Hisem se představuje jako oddaný fanoušek fotbalis-
tů Baníku, příznivec punkové hudby i člověk pochybující 
o svých schopnostech.

Film Nabarvené ptáče získal na festivalu 
s židovskou tematikou hlavní cenu
Snímek Nabarvené ptáče režiséra a producenta Václava 
Marhoula si připsal další úspěch. Získal hlavní cenu za hra-
ný film na festivalu v Německu zaměřeném na židovskou 
tematiku. Porota 27. ročníku Jüdisches Filmfestival Berlin 
Brandenburg ocenila přístup tvůrců k tématu hrůz dru-
hé světové války a tříhodinový černobílý snímek označi-
la za výjimečný filmový výlet. „Snímek odvážně a neúpros-
ně představuje apokalypsu, kterou můžeme v kině vidět 
jen takto. Podtrhuje tak pravý význam kina – je to místo je-
dinečného a nezapomenutelného zážitku,“ vysvětlila roz-
hodnutí porota. „Je úžasné, že ani covid nedokázal Nabar-
venému ptáčeti úplně přistřihnout křídla a ono si zvese-
la poletuje po světě dál. Cena z Berlína je skvělá. Pro nás 
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ra pro všechny,“ svěřil se krátce po oznámení vítězství reži-
sér Václav Marhoul.

Miloslav Šmídmajer a Martin Slunečko: 
Werich byl emigrantem na ostrově Kampa
Obsáhlý dokument o životě jedné z největších legend čes-
kého divadla Jana Wericha vstoupil do kin 5. srpna. Jeho 
tvůrci Miloslav Šmídmajer a Martin Slunečko jej nazvali Jan 
Werich: Když už člověk jednou je. Dokument autoři připra-
vovali rok a půl a nabízejí v něm ucelený pohled na profes-
ní a soukromý život slavného obyvatele pražské Kampy.

Martin Slunečko k tomu uvedl, že je ve filmu i několik 
nových faktů, které lidé neznají. Například, že se Werich 
v roce 1968 výrazně angažoval v pražském jaru a podpo-
roval Dubčeka a svobodu slova. Když pak v srpnu 1968 
Československo obsadila vojska zemí Varšavské smlouvy, 
byl Werich na Šumavě, na chalupě ve Velharticích. Roz-
padly se jeho představy o režimu s lidskou tváří, Dubček 
a další politici byli odvlečeni do Moskvy. Tehdy se nevě-
dělo, zda se nebude hromadně zatýkat nebo popravovat, 
a Werich dostal strach.

Přes známé si zajistil pomoc od českých pohraničníků, 
v noci sbalil kufr a pěšky s manželkou proklouzl hraniční-
mi ploty. Pak přejel do Vídně k přátelům a čekal, co bude 
dál. Ve Vídni dostal dokonce dopis od prezidenta repub-
liky Ludvíka Svobody se zárukami, že se může beztrestně 
vrátit. Po návratu do Prahy rád přijal pozvání svého celo-
životního kamaráda Jiřího Voskovce do Spojených států. 
V listopadu 1968 odletěl do New Yorku a Voskovec mu 
tam začal hledat práci. Po několika dnech ale onemocněl 
rozedmou plic, dusil se a téměř zemřel. Jediné, co tehdy 
Wericha zachránilo, byl pobyt v kyslíkovém ocelovém sta-
nu v new yorské nemocnici.

Když ho po pěti týdnech propustili, dostal účet – v pře-
počtu to bylo 270 000 korun československých. Účet na-
konec zaplatilo české ministerstvo kultury, ale Werich po-
chopil, že v Americe nemůže při svém zdravotním stavu žít. 
Nebyly to jeho první a jediné zdravotní problémy.

Vrátil se do Prahy a bylo jasné, že s novým režimem si 
do noty nepadne. Nikdy nelegitimizoval vstup cizích vojsk, 
nikdy neuznal husákovské vedení. A protože byl symbolem 
pražského jara 1968, stal se nežádoucí osobou, nesměl 
hrát a přestaly vycházet jeho knihy.

Když pak potkal jednoho herce na Karlově mostě, ten 
se ho ptal: „Kdy zas, pane Werichu, budete hrát?“ A We-
rich odpověděl: „Teď hraje Husák. Až přestane hrát, já se 
vrátím na jeviště…“

Dostal se do klatby a stal se emigrantem na ostrově 
Kampa. Tak původně chtěli autoři filmu nazvat svůj doku-
ment. Protože ale mapuje celý Werichův život, dali nako-
nec přednost univerzálnějšímu názvu.

Dostat se k materiálům potřebným pro dokument ne-
bylo jednoduché. Některé vydal například archiv minister-
stva vnitra, autoři získali například unikátní fotky Wericho-
vy vily, které pořizovala StB v rámci Akce Čára z horního 
patra protějšího paláce. Jsou na nich lidé, kteří přicházeli 
Werichovi gratulovat k narozeninám, například herec Pa-
vel Landovský, Karel Vlach nebo malíř Ota Janeček.

Při hledání záznamů vysílání Hlasu Ameriky a Svobod-
né Evropy, kde bylo zajímavé, jak na Západě komentovali 
účast Wericha v Národním divadle k Chartě 77, se při ko-

munikaci s archivy v Německu i ve Spojených státech zjis-
tilo, že záznamy vysílání do Československa z velké větši-
ny neexistují. V devadesátých letech byly zřejmě smazány.

Velmi zajímavá se jeví být kauza Anticharty a role, jakou 
v ní Werich sehrál. Jestli byl podvedený, jestli věděl, kam 
jde a co podepisuje. O tom se dodnes polemizuje. Po peč-
livém prostudování záznamů Československé televize to 
vypadá, že skutečně během projevu Jiřiny Švorcové ode-
šel. Jeho podpis nikdo neviděl. Podle paní Tůmové, která 
byla kamarádkou Werichovy dcery Jany a od roku 1975 
pomáhala v domácnosti a starala se o Werichovu vnuč-
ku, na shromáždění jít nechtěl. Přemlouvaly jej manželka 
Zdena i dcera Jana, která říkala: „Táto, běž tam, máš ma-
lou penzi, ještě ti ji vezmou.“ Nakonec do Národního di-
vadla šel s Janou. Chtěl, aby ho doprovodila. Když v půlce 
slavného projevu Švorcové slyšel, co říká, sebrali se a ode-
šli. Po skončení zasedání, kdy se podepisovalo Prohlášení, 
není na jediném záběru. Režimu zřejmě stačilo, že má ně-
kolik vteřin záběrů Wericha před začátkem zasedání. Prav-
da je ale i to, že potom začaly vycházet jeho hry a namluve-
ný Švejk. Režim ho do určité míry vzal na milost.

Na internetu pak objevil střihač snímku Jakub Vansa 
úplné poklady. Dostal se například k archivům z natáče-
ní Císařova pekaře s Martinem Fričem, k amatérským zá-
běrům, které pořídil Werich během svého prvního poby-
tu s rodinou v USA, nebo hollywoodská studia ze čtyřicá-
tých let, kde se pokoušeli Werich s Voskovcem uchytit. Nej-
víc se ale zapotila vedoucí produkce Alena Ponková při vy-
jednávání licencí na užití filmů, a to nejen zahraničních, 
ale i českých.

Kupodivu v dnešní době existuje ještě dost žijících pa-
mětníků, které se podařilo oběma autorům oslovit. Velkou 
osobností, která diváka celým filmem provází, je Jiří Suchý. 
Stal se doslova osobním zpovědníkem Jana Wericha. Je vý-
znamným zdrojem, který uveřejnil spoustu věcí, doposud 
neznámých. Werich si k němu vytvořil zvláštní vztah a jed-
nou mu řekl: „Navštěvuje mě řada herců, jsou fajn, ale 
vždycky mám pocit, že je mezi mnou a nimi skleněná stě-
na. Ale u vás ji mohu obejít.“

Ve filmu vystupují i Zdeněk Svěrák nebo Jiřina Bohda-
lová, která byla v prvním angažmá právě u Wericha. Nebo 
právě Eva Tůmová, jež pomáhala s jeho vnučkou Fančou, 
které bylo čtrnáct, když Werich zemřel, vystupuje v doku-
mentu také.
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V dokumentu užili Miloslav Šmídmajer a Martin Sluneč-
ko například osmimilimetrové filmy, které Werich natáčel 
ve Spojených státech během své první emigrace, tedy za 
druhé světové války. Točil manželku Zdenu s dcerou Janou. 
Jedná se o záběry z New Yorku, rodinné dovolené na Long 
Islandu nebo záběry z cesty do Hollywoodu.

Pro diváka budou určitě zajímavé unikátní záběry, které 
byly pořízeny ve velkém sále pražské Lucerny dronem – byl 
potřeba obrazový materiál ke zvukovému záznamu rozho-
voru Suchého s Werichem v Lucerně v dubnu 1977. Byl 
to slavnostní večer k padesátému výročí uvedení Vestpo-
ketky. Obrazový záznam z té doby neexistuje. Werich byl 
tehdy ještě pro televizi nepřijatelný. Záznamy jsou oprav-
du unikátní. Je mezi nimi spousta vybraných ukázek a věcí, 
které už třeba byly někdy zveřejněny, ale nejsou moc zná-
mé. Pro mladou generaci, která zná jen Císařova pekaře 
a pohádku Byl jednou jeden král, přinese film spoustu ob-
jevů. Životní příběh Wericha je poutavý, dramatický a při-
tom vyvažovaný humorem. Takže se autoři domnívají, že 
bude přitažlivý i pro mladou generaci. Například již zmiňo-
vaný střihač Jakub Vansa je třicátník a hned na začátku na-
psal oběma autorům mail, co všechno ví o Werichovi. To 
bylo důležité pro zjištění, co mladší, pod čtyřicet, asi vědí. 
A tím pádem, co pro ně může být zajímavé.

A proč autoři filmu zvolili právě osobnost Jana Weri-
cha?

Martin Slunečko: „Před třemi lety jsme s Milošem při-
pravovali velký televizní dokument o Miroslavu Horníčkovi 
a uvědomili jsme si, jak moc vycházel z Jana Wericha. We-
rich byl velkým zdrojem nejen pro něj, ale byl i celoživotní 
inspirací pro Jiřího Suchého a další autory malých scén.“

Miloslav Šmídmajer: „Na Wericha jsem myslel dlouho. 
Zpočátku jsme ale měli v hlavě hraný film, protože jeho 
první emigrace je námět na film. Nikdy jsem se k tomu ale 
nedostal. Po čase jsme si s Martinem říkali, že Werich ne-
dostal svůj velký bilanční dokument a zaslouží si ho. Oba 
jsme měli něco načteno a věděli jsme, že je v jeho životě 
hodně zajímavých věcí. Ponořili jsme se do toho a snad 
všechno, co o něm vyšlo, jsme přečetli. V dokumentu toho 
hodně chybí, protože o Werichovi by se dal natočit seriál.“

A proč pracují oba autoři společně?
Je to podle nich inspirativní a zábavné, i když tento-

krát se oba dost dohadovali, vlastně strašně moc. Ale to je 
známka, že jim extrémně záleželo na tom, aby Werich do-
stal dokument, jaký si zaslouží. Naštěstí ale byli oba dlou-
hou dobu v dobré společnosti střihače Jakuba Vansy a ta-
kových lidí, jakými jsou Werich, Voskovec, Jiří Suchý, Zde-
něk Svěrák či Vladimír Just a to byl hezký pocit! (mk)

Febiofest nabídne snímky z východu, 
queer filmy i virtuální realitu
17. září začal Mezinárodní filmový festival Praha – Febio-
fest, který nabízí spoustu filmů, doprovodný program a vir-
tuální realitu. 

„Jsem moc rád, že se MFF Praha – Febiofest zařadil po 
bok světových festivalů, které dávají projektům ve virtuál-
ní realitě stále více prostoru. V programu například uvede-
me v české premiéře laskavý snímek Podivuhodný život Bil-
la Montyho o odvážném seniorovi, který se nebojí vydávat 
jak už ve snech, tak v reálném životě na všemožná dobro-
družství. Myslím si, že zejména v téhle době se potřebuje-

me všichni ponořit do trochu pozitivnějších příběhů,“ řekl 
Ondřej Moravec, dramaturg nové sekce.

Filmy ve virtuální realitě ve formátu 360° se budou pro-
mítat během festivalového víkendu ve speciálním VR kině 
v Centru současného umění DOX.

Hlavní program ale samozřejmě tvoří klasické filmy, 
třeba v sekcích zaměřených na komedie, díla z Východu, 
queer témata nebo Planet Dark pro náročné diváky.

Sekce Panorama bude mít dvě části. V té první, nazva-
né Ikony, se představí snímky režisérů známých jmen a ve 
druhé části Nové proudy dostanou prostor mladí tvůrci, je-
jichž filmy slavily úspěch na světových festivalech. Připra-
vena je například mezinárodní premiéra filmu Yesterday’s 
Past o mladíkovi z indické vesnice Satavaya, nevšední ra-
kouská sci-fi Trouble with Being Born nebo koprodukční 
drama Night of Kings, které je v užších nominacích na Os-
cara pro nejlepší mezinárodní film. „Čistě dokumentární 
sekci Docs letos ozdobí světová premiéra filmu The Most 
Fearless, jehož hrdinkou je Nasima, první surfařka v Ban-
gladéši, zemi, kde ženy na veřejnosti ani neplavou, natož 
aby se proháněly na surfařském prkně. Pozornost zaslou-
ží například také Assassins – dokument objasňující okol-
nosti atentátu na Kim Čong-Nama, nevlastního bratra Kim 
Čong-Una,“ doplnila za pořadatele Simona Andělová. 

Tradičně je přichystaná divácká porota v čele s čestným 
předsedou z řad známých osobností. (mk)

Český tvůrce Jan Kellner dostal druhou cenu 
v soutěži mladých talentů v Cannes
Český tvůrce Jan Kellner dostal za svůj krátký film Bag-
man druhou cenu v soutěži začínajících filmařů Nespres-
so Talents. Ceny byly uděleny v rámci filmového festiva-
lu ve francouzském Cannes, uvedla stanice RFI. Třetí mís-
to obsadila tvůrkyně Nicolina Sterbet, která žije v Praze. 
První místo v letošním ročníku soutěže obsadil ruský umě-
lec Klim Tukajev, který si ale do Cannes pro cenu nemohl 
přijet kvůli omezením, jež panují kvůli epidemii covidu-19.

Soutěž Nespresso Talents se zaměřuje na krátké filmy 
natočené v takzvaném vertikálním formátu, tedy tvořené 
pro mobilní telefony držených v ruce na výšku. Letošní-
ho ročníku se zúčastnilo téměř tisíc tvůrců. Ocenění tvůr-
ci dostávají peněžitou odměnu a pozvánku na další ročník 
festivalu v Cannes. V soutěži čeští tvůrci uspěli i v minulos-
ti. V loňském ročníku byla v trojici nejlepších tvůrců Češka 
Daniela Hýbnerová.

Restaurovaná verze filmu 
Až přijde kocour v Cannes
Na filmovém festivalu v Cannes se představila digitální re-
staurovaná verze československého filmu z roku 1963 Až 
přijde kocour od režiséra Vojtěcha Jasného. Na festival při-
vezl restaurovaný film Národní filmový archiv (NFA) z Pra-
hy. Jde o jediný český a československý snímek, který je pří-
tomen v soutěžních sekcích tohoto nejznámějšího světové-
ho festivalu. Film se v Cannes představil zhruba před půl 
stoletím a získal tehdy zvláštní cenu poroty a další dvě ceny. 
K restaurované verzi filmu NFA pořídil i novou znělku.

Film na francouzskou riviéru doprovodila také sloven-
ská herečka Emília Vášáryová. Pro ni byl snímek jedním 
z prvních celovečerních filmů, kde hrála.
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ra V Karlových Varech proběhl 
po roční pauze filmový festival
Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru proběhl 
v Karlových Varech mezinárodní filmový festival. I letos ne-
moc covid-19 způsobila změny v jeho organizaci, přesu-
nul se z tradičního termínu na přelomu června a červen-
ce. I přes komplikovanou světovou situaci přivítal něko-
lik filmových hvězd. Do Varů zavítal britský herec Michael 
Caine, americký herec a režisér Ethan Hawke a jako pro-
ducent se představil herec Johnny Depp. Dalším hostem 
byl výtvarník Petr Sís, festival uvedl film, který o něm nato-
čil jeho bratr David Sís.

Festival po zahajovacím ceremoniálu uvedl premiéru fil-
mu Zátopek, který o slavném atletovi natočil David Ondří-
ček. Pro širokou veřejnost festival začal v noci koncertem 
z muzikálu Jesus Christ Superstar a navazujícím ohňo-
strojem. Kromě zahraničních hostí festival ocenil režisé-
ra Jana Svěráka, který při jeho slavnostním zakončení pře-
vzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Svěrák také uvedl 
snímek Jízda. Byly představeny exkluzivně dvě filmové no-
vinky. První z nich český seriálový dokument Rap story re-
žiséra Šimona Šafránka mapující v deseti epizodách histo-
rii českého rapu. Druhým je francouzsko-nizozemské ero-
tické drama Benedetta režiséra Paula Verhoevena. V hlav-
ní soutěži na MFF Karlovy Vary se představil film Láska 
pod kapotou. Koprodukční česko-slovenský snímek reži-
séra Mira Rema, příběh z moravsko-slovenského pohrani-
čí, kterému podle tvůrců nechybí humor ani drama, do tu-
zemských kin vstoupí 16. září. Láska pod kapo tou pracuje 
výhradně s reálnými situacemi. Od hodlaný padesátník Ja-
roslav z Moravy má dvě vášně – rychlá auta a školní lásku 
Jitku. Režisér ve svém filmu připomíná, nakolik turbulentní 
polistopadové období zásadně zasáhlo do podob so ciál-
ních vztahů lidí v České republice i na Sloven sku. Své hrdi-
ny natáčel tři roky a postupně se s nimi spřátelil.

Britský herec Michael Caine představil ve světové pre-
miéře americkou komedii Bestsellery. Ve filmu režisérky 
Liny Roesslerové ztvárnil mrzutého stárnoucího spisova-
tele, který se vydává na poslední turné, aby zachránil kra-
chující nakladatelství. Publikum Velkého sálu hotelu Ther-
mal Cainovi stejně jako při pátečním ceremoniálu, kde pře-
vzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos svě-
tové kinematografii, aplaudovalo vestoje. „Čekali jsme sko-
ro dva roky na uvedení tohoto filmu a jsme teď velmi rádi, 
že tu můžeme být. Je to mimořádné vidět vaše tváře, je to 
ohromný zážitek a mockrát děkujeme, že jste nás pozva-
li do tohoto krásného města, jste první diváci,“ řekl produ-
cent filmu Jonathan Vanger.

V Hlavní soutěži zvítězil koprodukční film Strahinja srb-
ského režiséra Stefana Arsenjeviče. Za svůj příběh dvou af-
rických migrantů inspirovaný středověkou srbskou legen-

dou převzal Křišťálový glóbus z rukou prezidenta festivalu 
Jiřího Bartošky. Zvláštní cenu poroty v Hlavní soutěži zís-
kal český dokument Eriky Hníkové Každá minuta života.

Cenu za celoživotní dílo převzal  
na Anifilmu Edgar Dutka
Cenu za celoživotní dílo na mezinárodním festivalu Anifilm 
převzal v Liberci scenárista a dramaturg Edgar Dutka. Po-
dílel se na vzniku desítek krátkých filmů, seriálů, řekl ředi-
tel festivalu animovaných filmů Tomáš Rychecký. „Po re-
voluci je asi nejznámější jeho scénář realizovaný jako celo-
večerní film Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?“ 
řekl Rychecký. Tento snímek se na Anifilmu promítal stej-
ně jako další díla, na kterých se Dutka podílel.

Anifilm nabídl na sedmi místech v Liberci skoro 480 ani-
movaných filmů. Letošní 20. ročník stejně jako minulý ne-
gativně ovlivňuje koronavirová pandemie a s tím spojená 
omezení, přesto je účast podle Rycheckého velmi dobrá. 
Anifilm má sedm soutěžních kategorií včetně světa počí-
tačových her. Podle Rycheckého na festival patří, protože 
jsou plné animací.

47. ročník Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti
Letošní 47. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti, 
který definitivně uzavřelo promítání filmů Faust a Muž se 
zaječíma ušima, si nenechalo ujít 4 950 návštěvníků. Větši-
na z nich využila klasickou akreditaci na veškerý program, 
dalších asi 1 850 lidí si zakoupilo akreditaci nazvanou Off 
program, která zpřístupňuje odborný a doprovodný pro-
gram a letní kina. V tiskové zprávě to uvedli pořadatelé 
z Asociace českých filmových klubů. Loni se na přehlídku 
akreditovalo zhruba 5 000 lidí.

Pořadatelé vzhledem k epidemické situaci festival loni 
i letos ve srovnání s předchozími ročníky o několik dní 
zkrátili, přesto se podle nich povedl.

Letní filmová škola mimo jiné zařadila do programu re-
trospektivu děl japonského režiséra Akiry Kurosawy. Ná-
vštěvníci mohli zhlédnout výběr jedenácti jeho snímků, ně-
které z nich i v reprízách, řekl programový ředitel festiva-
lu Jan Jílek. Figuroval mezi nimi i film Tři zločinci ve skry-
té pevnosti z roku 1958. Příběh zasazený do období válek 
mezi japonskými klany sleduje přechod nesourodé skupiny 
tvořené generálem, dvěma rolníky a princeznou přes ne-
přátelské území. „Po asijském obsahu volala celá řada di-
váků a jsme rádi, že letos jsme mohli přinést přehlídku děl 
císaře japonského filmu, jak se mu přezdívá. Člověka, který 
točil v různých žánrech a který ovlivnil celou řadu dalších 
tvůrců včetně Sergia Leoneho, Quentina Tarantina a dal-
ších,“ uvedl Jílek. Festival nabídl více než 170 filmů.
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Jubilant Jindřich Štreit na třech vernisážích: 
v Bruntálu, na Sovinci a v Zášově
Jen co pandemická situace umožnila pořádat vernisáže, 
Muzeum v Bruntále připravilo dvě výstavy Jindřicha Štrei-
ta. Letos tento fotograf světového formátu slaví pětasedm-

desát let. Obě výstavy jsou připomínkou jeho významného 
životního jubilea a průřezově mapují jeho tvorbu.

Výstava na bruntálském zámku má název Jindřich 
Štreit: Jubilující a na hradě Sovinci se jmenuje Jindřich 
Štreit: Ohlédnutí. Obou vernisáží se zúčastnil sám jubilu-
jící Jindřich Štreit.
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V Zašové se uskutečnila další vernisáž Štreitovy výsta-
vy – cyklus fotografií Brána naděje. Vernisáž, přesně v den 
jeho narození 5. září, proběhla v kostele Navštívení P. Ma-
rie a k slavnostní atmosféře vernisáže přispěla kromě foto-
grafa Jindřicha Štreita i jeho dcera Monika Štreit-Duarte, 
světově uznávaná flétnistka, se synem Danielem a cimbá-
lová muzika Polajka.

Výstava pak potrvá do konce září. Fotografie z cyklu 
Brána naděje zakoupila Obec Zašová se záměrem vytvo-
řit v budoucnosti stálou expozici Jindřicha Štreita v klášte-
ře, jehož rekonstrukce se připravuje.

Bývalý klášter trinitářů tvoří komplex budov situova-
ných vedle Kostela Navštívení Panny Marie. Stavba klášte-
ra byla zahájena v roce 1725, ten svému původnímu úče-
lu sloužil až do roku 1783. Poté byla v areálu například 
Schatlauerova gobelínová manufaktura, škola nebo do-
mov důchodců, později Ústav sociální péče pro mentál-
ně postiženou mládež. Současným majitelem je obec Za-
šová, která chce areál kláštera v budoucnu rekonstruovat 
a vybudovat v něm například ubytování pro turisty, výstav-
ní prostory a sály pro pořádání kulturních a společenských 
událostí. Prvním počinem obce byla rekonstrukce bývalé 
školy, v níž vznikl komunitní dům s deseti byty pro senio-

ry. V klášterní zahradě pak Matice zašovská vybudovala 
křížovou cestu.

Jindřich Štreit, český dokumentární fotograf, vysoko-
školský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, 
se narodil 5. září 1964 ve Vsetíně, své dětství prožil v ne-
daleké Stříteži nad Bečvou. Zaměřuje se na dokumento-
vání života na venkově a obyvatele českých vesnic, věno-
val se tématu zemědělství, potom také těžké práci v továr-
nách (knihy Lidé třineckých železáren, Vítkovice, Ocelový 
svět). V poslední době se věnuje mnoha sociálním téma-
tům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, 
vězních, starých lidech, pracovnících ve zdravotnictví, ci-
zincích, kuřácích nebo lidech bez domova.

Fotografka Marie Tomanová vystavuje 
na prestižním festivalu v Arles
Fotografka Marie Tomanová se představila na zahajova-
cím týdnu prestižního fotografického festivalu Rencontres 
photographiques d’Arles v jižní Francii. Vystavuje svůj pro-
jekt It Was Once My Universe, který byl v rámci festivalu 
nominován na cenu pro mladé fotografické talenty Prix 
découverte Louis Roederer. Jedenáct nominovaných foto-
grafů z celého světa vybrala z několika set zaslaných pro-
jektů francouzská kurátorka Sonia Vossová a jejich práce 
jsou až do konce srpna vystaveny v gotickém kostele Église 
des Frères Prêcheurs v historickém centru antického Arles.
Ačkoli hlavní cenu neobdržela, její účast v soutěžní pře-
hlídce je podle ředitele opavského Institutu tvůrčí fotogra-
fie a pravidelného návštěvníka festivalu profesora Vladimí-
ra Birguse velký úspěch, protože současná česká tvorba na 
festivalu dlouhodobě chybí.

V rámci festivalu Tomanová také představila svou dru-
hou knihu nazvanou New York, New York vydanou ně-
meckým nakladatelstvím Hatje Cantz. Vizuálně silná pu-
blikace obsahuje téměř 200 portrétů mladých Newyorča-
nů, se kterými se Tomanová setkala a spřátelila v americ-
ké metropoli, kde žije.

Jindřich Štreit

huDba

Tři ceny Anděl získala Lenka Dusilová, 
do síně slávy vstoupil Robert Křesťan
Zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová na hudebních ce-
nách Anděl proměnila se svým albem Řeka tři ze čtyř no-
minací. Uspěla v kategoriích Album, Sólová interpretka 
a Skladba, kterou ovládla díky písni Vlákna. Do síně slávy 
cen Anděl akademici zvolili Roberta Křesťana. Ten si došel 
pro dvě sošky Anděla se šalmají od Jaroslava Róny, protože 
ocenění získala i jeho kapela Druhá tráva v kategorii Folk 
za nahrávku Díl první, která vznikla ve spolupráci s brit-
ským producentem Eddiem Stevensem.

Ceny přenášela v přímém přenosu České televize. 
Vzhledem k protipandemickým opatřením se ceremo niál 
uskutečnil bez publika, pouze za přítomnosti nominova-
ných umělců. O vítězství letos pod dohledem notáře roz-
hodovalo 435 akademiků. Bodovali také zástupci mla-
dé generace. Zpěvačka Kateřina Marie Tichá se s debu-
tem Sami stala objevem roku, překvapivě v kategorii Só-
lový interpret zvítězil Štěpán Hebík vystupující pod jmé-

nem 7krát3. Skupinou roku se stala kapela Tata Bojs za al-
bum Jedna nula.

Hana Zagorová 75
Česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana 
Zagorová patří k nejznámějším českým zpěvačkám a s bez-
mála jedenácti milióny prodaných desek nejprodávanější 
českou zpěvačkou všech dob. Je majitelkou devatenácti 
Platinových a Zlatých desek za úspěšné prodeje zvukových 
nosičů se svými písněmi. Stala se devítinásobnou Zlatou 
slavicí. Své posluchače má doslova v každé generaci. Na-
zpívala bezmála osm set písní, k sedmasedmdesáti z nich 
si sama napsala text a v roce 2006 vydala knihu svých bás-
ní a písňových textů Milostně. Jako scenáristka má na svém 
kontě osm dílů televizního recitálu Dluhy Hany Zagorové 
a devětatřicetidílný noční televizní live pořad Když nemů-
žu spát, který v letech 1993-1998 i sama moderovala a zva-
la si do něj nejen herce a kolegy zpěváky, ale především 
odborníky ze světa zdravotnictví a lékařství. Absolventka 
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ra brněnské JAMU zazářila v televizní inscenaci dramatu Vla-
dislava Vančury Josefína a v dnes už kultovní filmové hu-
dební komedii Trhák, byla hvězdou muzikálů Jack Rozpa-
rovač a Mona Lisa. Už v době jejích ostravských začát-
ků jeden z jejích objevitelů, František Trnka, v souvislosti 
s ní zavedl termín beatový šanson. A hudební publicista Jiří 
Černý ji už v polovině sedmdesátých let ne náhodou nazval 
skutečnou kněžnou zpívaného českého slova.

Hana Zagorová a manžel, operní zpěvák Štefan Mar-
gita, se rozhodli nepropojovat své pěvecké kariéry, a to 
kariéru popové divy se Štefanovou kariérou mezinárod-
ní operní hvězdy.

Teď došli k tomu, že přišla ta správná doba jejich dáv-
né rozhodnutí třeba pro jednou porušit. Štefan Margita 
doplňuje: „Napadlo nás to takřka současně a zjistili jsme, 
že do toho máme právě teď chuť a těšíme se na to asi ne-
jen my, ale i naše publikum“. Ale... „Moji milí, vzhledem 
k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loň-
ského prodělání covidu-19 musím respektovat doporuče-
ní lékařů a bohužel zrušit od 5. srpna do 31. října 2021 
veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto,“ napsala na 
so ciál ní sítě zpěvačka.

Na Rock for People Hope dorazily tisíce lidí
Festival Rock for People Hope na královéhradeckém letišti 
navštívilo 7 000 lidí. V programu bylo na třicet kapel. Jed-
ná se o náhradou za Rock for People zrušený kvůli covi-
dovým restrikcím.

„Letošní festival Rock for People Hope naplnil naše 
očekávání, byl vyprodán. Všichni se skvěle bavili, hrálo tu 
mnoho kapel z různých zemí Evropy, dokonce i jeden inter-
pret z USA,“ řekl ČTK Thomes. Podle něj byla větší poptáv-
ka, než kolik dovolovala aktuální kapacita Festivalparku.

Festival Obscene Extreme přilákal 
na trutnovské Bojiště přes 2 000 lidí
V trutnovském areálu Na Bojišti skončil festival metalové 
a extrémní hudby Obscene Extreme. Na programu bylo 
okolo padesáti kapel převážně z evropských zemí. Ná-
vštěvnost byla letos menší než v předchozích letech. Le-
tošní 22. ročník se konal kvůli opatřením proti koronaviru 
v menším rozsahu a za přísných protiepidemických pravi-
del. Počasí se vydařilo, žádná bouřka, krásné letní počasí.

Zámecké koncerty Plachetky a Smigmatora 
obohacují setkání s majiteli šlechtických sídel
Na zámky Doudleby nad Orlicí, Kačina a Karlova Koruna 
zavítal projekt Šlechtická sídla v souznění. Jedná se o kon-
certy v prostředí šlechtických sídel umožňující i prohlídku 
a diskuzi s majiteli zámků.

24. července zahráli v renesančních Doudlebech nad 
Orlicí členové hudebního projektu In Concerto Jiří Škor-
pík a David Uličník. Na empírovém zámku Kačina zazněl 
7. srpna swing v podání zpěváka Jana Smigmatora. Na 
zámku Karlova Koruna pak 11. září vytvořil svým mocným 
basbarytonem pomyslnou tečku za tímto ročníkem oper-
ní pěvec Adam Plachetka.

„Cílem tohoto projektu je zdůraznit význam historic-
kých objektů a seznámit veřejnost s tím, že kulturní objek-

ty v ČR jsou významnou součástí evropské historie – kul-
turního dědictví a zároveň představit jejich majitele, kte-
ří jsou s těmito místy historicky či jinak spjati a snaží se je 
zpřístupňovat a udržovat pro další generace. Dalším zámě-
rem je rozšířit nabídku klasických prohlídek hradů a zám-
ků a dát možnost široké veřejnosti vnímat tyto prostory i ji-
nak,“ vysvětlila pořadatelka Jitka Bláhová a dodává: „Vzhle-
dem k tomu, že ostatní mé projekty jsou spojeny s podpo-
rou dobré věci, tak i v roce 2021 Šlechtická sídla v souzně-
ní… budou pomáhat. Tentokrát bude představen a podpo-
řen Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich ro-
diny.“ (mk)

Chrudim hostila festival Zlatá Pecka, 
je věnován sopranistce Marii Callasové
Slavnostní mší v gotickém kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Chrudimi začal 5. ročník hudebního festivalu Zla-
tá Pecka. Akce, jejíž protagonistkou je mezzosopranistka 
Dagmar Pecková, je letos věnována operní pěvkyni řec-
kého původu Marii Callasové. Festival nabídl na několika 
místech třináct různých akcí a představení. Vedle koncertů 
byly součástí přehlídky i filmové představení, opera nebo 
několik představení na Festivalovém pódiu na chrudim-
ském náměstí. Pořadatelé festivalu také otevřeli ve výstav-
ní síni chrudimského divadla Karla Pippicha multimediál-
ní výstavu s názvem Fenomén Maria Callas. Výstava doku-
mentuje život umělkyně, její komplikovanou a vroucí osob-
nost, její touhu po absolutní dokonalosti.

Dirigent Jakub Hrůša oznámil 
další spolupráci s římským orchestrem 
Národní akademie Svaté Cecílie
Jakub Hrůša bude od sezóny 2021/2022 hlavním hostují-
cím dirigentem orchestru Národní akademie Svaté Cecí-
lie (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) v Římě. Záro-
veň zůstává šéfdirigentem Bamberských symfoniků a hlav-
ním hostujícím dirigentem České filharmonie. Jmenování 
představitelé italského hudebního tělesa oznámili na tisko-
vé konferenci v Římě.

V čele orchestru Národní akademie Svaté Cecílie se 
Hrůša představil již v roce 2016 při interpretaci Smetano-
vy Mé vlasti a se dvěma dalšími velmi úspěšnými koncerty 
v letech 2018 a 2019. Letos s ním oslavil v přímém přeno-
su na italské televizní stanici RAI 1 založení Italské republi-
ky. „Lidská energie, se kterou italští hudebníci v Římě jdou 
do každého uměleckého projektu, je nesrovnatelná s větši-
nou toho, s čím jsem se ve světě setkal,“ uvedl Hrůša. „Na-
víc dávají v případě, že jsou nadšení, svou radost tak ne-
pokrytě najevo, že by musel být člověk z umělé hmoty, aby 
ho to do morku kostí neinspirovalo,“ dodal.

Obnovený Dvořákův festival zve 
na 40 koncertů a hudbu mnoha žánrů
Dvořákovy melodie napříč žánry slibuje pestrá paleta kon-
certů 63. ročníku Dvořákova festivalu, který po pětileté od-
mlce zve milovníky kvalitní hudby na různorodé umělec-
ké obsazení i dramaturgické ztvárnění, z něhož si vybe-
re opravdu každý. Nejstarší hudební festival s Dvořákovou 
hudbou na světě nabízí od června do října v šesti krajích, 
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pětadvaceti městech a obcích na čtyřicet koncertů. Jejich 
společným jmenovatelem je nestárnoucí a stále vyhledá-
vaná hudba z pera velikána české i světové hudby Antoní-
na Dvořáka. Ta zazní v různých úpravách a aranžích v po-
dání profesionálních sólistů, komorních souborů, ale tře-
ba i v recitačním doprovodu známých herců v tradičních 
i méně obvyklých prostorech. To vše v roce 180. výročí na-
rození zmiňované skladatelské ikony.

Letošní oslavy 180 let od Dvořákova narození proběhly 
opětně v jeho rodišti, kde se na začátku září uskutečnil již 
70. ročník tradiční akce „Dvořákova Nelahozeves“.

V Paříži u popelnic našli zápisník 
hudebního skladatele Antonína Rejchy
Příběh kuriózního objevu začal v okamžiku, kdy si pozorná 
obyvatelka Paříže všimla krabice s historickými dokumen-
ty uložené u popelnic. Vzhledem ke svému zájmu o dě-
jiny si krabici odnesla domů. Mezi dopisy a dokumenty 
z let 1914-1918 objevila starší zápisník. Neobsahoval úda-
je, které by ukazovaly na autora, ale byla k němu přilože-
na obálka s Rejchovým podpisem a komentářem, že se 
jedná o „signature de Reicha“, tedy podpis Rejchy. Nález-
kyně pak při ověřování informací na internetu narazila na 
francouzskou jazykovou mutaci virtuální výstavy Antonín 
Rejcha znovunalezený a obrátila se na jejího spoluautora 
z Francouzské národní knihovny.

Zápisník byl omylem vyhozen vzdálenou rodinou Anto-
nína Rejchy spolu s dalšími mladšími rodinnými dokumen-
ty. Je zařazen do sbírek Francouzské národní knihovny, kde 
je nyní k dispozici badatelům, uvedl správce Rejchova fon-
du v knihovně a spoluautor výstavy Francois-Pierre Goy.

Pražský rodák Rejcha (1770-1836) byl uznávaným 
profesorem skladby, symfonickým i operním skladatelem, 
přítelem Ludwiga van Beethovena. Stal se členem Fran-
couzské akademie krásných umění. Filharmonie Brno loni 
uvedla jeho monumentální a na svou dobu moderní ora-
torium Lenora.

Zemřel valašský bard František Segrado
Ve věku šestašedesáti let zemřel v červenci po dlouhé ne-
moci zpěvák, herec a výtvarník František Segrado. Přesto-
že se prosadil až v pozdějším věku, byl na hudební scéně 
vnímán jako výrazná osobnost. Čtyřicet let účinkoval v nej-
různějších skupinách, znám byl svou účastí v projektech 
Petra Hapky a Michala Horáčka.

František Segrado se narodil 8. ledna 1955 ve Vsetíně. 
Čtyřicet let vystupoval s nejrůznějšími kapelami, mimo jiné 

s Dobrohoští, Irish 
Dew či Čechomo-
rem. Stylově se 
pohyboval mezi 
folklórem, folkem 
a rockem. V roce 
2003 nazpíval dvě 
písničky pro Tak 
to chodí, společ-
né album Micha-
la Horáčka a Jardy 
Svobody z kape-
ly Traband. S prv-

ně jmenovaným následně spolupracoval dál, vystupoval 
v jeho projektu Kudykam, a i to ho přivedlo k prvnímu só-
lovému albu. Vyšlo v roce 2014 a jmenuje se Segrado.

„Sólovou desku jsem si přál. Zpíval jsem asi na osmnác-
ti albech svých kamarádů, kde jsem hostoval, a také mám 
kapelu Veselá bída, jež je více zaměřená na folklór. Neby-
lo to tedy tak, že bych ještě ve studiu nic nenatočil. Sólová 
deska je ale něco jiného. Myslel jsem si, že si ji složím sám. 
Pracoval jsem na ní od svých padesáti let. Pak ale přišla na-
bídka od Michala Horáčka, který by do takového projek-
tu nešel, kdyby neviděl aktivitu na mé straně. Věděl, že si 
s myšlenkou na desku pohrávám, a tak zavolal a řekl, že ji 
se mnou připraví s tím, že všechny texty budou jeho,“ řekl 
Segrado po vydání alba.

Se zpěvačkou Ewou Farnou nazpívali pro seriál Vina-
ři duet Víno je grunt, s Petrem Linhartem pro jeho album 
Rozhledna (2015) píseň Kristýno! V roce 2016 se před-
stavil divákům v celovečerním rodinném filmu z Valašska 
Děda. Ztvárnil hlavní roli. Objevil se i v několika dalších 
filmech.

V roce 2018 vydal druhou sólovou desku V paralelním 
vesmíru. Podílelo se na ní více autorů, mimo jiné Radůza, 
Xavier Baumaxa, Petr Linhart a David Rotter. (mk)

Zemřela legenda české country 
František Nedvěd
S bratrem Janem plánovali opět společný koncert. Na ten 
už diváci nepřijdou. Písně obou bratrů Nedvědů zlidově-
ly a hrají se u táboráků. I když František vystupoval pře-
vážně sám, s bratrem Janem tvořili úspěšné sourozenec-
ké duo. František Nedvěd se potýkal s rakovinou, covidem 
a podstoupil operaci srdce. Zdálo se však, že se vše v dob-
ré obrací. Rakovina se však vrátila a jak řekl jeho syn Voj-
ta Ned věd, kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu jej odve-
zl do nemocnice, kde nemoci 18. července podlehl. Zůsta-
li po něm krásné melodické písničky jako Stánky, Frankie 
dlouhán, Valčíček nebo Na kameni kámen.

Folkový písničkář František Nedvěd se narodil 19. září 
1947. Dlouhá léta žil ve stínu svého slavnějšího bratra Jana, 
v roce 1997 se však jejich cesty rozešly a poté vystupoval 
sám či s jinými skupinami. O někdejší popularitě bratrské 
dvojice nejlépe svědčí fakt, že v roce 1996 přišlo na jejich 
koncert na Strahovském stadiónu asi šedesát tisíc lidí.

Od roku 2011 vystupovali opět společně s bratrem Ja-
nem, nahráli album Souhvězdí jisker. Od roku 2013 vystu-
poval František Nedvěd opět samostatně nebo s kapelou 
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ra Tiebreak, občas také společně se synem Vojtou. Poté, co 
Nedvědi neprorazili jako „bigbíťáci“, vrhli se oba bratři na 
trampskou muziku a country. Písničky Brontosaurů či Spi-
rituál kvintetu, jehož byli hybnou silou, hrával u táboráků 
každý, kdo uměl na kytaru aspoň tři akordy.

Před sto lety se narodil skladatel Karel Husa
Karel Husa (7. 8. 1921 Praha – 14. 12. 2016) byl americký 
hudební skladatel a dirigent českého původu. V zahraničí 
byl pokládán za jednoho z nejvýznamnějších českých hu-
debních skladatelů. V Česku je jeho dílo opomíjeno. Jed-
ná se o nositele prestižní Pulitzerovy ceny za hudbu z roku 
1969 za Smyčcový kvartet č. 3.

vě nejznámějším a nejhranějším českým skladatelem vů-
bec. Jeho symfonické opusy patří ke světové špičce a jsou 
obvyklou součástí všech významnějších přehlídek symfo-
nické hudby. Síla Dvořákovy melodické invence uchvacuje 
dodnes odborníky i laiky a brala dech i skladatelovým sou-
časníkům ( je znám Brahmsův výrok: „Dvořákova témata 
pro vedlejší myšlenky by mně docela stačila i na myšlenky 
hlavní…“). Antonín Dvořák se proslavil svými symfonický-
mi díly a velkými vokálně-instrumentálními skladbami, ne-
méně však i koncertními skladbami a operami. Dvořák je 
čelným světovým představitelem tzv. klasicko-romantické 
syntézy.

Byl profesorem na pražské konzervatoři, kde vychoval 
řadu významných českých skladatelů, jakými byli např. Ví-
tězslav Novák, Oskar Nedbal a Josef Suk.

Gustav Mahler a Hans Richter přispěli k Dvořákově 
popularitě koncerty ve Vídni, Joseph Joachim a Hans von 
Bülow zpopularizovali Dvořákovu hudbu v Německu, Jo-
seph Barnby a Alexander Mackenzie v Anglii.

V dubnu 1901 jej rakouský císař František Josef I. po-
výšil do šlechtického stavu jako rytíře (Ritter von Dvořák). 
Stal se tak členem Panské sněmovny Říšské rady ve Vídni. 
V roce 1901 se Dvořák stal nástupcem Antonína Bennewit-
ze jako ředitel Pražské konzervatoře.

Antonín Dvořák zemřel po pěti týdnech nemoci dne 
1. května 1904 na mozkovou mrtvici. 5. května byl po-
hřben na Vyšehradském hřbitově.

Nejrůznější dokumenty a další památky (notové auto-
grafy, korespondence, listinné materiály, výtvarná díla, do-
bové fotografie, programy, plakáty) tohoto výjimečného 
skladatele jsou umístěny v Muzeu Antonína Dvořáka, kte-
ré od doby svého vzniku v roce 1932 sídlí v barokním leto-
hrádku Amerika v Praze.

Několik dat
6. 9. 1791 se ve Stavovském divadle konala světová pre-

miéra opery W. A. Mozarta Titus.
19. 9. 1906 se narodil Dalibor C. Vačkář, skladatel 

(† 21. 10. 1984).
25. 9. 1906 se narodil Jaroslav Ježek, hudební skladatel 

(† 1. 1. 1942).
28. 9. 2006 zemřel Viktor Kalabis, hudební skladatel 

(* 27. 2. 1923).

Po mládí prožitém za války v okupované Praze od-
jel studovat kompozici do Paříže k Arthuru Honeggero-
vi a Nadii Boulangerové. Po únoru 1948 se již do Česko-
slovenska nevrátil a zůstal ve Francii. V roce 1954 mu hu-
dební oddělení na Cornellově univerzitě v americkém měs-
tě Ithaca nabídlo, aby se zde ujal výuky skladby, hudeb-
ní teorie a dirigování. Proto Karel Husa přesídlil do USA, 
v roce 1959 se stal americkým občanem a jeho působení 
na univerzitě bylo změněno z časově omezeného na trva-
lé. V roce 1968 na protest proti okupaci Československa 
armádou Sovětského svazu a armádami jeho satelitních 
států složil legendární Hudbu pro Prahu 1968, kterou ve 
své vlasti provedl až v únoru 1990 po sametové revoluci.

Supraphon ve spolupráci se Symfonickým orchestrem 
hl. m. Prahy FOK vydal ke stému výročí narození Karla 
Husy nové album, které obsahuje skladby Hudba pro Pra-
hu 1968, Tři fresky a Symfonii č. 2 Zrcadlení.

180. výročí narození Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák (* 8. 9. 1841, Nelahozeves) byl jedním 
z významných hudebních skladatelů všech dob a je světo-
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Na pouť, ne na výlet, protože v tom je rozdíl. Pouť nás má 
přivést k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a objevi-
li něco nového, jako cestovatelé,“ řekl Cikrle. Ve svém ká-
zání také mimo jiné vyzval k modlitbě a pomoci lidem na 
jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo. Poděkoval také 
všem, kteří postiženým jakýmkoliv způsobem pomáhají.

Hlavním celebrantem mše byl kardinál Dominik Duka. 
Ten připomněl, že letošní Dny lidí dobré vůle byly také 
poctou lidem, kteří bojovali a bojují proti pandemii ko-
rona viru a pomáhali i těm, kteří ztratili střechu nad hla-
vou. „Děkujeme také těm, kteří přijali nemoc i tyto kata-
strofy s vnitřním rozhodnutím nerezignovat, věřit i dou-
fat,“ uvedl Duka.

Kardinál udělil olomouckému arcibiskupovi Janu 
Graubnerovi zlatou svatovojtěšskou medaili, a to za celko-
vou obnovu velehradského areálu a veliké úsilí o zachová-
ní cyrilometodějské tradice.

Ocenění různým osobnostem udělovali tradičně i zá-
stupci České biskupské konference. Historik umění a pro-
rektor Univerzity Karlovy Jan Royt dostal Řád sv. Cyrila 
a Metoděje za přínos v oblasti křesťanského umění, děkov-
né uznání pak ředitel televize Noe Leoš Ryška za velký pří-
nos v oblasti televizní tvorby.

Pamětní medaile udělili biskupové České asociaci ses-
ter jako výraz poděkování zdravotnickým pracovníkům 
za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné 
době, Karlu Kavičkovi za službu pro dobro církve, zejména 
dlouholetou práci pro obnovu Mariánského sloupu v Pra-
ze či popularizátorovi vědy v oblasti astronomie, astrofyzi-
ky a vztahu vědy a víry Jiřímu Grygarovi. Obdržel ji i Bože-
těch Kostelka, a to za věrnost křesťanským zásadám a ce-
loživotní službu pro dobro církve prostřednictvím organi-
zace Orel. Medaile byla udělena i fotografickému spolku 
Člověk a Víra.

Návštěvnost slavností byla letos vzhledem k epidemic-
kým opatřením omezena jen v neděli večer na benefičním 
koncertu Večer lidí dobré vůle. Mohlo tam přijít maximálně 
5 tisíc lidí. Lidé během večera poslali formou dárcovských 
SMS téměř 800 tisíc korun, společně s finančními dary byl 
výtěžek večera 1,8 miliónu korun. Peníze poputují lidem na 
jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo.

Slavnosti letos připomněly také letošní 1100. výročí 
úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice, 
rok sv. Josefa, také 170. výročí narození Antonína Cyrila 
Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arci-
biskupem.

Svatoludmilské výročí
V Praze proběhla výstava při příležitosti uplynutí 1100 let 
od smrti svaté Ludmily. Na panelech byla představena 
doba a život svaté Ludmily či její vztah ke vnukovi, svaté-
mu Václavovi. Výstava s názvem Svatá Ludmila kněžna, 
matka, babička skončila 15. září.

Výstava se konala symbolicky před kostelem svaté Lud-
mily na náměstí Míru v Praze. Kromě života svaté Lud-
mily lidé na panelech viděli také třeba ztvárnění této svě-
tice v umění. Součástí prezentace byla i krátká videa se-
znamující návštěvníky s místy, kde Ludmila žila, zemřela 
a je pohřbena. Návštěvníci měli možnost si videa spustit 
i ve svých mobilních telefonech a tabletech prostřednic-
tvím QR kódů.

Zapsání ruční výroby skla na seznam 
UNESCO může zvýšit zájem o tyto obory
Zapsání ruční výroby skla na seznam nehmotného kultur-
ního dědictví UNESCO by mohlo podle ředitele Střední 
školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou Martina Kubá-
če zvýšit prestiž sklářských a bižuterních oborů a řemesel 
a také zájem o jejich studium. O zápis usiluje šestice evrop-
ských zemí včetně Česka. A to Francie, Německo, Maďar-
sko, Finsko a Španělsko. Česko je ale z pohledu sklářské 
výroby specifické, jsou zde zastoupeny všechny techniky.
Jablonecká škola má několik oborů, které se jinde v Česku 
neučí, jako je foukání technického skla, učí se tu ale také 
výrobci skleněné a kovové bižuterie, zlatníci nebo budou-
cí klenotníci.

České republice už se na seznam UNESCO podařilo 
loni zapsat tradiční krkonošskou výrobu vánočních ozdob 
z foukaných skleněných perlí, která se dochovala ve firmě 
Rautis v Poniklé na Semilsku. Teď by měl být záběr pod-
statně širší, od písku a výroby sklářské suroviny po prak-
ticky všechny techniky ručního zpracování, jako je brouše-
ní, malování, vinuté perle, výroba trubiček, bižuterních ty-
činek a podobně.

Karlovy Vary a Mariánské i Františkovy Lázně
získaly titul světového dědictví UNESCO
Karlovy Vary, Mariánské i Františkovy Lázně přiby-
ly na seznam světového přírodního a kulturního dědic-
tví UNESCO. Mezivládní Výbor světového dědictví je na 
44. zasedání ve městě Fu-čou v Číně zapsal na seznam spo-
lu s dalšími osmi lázeňskými městy Evropy. Počet památek, 
které má Česká republika na tomto seznamu, tak vzrostl 
na patnáct. „Máme obrovskou radost, že jsme zapsaní jako 
Slavná lázeňská města Evropy. Teď nás bude čekat další 
práce, ale je třeba nyní poděkovat všem, kteří se na tom 
podíleli. Byl to dlouhý proces, který trval déle než deset let. 
My se teď budeme muset poprat s tím, že je to obrovská 
značka, ale zároveň také velký závazek, který nám říká, že 
musíme to, co všechno máme, chránit a zanechat pro bu-
doucí generace,“ řekla novinářům karlovarská primátor-
ka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) poté, co byla nomina-
ce definitivně přijata. Pro města lázeňského troj úhelníku 
v Karlovarském kraji bude mít podle ní zápis důsledky ze-
jména z pohledu cestovního ruchu. Obyvatel by se však 
omezení, ply noucí ze zápisu na seznam UNESCO, nijak 
dotknout neměla.

Slavnostní poutní mší vyvrcholily 
na Velehradě cyrilometodějské slavnosti
Slavnostní mše završila tradiční cyrilometodějské slavnos-
ti na Velehradě na Uherskohradišťsku. Nádvoří před ba-
zilikou zaplnilo asi 15 tisíc lidí. Brněnský biskup Vojtěch 
Cikr le, který byl hlavním kazatelem, vyzdvihnul význam vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje, smysl poutí i důležitost pomoci 
lidem na jižní Moravě, které postihlo tornádo. Připomenul, 
že Cyril s Metodějem přijali za své vyslání do země, která 
jim byla vzdálená geograficky, kulturou i podnebím. Po dle 
něj z darů, postoje, nasazení a příkladu Cyrila a Metodě-
je dodnes žijeme. „Každý rok přijíždíme na místo spojené 
s jejich misí poděkovat. Přijíždíme na Velehrad na pouť. 
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ti Ludmila byla manželkou prvního historicky doložené-
ho Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vrati-
slava I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou 
svatou. Osudným se jí podle legendy stal spor s vdovou po 
Vratislavovi Drahomírou, který byl završen vraždou Ludmi-
ly údajně v noci na 16. září 921 na hradišti Tetín.

Pietní průvod v Olomouci připomněl 
715. výročí vraždy Václava III.
Olomoučané si pietním průvodem v centru města připo-
mněli 715 let od vraždy posledního panovníka z dynastie 
Přemyslovců Václava III. Průvod s historickými postavami 
v čele v podobě vojáka, bosého mnicha, měšťana a za do-
provodu bubeníka došel ke katedrále svatého Václava, kde 
byl tento český, polský a uherský král v roce 1306 ve svých 
šestnácti letech zavražděn. Na jeho památku se na tři minuty 
rozezněly také katedrální zvony – vyzvánět začaly ve 13:06.

Nová expozice v památníku romského 
holokaustu v Hodoníně u Kunštátu
Dobové fotografie, dokumenty i vzpomínky pamětníků ob-
sahuje nově otevřená expozice v památníku romského ho-
lokaustu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. V místě bý-
val za války takzvaný cikánský tábor. V roce 1943 se usku-
tečnil velký transport stovek Romů do nacistického vyhla-
zovacího tábora v Osvětimi.

Expozice připomíná historii místa i osudy lidí. Je zde 
místnost s audiovizuálními záznamy vybraných vzpomínek 
pamětníků, nabízí také informace k transportu vězňů do 
Osvětimi a jejich osudu v koncentračním táboře. Závěreč-
ná pasáž přibližuje poválečné osudy táborového areálu, 
který se mimo jiné stal místem internace německy mluví-
cích obyvatel určených k odsunu, později táborem nucené 
práce pro odpůrce komunistického režimu a následně po 
desítky let sloužil jako rekreační areál. Druhá část expozice 
ukazuje repliky vězeňských paland s poslechovými místy, 
v nichž zaznívají vzpomínky pamětníků na dobu existence 
tábora. Texty jsou v českém i anglickém jazyce.

V Malé Morávce proběhl 
20. ročník borůvkových hodů
Především na tradičních borůvkových knedlících, ale také 
na kančí kýtě s borůvkovým zelím či hamburgeru s borův-
kovou majonézou si mohli pochutnat návštěvníci restaura-
cích v Malé Morávce a v sousedním Karlově na Bruntálsku.
Největším hitem jsou každoročně borůvkové knedlíky, kte-
rých se pokaždé spořádá několik tisíc porcí. Návštěvníci 
ochutnali také pálenku z borůvek, borůvkové pivo, víno, ci-
der, limonádu a desítky další pochutin a výrobků s borův-
kami, z borůvek nebo s borůvkovými motivy. Místní se na 
borůvkové hody poctivě připravují, borůvky sbírají hlavně 
v okolních jesenických lesích. Provozovatelé restaurací se 
podle pořadatelů každoročně snaží vymýšlet nové recepty.

Epopej se znovu představila
v domácím Moravském Krumlově
Koncem července opět mohli plátna Slovanské epopeje po 
jejím návratu do Moravského Krumlova na Znojemsku ob-

divovat první návštěvníci. V předpremiéře radnice umožni-
la návštěvu lidem z města. 

„Rozhodli jsme se pozvat lidi z města, aby se mohli na 
vlastní oči přesvědčit, o čem to celé bylo, co vše jsme udě-
lali pro vystavení Epopeje, a samozřejmě si prohlédli no-
vou expozici Muchova díla,“ uvedl starosta Moravského 
Krumlova Tomáš Třetina.

Při oficiálním převzetí pláten do zápůjčky hovořil 
o dvou týdnech, ve kterých je třeba mimo jiné definitivně 
nastavit osvětlení a podobně, nakonec se potřebné kroky 
podařilo zvládnout dříve. „Za předchozí dobu máme do-
konale odzkoušené veškeré systémy dohlížející na prostře-
dí Epopeje. Neměli jsme ověřené v praktickém provozu 
systémy pro návštěvnický provoz. Rozhodli jsme se proto 
pro třídenní zkušební provoz, v němž se zaběhnou systé-
my i průvodci. A současně jsme si řekli, že tyto tři dny vě-
nujeme lidem z Moravského Krumlova, aby se mohli přijít 
podívat na Epopej. A taky na to, jak jsme pro ni připravili 
zámek,“ uvedl místostarosta Zdeněk Juránek.

„Jsem ráda. Já už jsem chtěla končit, ale když se nám 
Epopej sem vrátila, starosta mě přemluvil, abych zůstala. 
Neodolala jsem,“ uvedla Marie Makovičková, která léta 
v pokladně Epopeje pracovala. „Naše pokladna dnes taky 
vypadá jinak. Je z ní místnost pro technologii a my máme 
nové prostory. Je tady i šatna, kam si návštěvníci odkládají 
rozměrné předměty, aby náhodou při neopatrném pohy-
bu Epopej nepoškodili,“ připomněla.

Otevřeno má moravskokrumlovská výstava Slovan-
ské epopeje od devíti do osmnácti hodin. Poslední vstup 
je ovšem limitován sedmnáctou hodinou. Vstupné je sta-
noveno na 250 korun za dospělého návštěvníka. (mk)

Letiště v Los Angeles zdobí 
křišťálové vlny z Česka
Křivky mořských vln se staly inspirací pro obří světelnou 
instalaci Crystal Swell (Křišťálové vlnění), která dominuje 
úplně nové části terminálu letiště v kalifornském Los An-
geles. Instalaci měnící barvy a volně prostupující několika 
patry terminálu pro Američany navrhly, vytvořily a instalo-
valy týmy specialistů ze společnosti Preciosa Lighting z Ka-
menického Šenova na Českolipsku.

Třpytivé vlny jsou 17 metrů vysoké. Hmotnost celé in-
stalace je těžko uvěřitelná: 4 000 kilogramů. Jednoduchý 
design, který ladí s moderním vzhledem letištního termi-
nálu, navrhla designérka Šárka Olivová.

„Projekt musel respektovat různá specifika. Jedním 
z nich a nečekaně náročnou výzvou se stalo nalezení ma-
ximálně efektivního upevnění. Nakonec jsme se rozhodli 
pro tři vzájemně propletené stuhy,“ popsala Olivová.

Vysoké nároky na upevnění byly způsobené nejen tím, 
že celá instalace váží čtyři tuny, ale také faktem, že v Los 
Angeles jsou častá zemětřesení. Upevnění svítidla pro-
to museli Češi vymyslet tak, aby odolalo i otřesům o síle 
7 stupňů Richterovy stupnice.

„Máme sice za sebou již nespočet instalací svítidel do 
seizmicky aktivních i jinak klimaticky náročných oblastí, ale 
žádná z nich zatím nemusela být kalkulována na tolik stup-
ňů Richterovy škály,“ řekl Radek Pytlík, konstruktér a výpo-
čtář z oddělení výzkumu a vývoje. „A žádná z našich insta-
lací nedosahovala takových rozměrů a postup schvalová-
ní úřady nebyl nikdy tak náročný. Trval téměř jeden rok,“ 
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dodal konstruktér Pytlík z Preciosa Lighting. Podle něj ne-
bylo vzhledem k velikosti instalace možné fyzicky testovat 
odolnost vůči otřesům na celém svítidle jako celku. Fyzic-
ky testy probíhaly jen na jednotlivých menších částech a in-
stalaci jako celek pak prověřily unikátní simulace pomo-
cí speciálních počítačových programů. „Veškeré simulace 
a testy probíhaly v naší laboratoři Innovation Lab v Kame-
nickém Šenově. Jen pro některé speciální seizmické testy 
jsme využili služeb akreditované laboratoře v L. A.,“ upřes-
nil Radek Pytlík.

Obří svítidlo putovalo z Česka za oceán v šestnácti vel-
kých dřevěných bednách, rozdělených do dvou expedic 
pro námořní lodě. Po těchto expedicích následovalo ješ-
tě několik dalších, drobnějších leteckých zásilek. Instalace 
Crystal Swell trvala dva měsíce. Preciosa kvůli tomu posla-
la do Kalifornie čtyři specializované montéry. „Celý pro-
ces začínal instalací středové nosné konstrukce, která hra-
je v nosnosti svítidla a jeho odolnosti vůči seizmické aktivi-
tě hlavní roli,“ dodal konstruktér.

Společnost Preciosa Lighting navazuje na tradici kdy-
si slavné značky Lustry Kamenický Šenov, český křišťál teď 
ale zpracovává prostřednictvím designových svítidel. Nej-
většími odbytišti jsou země Středního a Blízkého východu, 
bývalého Sovětského svazu, USA a Čína. Svítidly firma vy-
bavila třeba prezidentský palác v Abú Zabí, ale i hotelo-
vé komplexy, kasina či zaoceánské lodě a luxusní jachty.

(mk)

Svět pohádek Boženy Němcové:
výstava v OD Kotva Praha
Dvě stě let letos uběhlo od narození nejvýznamnější čes-
ké literátky Boženy Němcové, jejíž život a tvorbu zevrubně 
představí rodinná výstava v pražském obchodním domě 
Kotva, která byla otevřena v květnu letošního roku.

K největším lákadlům výstavy patří kostýmy z nejzná-
mějších a nejsledovanějších českých pohádek, které byly 
natočeny na námět vyprávění Boženy Němcové. Před ná-
vštěvníky díky nim ožijí filmy S čerty nejsou žerty, Byl jed-
nou jeden král, Princ a večernice, Pyšná princezna, Sed-
mero krkavců, Tři bratři nebo Tři oříšky pro Popelku. Cel-
kem je z filmových pohádek vystaveno dvaačtyřicet kos-
týmů.

Výstava je soustředěna především do osmi tematických 
pokojíčků. Ty do pohádek přímo vtáhnou. Třeba v Pekle na 
zájemce čeká řádění v pekelném kotli, v Nebi zase odpoči-
nek mezi polštářovými mraky, ve Světnici si malé Popelky 
zkusí roztřídit hrách od popela. Jednotlivé pokojíčky spo-
jují edukaci a zábavu. Děti si v nich užijí legraci a zároveň 
slouží jako poutavý vzdělávací prvek.

Návštěvníci výstavy se seznámí také s různými edice-
mi pohádek. Uvidí, jak se jednotlivá vydání v čase měnila, 
a na deseti obrazovkách mohou sledovat filmové ukázky. 
Do pohádek je možné se na výstavě i zaposlouchat. Do au-
dio verzí je načetly známé osobnosti jako Ondřej Vetchý, 
Kryštof Hádek, Vojta Kotek, David Koller, Erika Stárková, 
Dara Rolins, Marta Jandová nebo Pavel Trávníček.

Výstava návštěvníky zapojuje prostřednictvím interak-
tivních prvků. Například v unikátní elektronické knize si 
prolistují jednotlivé edice pohádek. Vytvořit vlastní pokra-
čování pohádky umožní na konci výstavy interaktivní stěna 
s výzvou „Dokonči příběh pomocí provázku“.

Do Světa pohádek Boženy Němcové se vstupuje skrze 
dvouapůlmetrovou maketu její knihy. Výstava se rozkládá 
na více než 1 000 m² a je rozdělena do tří galerií. První na-
hlíží do osudu Boženy Němcové. Prohlédnout si zde lze re-
pliku stolu, u něhož tvořila, či šest kostýmů z televizní mini-
série Božena. Ty ukazují, jak se postava Boženy v čase vy-
víjela od mladé naivní dívky do starší dámy poznamenané 
svým krutým osudem. Druhou galerii tvoří interaktivní po-
hádkové místnosti a poslední část se věnuje dalším dílům, 
které Božena Němcová zanechala. Obsahuje mimo jiné 
audio ukázku jejích dopisů. Významným exponátem závě-
rečné části je první vydání stěžejního díla, nejen v tvorbě 
Boženy Němcové, ale v české literatuře vůbec – Babičky. 
Čtyři šedesátistránkové sešity svázané do jedné knihy bu-
dou po skončení výstavy vydraženy. Výtěžek z dražby pů-
jde na charitativní účely.

Výstava Svět pohádek Boženy Němcové bude otevře-
na do konce tohoto roku. (mk)

Zaniklý život na Moravě ukazuje 
muzeum na trilobitech i velrybí čelisti
Zkamenělé trilobity, pozůstatky hlubinných ryb, zub obří-
ho žraloka i spodní čelist velryby si prohlédnou návštěvní-
ci Dietrichsteinského paláce v Brně. Moravské zemské mu-
zeum modernizovalo a rozšířilo expozici Zaniklý život Mo-
ravy. Většina zkamenělin, až na výjimky typu dinosauřích 
vajec, pochází z moravských nalezišť, podle odborníků mi-
mořádně pestrých a významných. Muzeum využilo moder-
nější technologie, ale hlavně zdvojnásobilo počet exponá-
tů. Téměř polovina zkamenělin je z prvohor. „Důraz jsme 
kladli převážně na zkameněliny devonu Moravského kra-
su a brněnské dominanty – vrchu Hády, ze které byly nově 
získány unikátní nálezy devonských korýšů či hlavonožců,“ 
uvedl jeden z kurátorů Jakub Březina. Další kurátorka Gab-
riela Calábková upozornila třeba na moravské nálezy trilo-
bitů a detailní otisky rostlin a živočichů zachycené při těžbě 
pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku v 19. století. Díky 
tehdejší ruční těžbě se otisky zachovaly celistvé. V expozi-
ci přibyly také novější nálezy krytolebců, ryb a sladkovod-
ních žraloků z permu Boskovické brázdy.

Češi vyrobili všechny efekty 
v hollywoodském thrilleru Rozhněvaný muž
Akcí nabitý film ostříleného režiséra Guye Ritchieho Wrath 
of Man (Rozhněvaný muž) vstoupil do kin. Všechny vi-
zuál ní efekty má na svědomí české postprodukční studio 
Magic Lab. Vyrobili jich celkem 435. „Výstřely všech zbraní, 
jiskry při zásazích, zakrvácené rány, krev na hercích, krev 
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ti na zemi, na stěnách,“ vypočítává ředitel a trikový supervi-
zor studia MagicLab Michal Křeček. „Při natáčení totiž ne-
byla použita žádná umělá krev, ve filmu je přitom střílení 
opravdu dost, takže to bylo na nás. Jenže po prvních ver-
zích ukázkových záběrů nám přicházel feedback, že krve je 
stále málo... Nakonec jsme zvolili úplně jiný, složitější po-
stup. Pod vedením CG supervizora Viktora Plcha jsme veš-
kerou krev pro každý záběr zvlášť simulovali ve virtuálním 
3D prostředí. Ve střižně byli nadšení.

Upravovali třeba také oplocení a bránu u budovy, kde 
se do cash trucků nakládají peníze. Režisérovi se zdálo ne-
dostatečně zabezpečené, a tak přes to stávající bylo vytvo-
řeno oplocení a brána digitální, mnohem robustnější s be-
tonovými zátarasy. V jiných záběrech byla počítačem při-
dána auta nebo policejní vrtulník.

MagicLab už spolupracoval třeba na filmech Aladin 
(2019) a Gentlemani (2019), ale v Rozhněvaném muži 
Češi zpracovali všechny vizuální triky. Hlavní role v akčním 
thrilleru mají Jason Statham, Scott Eastwood a Josh Hart-
nett. (mk)

Výstava o stavebnici Merkur v Žamberku 
Městské muzeum Žamberk hostilo do konce srpna výsta-
vu o legendární stavebnici Merkur. Exponáty na výstavu 
byly zapůjčeny ze soukromých sbírek pana Jiřího Mlád-
ka. Návštěvníci si tak v průběhu prázdnin mohli prohléd-
nout na desetitisíce malých kovových dílků, ze kterých je 
postavena Eiffelova věž, velké ruské kolo, letadla, vrtulní-
ky, auta, rypadla či velký model nákladního vlaku. K vidění 
byla také replika zařízení, na kterém Otto Wichterle vyrobil 
první kontaktní čočky. Na několika panelech se bylo možné 
dozvědět zajímavé informace o historii a výrobě Merkuru 
a obdobných stavebnic z celého světa. Zájemci všech vě-
kových kategorií si poté v připravené dílničce mohli sesta-
vit vlastní model, který byl následně vystaven na výstavě.

(mk)

Konírna slouží umění
Původně renesanční zámek v Lipníku nad Bečvou v Olo-
mouckém kraji se od roku 1958 nachází na seznamu kul-
turních památek. Své sídlo v něm má městský úřad a bylo 
to právě město, které se postaralo o celkovou rekonstrukci. 
V jedné z posledních etap přišla na řadu zámecká konírna.
Obě křídla zámku nechali postavit v roce 1609 součas-
ně s hlavní budovou tehdejší majitelé Bruntálští z Vrbna. 
V pravém křídle byly maštale pro koně a byty kočích, k nim 
se pak později přistavěla kočárovna a dřevník. V 19. století 
přestavěla zámek do současné podoby Gabriela z Ditrich-
štejna. Posledními vlastníky byl rod Althannů.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a postupně ho vy-
užívala Správa lesů a statků a provozovna Vojenských lesů 
a statků. V roce 2006 zámek získalo město Lipník nad Beč-
vou, když ho vyměnilo za jiné prostory, protože chtělo při-
stoupit k rekonstrukci střešní zahrady. Západní část pra-
vého křídla se až do obnovy, která byla zahájena v roce 
2009, nevyužívala. 

Hlavním cílem obnovy bylo zrekonstruování a zpřístup-
nění památky, což mělo přispět ke zvýšení atraktivnosti 
města. Dřívější hospodářský objekt se proměnil ve spole-
čenské centrum s galerií, slavnostním sálem a kavárnou.

Rekonstrukce byla provedena s maximálním ohledem 
na zachování historických prvků – například v salónku 
a kavárně byla obnovena sgrafita a zachovaly se i původní 
břidlicové obklady stěn.

Byly provedeny také úpravy bezprostředního okolí bu-
dovy, položila se dlažba, jíž doplnily travnaté plochy. Na 
střeše konírny se nachází unikátní a jedna z nejstarších 
střešních zahrad, jejíž rozloha je 600 m². Tento objekt slou-
ží po celý rok jako galerie a výstavní síň pro expozici ko-
vářských plastik, uměleckých děl a sbírkových předmětů.

Galerie a výstavní síň se staly součástí prohlídkové tra-
sy s průvodcem po Městské památkové rezervaci. (mk)

Výstavy, divadlo i koncerty na louce
V Krušných horách proběhl v srpnu landartový česko-
německý festival. O co jde? Landart se vyhýbá galeriím, vy-
tváří umění třeba na horské louce z kamení, dřeva a rostlin. 

Areál zámku v Lipníku nad Bečvou s opravenou zámeckou konírnou 
se střešní zahradou (vlevo)
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V lokalitě Königsmühle (Králův Mlýn) byl spojen i s kon-
certy a divadlem. 

Na horách bylo možné vidět pod širým nebem výsta-
vy fotografií, linoryty či díla ze skla. Samotnému festiva-
lu předcházel týdenní landartový workshop, během kte-
rého čeští i němečtí umělci společně tvořili díla, která byla 
následně návštěvníkům v průběhu festivalu prezentována.

Festivalu se zúčastnilo dvanáct landartistů, čtyřicet hu-
debníků, dvě divadla, řtyři přednášející a deset performe-
rů. „Byl připraven bohatý program pro rodiny s dětmi, na-
příklad geolokační hra s aplikací Živé hory, která pomo-
cí vizualizací propojuje moderní technologie s historický-
mi událostmi či umožňuje v krajině spatřit zaniklé objekty 
v jejich původní podobě. Novinkou festivalu byla historic-
ká ukázka bojů u Přísečnice z roku 1641 a polní mše,“ do-
dal za pořadatele Filip Stowasser. (mk)

Čínský pavilón na Cibulce 
se konečně dočkal rekonstrukce
Historická usedlost Cibulka v Praze 5 Košířích získala opět 
o něco novější podobu. Byla totiž dokončena rekonstruk-
ce zchátralé miniaturní pagody známé jako Čínský pavilón. 
V roce 2014 se podařilo zrekonstruovat rozhlednu Cibul-
ka, o tři roky později hájovnu.

V podstatě na poslední chvíli se radní Prahy 5 rozhodli 
zrekonstruovat i unikátní Čínský pavilón. Před rekonstruk-
cí byl totiž v tak dezolátním stavu, že mu hrozilo spadnutí. 
Náročné papírování, domlouvání s památkáři a další okol-
nosti rekonstrukci protáhly o čtyři roky. Nákladné opravy 
se dočká i přilehlé stavení.

Čínský pavilón nebo také Čínský mlýn byl postaven 
v roce 1822. Jednalo se o velmi honosnou stavbu, kde se 

nacházely kabinety vybavené zrcadly a lustry ze skleně-
ných perel. Nic z interiéru se ale bohužel nedochovalo. 
Zajímavým prvkem stavby jsou pak dvojité točité schody, 
které potřebovaly nejdůkladnější rekonstrukci. Poslední 
roky památka chátrala a stavba se postupně začala bortit. 
Městská část Praha 5 se v roce 2017 rozhodla pavilón zre-
konstruovat, za což zaplatila necelých šest miliónů korun.

Rekonstrukce byla ovšem velmi náročná. „Čínský pavi-
lónek je vlastně postaven z opuky, což je poměrně měkký 
kámen, který velmi špatně odolává zubu času a my jsme 
ho převzali ve stavu těsně před zřícením,“ prozradil Roman 
Mazák z firmy Alma Energo, která rekonstrukci prováděla. 
Než vůbec práce začaly, musely se vyřídit zdlouhavé for-
mality v podobě stavebního historického průzkumu, doha-
dů a sladění s památkáři a dodržení správné legislativy. Ně-
které prvky bylo nutné vyrobit a postavit znovu. „Využívali 
jsme tady služeb uměleckého kováře, protože ze zábradlí 
se dochovalo jenom torzo, malé části, takže jsme ho museli 
renovovat. Daleko složitější byly schody, kterých je tady tu-
ším třiadvacet z každého ramene, ty jsou z takzvaného sli-
veneckého mramoru a víc než polovina na každém rame-
ni byla totálně zničena,“ popisuje Mazák. Na rekonstruk-
ci se podílely i osoby spojené se stavbou v minulosti. „Paní 
sochařka Amortová, jejíž maminka tady renovovala v šede-
sátých a sedmdesátých letech sochy na Cibulce, se tak vrá-
tila takzvaně na místo činu. Ta renovovala schody a všech-
ny sochařské prvky,“ zmiňuje Roman Mazák.

Rekonstruovalo se podle původních plánů a starých fo-
tografií. Během zemních prací se našly původní kličky od 
okenic, dochovaly se ale jen tři.

Jednou z dominant a naštěstí dochovaných prvků pavi-
lónu je soška malého Číňánka vysoká 82 centimetrů, kte-
rá stála na střeše věže. Nyní je v depozitáři. Na jeho kopii 
však už nezbyly finance, a tak na něj přijde řada později.

Budova je po rekonstrukci opět přístupná veřejnosti 
jako vyhlídková věž.

„Po roce 1989 budova velmi chátrala, ztratily se tu ně-
jaké sochy, byly pomalované grafity a zhruba v roce 2017 
se kolegové z městské části domluvili s tehdejšími majiteli 
usedlosti Cibulka o zapůjčení na dvacet let za symbolickou 
cenu jedné koruny s tím, že pavilónek zrekonstruu jeme 
a zpřístupníme ho pro lidi, aby mohl plnit funkci rozhled-
ny, a hlavně abychom ho vůbec zachránili,“ zmínil místo-
starosta Prahy 5 Lubomír Brož.

Rekonstrukcí projde i chátrající budova vedle Čínské-
ho pavilónu. Té se i přes prvotní snahu města nakonec uja-
li soukromí investoři.

Usedlost Cibulka je zapsána na ústředním seznamu 
kulturních památek jako „památka nejvyšší specifikace.“ 
Čínský pavilón je miniaturní pagoda, která stojí na návrší 
od roku 1822 – příští rok tak oslaví dvousté výročí. Je sou-
částí romantického vybavení parku usedlosti na Cibulce, 
kterou si pro svůj pobyt v pražském exilu vybudoval roku 
1817 vypovězený pasovský biskup Leopold Thun-Hohen-
stein. (mk)

Ve Veselí nad Moravou otevřeli 
zmodernizovaný přístav Baťova kanálu
Stovky lidí ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku přihlížely 
slavnostnímu otevření zmodernizovaného přístavu Baťova 
kanálu, kde se za 97 miliónů korun rozšířila stání pro lodě Čínský pavilón na Cibulce po opravě
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ti z jedenácti na pětatřicet míst. Novinářům to řekli u zaháje-
ní plavební sezóny zástupci vlády a dalších organizací. Prá-
ce trvaly rok a půl. Jejich součástí byl vznik míst pro tanko-
vání pohonných hmot, odčerpání odpadních vod, ale také 
úprava okolí Baťova kanálu. „Jedná se o první moderní pří-
stav,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Otevření se zúčastnili premiér Andrej Babiš (ANO), 
který loni v lednu zahajoval stavbu, ale také ministryně 
financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu 
a dopravy Karel Havlíček (oba za ANO). Podle Babiše jsou 
na Baťově kanále v plánu investice téměř za dvě miliardy. 
Počítá se například s rozšířením přístavu ve Veselí, ale také 
s prodloužením Baťova kanálu na jedné straně do Hodoní-
na a na druhé do Kroměříže.

Baťův kanál vznikl ve třicátých letech 20. století. Ročně 
přiláká asi 90 000 návštěvníků, kteří se plaví na 3 500 lo-
dích. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm 
především uhlí.

Cyrilometodějská stezka je nově 
Kulturní stezkou Rady Evropy
Cyrilometodějská stezka je nově Kulturní stezkou Rady Ev-
ropy. Certifikaci pro svůj mezinárodní projekt získal Zlínský 
kraj jako první v České republice. Od uznání si kraj slibuje 
další rozvoj mezinárodního kulturního turismu. Aktuál ně je 
podle zástupců kraje držitelem evropského uznání 45 kul-
turních stezek.

Oficiální členskou síť sdružení tvoří členové ze šesti 
zemí, a to České republiky, Slovenska, Řecka, Bulharska, 
Slovinska a Maďarska. Značené cyrilometodějské trasy 
mají dohromady asi 750 kilometrů. Jde většinou o archeo-
logická naleziště a archeoparky, sakrální památky včetně 
poutních míst a jiné kulturní a historické památky, napří-
klad hrady nebo muzea.

Desítky lidí si v Havířově připomněly 
60. výročí neštěstí v Dole Dukla
Desítky lidí si v Havířově připomněly 60. výročí nejtragič-
tějšího poválečného důlního neštěstí v Česku, při kterém 
v Dole Dukla zahynulo 108 horníků. Pamětníci události, 
příbuzní zemřelých, bývalí horníci, zástupci města i těžeb-
ní společnosti OKD se sešli u památníku se jmény všech 
obětí na hřbitově v Šumbarku, poté pietní akt pokračoval 
ve smuteční síni.

Požár v Dole Dukla vypukl, když procházející horník ne-
vědomky spustil dopravník, aniž si toho někdo všiml. Gu-
mový pás běžel naprázdno, třením vzplál a od něj se vzní-
tila i dřevěná výztuž. Požár dlouho nikdo nezaregistroval 
nebo nepátral po příčině zápachu, a když dostal dispečer 
hlášení o hustém kouři, bylo už pozdě. Oheň se rychle ší-
řil a uzavíral lidem ústupové cesty. O život přišlo 108 lidí, 
nejmladšímu nebylo ani sedmnáct let, nejstaršímu bylo 
šesta padesát.

S obnovou osad v Rychlebských horách 
pomáhají dobrovolníci z Česka i zahraničí
Dobrovolníci z Česka, Francie a Nizozemska se sjeli v do 
Rychlebských hor, kde pomáhají s obnovou tamních za-
niklých osad a poutních míst. Starají se například o staré 

ovocné stromy zapomenutých krajových odrůd, ale podíle-
jí se také na přípravě velké pěší pouti zapadlými kouty Jese-
nicka, která se uskuteční po skončení tohoto workcampu, 
řekl ČTK vedoucí workcampu Martin Votava. „Do Rychleb-
ských hor letos přijelo celkem jedenáct účastníků ve věku 
od dvaceti až čtyřiceti. Tentokrát je mezi nimi hodě lidí, 
kteří se na toto místo vrátili, což není úplně běžné v tomto 
projektu,“ uvedl Votava.

Oblast Rychlebských hor se nachází v nejzápadnější 
části Slezska, v severozápadním výběžku okresu Jeseník. 
Zaniklé osady v Rychlebských horách, stejně jako mno-
ho dalších v českém pohraničí, opustili poslední obyvatelé 
před více než sedmdesáti lety. Postupně po vesnicích zů-
staly jen zbytky zdí a staré ovocné stromy.

Organizace Hnutí Brontosaurus Jeseníky začala po 
roce 2005 za pomoci dobrovolníků s obnovou osad, zá-
chranou vzácných starých stromů i pozůstatků domů. V le-
tošním roce se zaměřuje i na zaniklá poutní místa.

Na koleje opět vyjel Legiovlak – 
pojízdné muzeum československých legií
Už šestou sezónu zahajuje takzvaný Legiovlak. První za-
stávkou muzea na kolečkách, které vypravuje Českoslo-
venská obec legionářská, je nádraží Horažďovice na tra-
se Plzeň – České Budějovice. Ministerstvo obrany projekt 
podpořilo více než deseti milióny korun. Zájemci si můžou 
prohlédnout nejen repliky vagonů, kterými se českosloven-
ští legionáři přesouvali přes Sibiř, ale i například expozi-
ci o novodobých misích. „Souprava vlastně ukazuje vývoj 
naší armády od roku 1914 až v podstatě do současnosti,“ 
uvedl šéf projektu Legie 100 Jiří Charfreitag. Souprava po-
putuje po českých a moravských kolejích do konce roku.

Usedlost Slovanka
V místech dnešní usedlosti Slovanka bývala středověká vi-
nice, která v 18. století zanikla, když ji koupil inženýr a pro-
fesor František Antonín Herget. V držení jeho rodiny byla 
až do dvacátých let 20. století. V roce 1899 se o usedlosti 
dělily Vilemína Hergetová a Helena Zeileisenová. Paní Her-
getová zemřela v roce 1926 a dědicem byl její manžel Jin-
dřich Herget. Zanedlouho poté ale usedlost koupil továr-
ník John. Po roce 1945 byly objekty zestátněny, mimo jiné 
zde jeden čas sídlil Československý armádní film. Dnes je 
každá z budov v držení jiné soukromé firmy. Od roku 1991 
podléhá usedlost památkové ochraně.

Usedlost Slovanka
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Maxmilián Herget:
cihly, cement, politika i charita
Krajinný ráz jednotlivých lokalit městských částí Prahy je 
vedle přírodních procesů odnepaměti proměňován čin-
ností člověka. Významným způsobem tak zasáhla do po-
doby páté městské části takzvaná průmyslová revoluce 
v 19. století.

V tomto směru je tvář krajiny v okolí Barrandova, Hlu-
bočep a Zlíchova do dnešních dnů svědectvím o nebýva-
lém rozsahu podnikatelských aktivit rodiny Hergetů, jejíž 
příslušníci náleželi ve své době k hospodářským a politic-
kým elitám země.

Maria Maxmilián Leonard Josef Herget se narodil za-
čátkem září 1823 na Malé Straně do rodiny stavebního 
podnikatele Antona Hergeta a jeho manželky Wilhelminy, 
rozené Zobelové. Ve stavebnictví působili již oba dědové 
a otec Anton pak vlastnil i cihelny na Smíchově. Oba ro-
diče zemřeli krátce po sobě v roce 1849 a rodinnou fir-
mu zpočátku vedli jeho starší bratr Anton († 1854) a po 
něm Rudolf, který přesunul těžbu vápence k Barrandov-
ským skalám a na Zlíchově založil vápenku. Tehdy už vlast-
nila rodina Hergetů nedalekou usedlost Slovanka, která 
ve dle domu na Malé Straně plnila roli venkovského rodin-
ného sídla.

Po smrti bratra Rudolfa v roce 1860 přešlo vedení ro-
dinného podnikání na Maxmiliána Hergeta. Ten vyplatil 
obě své sestry a v roce 1873 založil firmu Max Herget, ve 
které sloučil veškeré své těžební a stavební podniky. Ve dle 
cihlářství a vápenictví zaměřil svoje podnikatelské aktivity 
také do lukrativní výroby cementu a spoluinicioval založe-
ní akciové společnosti Pražské akciové továrny na hydrau-
lický cement – cementárna byla postavena v nedalekém 
Radotíně.

Ekonomické krize v sedmdesátých letech Herget nako-
nec využil tak, že tento závod výhodně odkoupil a pod ná-
zvem Portland-Cementfabrik Radotín z něj postupně vy-
tvořil významnou součást svého podnikání v oblasti výroby 
stavebních hmot. Tato oblast byla stále víc žádoucí vzhle-
dem k neustále rostoucí poptávce po bydlení v Praze a je-
jím okolí.

Podnikatelské aktivity Maxe Hergeta šly ruku v ruce 
s jeho společenským vzestupem a aktivitami na poli místní 
i celostátní politiky – za jeho loajalitu k císaři za války roce 
1866 mu byl udělen Zlatý záslužný kříž s korunou. Zase-
dal například v samosprávných orgánech spojených obcí 
Hlubočepy-Zlíchov a koncem sedmdesátých let byl zvolen 
zemským poslancem za takzvaně ústavověrnou stranu. Byl 
členem celé řady spolků a mecenášem významných kultur-
ních podniků. Výrazně přispěl stavebním materiálem na 
stavbu Národního divadla a stal se významným dobrodin-
cem zlíchovského kostela.

První manželkou Maxe Hergeta se stala roku 1861 He-
lena, dcera krajského komisaře Wilhelma Proroka, a oba 
manželé spolu měli pět dětí. Po smrti své první manželky si 
v roce 1884 vzal Sophii Dittrich, vdovu po Viktoru Herge-
tovi, který byl pravděpodobně vzdálený příbuzný.

Místem posledního odpočinku rodiny Hergetů se stal 
rodinný hrob na zlíchovském hřbitově – Max Herget ze-
mřel 29. března 1893. Firma se stala majetkem jeho žijících 
potomků: syna Antona a dcer Wilhelminy, Heleny a Marie.

(mk)

Petřínská rozhledna nabízí 
unikátní výhledy na Prahu již 130 let
Fascinace pařížskou Eiffelovou věží stála u zrodu myšlenky 
postavit obdobnou vyhlídkovou věž i v Praze. S nápadem 
přišli členové Klubu českých turistů, kteří se v roce 1889 
vypravili na světovou výstavu do Paříže. A jelikož v tomto 
případě od nápadu nebylo daleko k realizaci, mohli se již 
dva roky poté, u příležitosti Jubilejní výstavy v roce 1891, 
a to 20. srpna, první návštěvníci kochat pohledem na Pra-
hu z nové Petřínské rozhledny.

Oproti svému předobrazu, pařížské Eiffelovce, je Pet-
řínská rozhledna pětkrát nižší. I to ale stačí k tomu, aby ze 
svého ochozu ve výšce 51 metrů nad zemí nabídla jedno 
z nejkrásnějších pražských panoramat. Petřínská rozhled-
na se záhy stala oblíbeným turistickým magnetem, kterým 
zůstává dodnes.

Nový ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc 
by si přál lanovku na Špilberk
Nový ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc plánuje pro-
měnit hrad Špilberk v živější místo, kam se turisté i Brňané 
budou rádi vracet za kulturou, zábavou, ale i dobrým jíd-
lem. Chce zapracovat také na dostupnosti hradu. Na Špil-
berk nejezdí hromadná doprava, lidé musí prudký kopec 
vyšlapat pěšky. „Za mě by byla ideální lanovka,“ řekl Šolc 
v rozhovoru s ČTK. Lanovku podle něj využijí nejen turisté, 
ale také Brňané, kteří zejména v létě míří na hrad na kon-
certy, divadelní představení a další akce.

Jako novinku hrad brzy nabídne turistickou prohlídku, 
která návštěvníky zavede nejen do kasemat, ale také na 
další místa na Špilberku, který založil ve středověku Pře-
mysl Otakar II. Hrad Špilberk je nyní podle Šolce po sta-
vební stránce v nejlepším stavu za desítky let. V době pů-
sobení předešlého ředitele Cipriana muzeum postupně ko-
ordinovalo opravy za stovky miliónů korun. Zbývají spíše 
drobnosti, uvedl Šolc.

Rekonstrukce bašty u kostela a cihlového 
mostu získaly cenu Památka roku
Ceny v soutěži Památka roku 2020 získala oprava bašty 
u evangelického kostela v Čáslavi a rekonstrukce cihlové-
ho mostu u letohrádku Portz u Mikulova. Ceny v panteonu 
Národního muzea předávali zástupci pořádajícího Sdruže-
ní historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Rekonstruovaná bašta zvítězila v kategorii menších ob-
nov do dvou miliónů korun a šek na 50 000 korun za její 
obnovu převzal kurátor čáslavského evangelického sboru 
Václav Homolka. Obnovený most, který byl zcela ztracený 
v místní vegetaci, zvítězil v kategorii větších rekonstrukcí 
v hodnotě nad dva milióny. Cenu a šek na 100 000 korun 
v Praze převzala místostarostka Mikulova Sylva Chludilová.
Do soutěže se letos přihlásilo šestačtyřicet objektů, sedma-
dvacet v kategorii malá obnova a devatenáct v kategorii 
vetší rekonstrukce.

Úpravy Taxisova příkopu
Nejtěžší překážka dostihu Velká pardubická prošla pláno-
vanými úpravami, především zmírněním doskokové hrany, 
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ti aby byla bezpečnější. Modernizace má zachovat náročnost 
slavného Taxisova příkopu. Podoba je výsledkem jednání 
expertní skupiny a diskusí s odborníky, účastníky dostihů 
i s Českou asociací steeplechase. Ke změnám na Taxisově 
příkopu došlo po loňském 130. ročníku a smrtelném zra-
nění koně Sottoventa.

S úpravou Taxisova příkopu ale nesouhlasili všichni. 
Proti se vyslovili někteří bývalí šampióni, třeba čtyřnásob-
ný vítěz Václav Chaloupka, i trenéři. „Jsme přesvědčeni, že 
úpravy povedou k trvalému znehodnocení, ke ztrátě věhla-
su, který nejlépe a oprávněně vystihoval známý slogan – 
nejtěžší dostih na evropském kontinentu,“ uvedli.

Sklárna v Květné získala prestižní zakázku 
pro značku Rolls-Royce
Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku získala prestižní 
zakázku na vybavení interiérů automobilů značky Rolls-
Royce. Do vozidel dodává sadu skládající se z lahve a skle-
nice na bourbon a také sklenice na šampaňské. Zakázka 
v hodnotě stovek tisíc korun platí pro celý letošní rok. Mě-
síčně sklárna expeduje zhruba sto sad.

„Je to pro nás pocta. Jinak pro automobilky děláme 
hodně, vyrábíme pro Volkswagen, pro Mercedes, pro Bu-
gatti. Ale Rolls-Royce je vždycky taková srdcová záležitost. 
Vybavujeme interiéry jejich aut. Takže když si někdo kou-
pí v Čechách Rolls-Royce, tak bude mít v autě české sklo,“ 
uvedl ředitel Mikláš. Naposledy podle něj sklárna dodá-
vala pro Rolls-Royce nápojové sklo před sedmnácti lety.

Ručně vyráběné sklenice z Květné se objeví i na letoš-
ní světové výstavě Expo, která by měla v Dubaji začít 1. říj-
na. „Vybavujeme teď restauraci v českém pavilónu, tak-
že kdo pojede na výstavu Expo, bude určitě pít z našeho 
skla,“ řekl Mikláš.

Meteorologové: Škody nasvědčují 
tornádu síly F3, možná i vyšší
Škody způsobené tornádem na jihu Moravy podle České-
ho hydrometeorologického ústavu odpovídají síle F3, kdy 
se rychlost větru pohybuje kolem 219 kilometrů v hodi-
ně a výše. Ústav však nevyloučil ani vyšší stupeň. Při F4 je 
rychlost kolem 267 kilometrů za hodinu. Tornádo přesahu-
jící sílu F3 v Česku zatím zaznamenáno nebylo, uvedl ústav. 
Podle veřejně dostupných záběrů jih Moravy zasáhlo silné 
tornádo doprovázené savými víry, uvedl ČHMÚ na webu. 
Podle ústavu není zatím jasné, zda tornádo bylo pouze jed-
no, nebo jich bylo více. O síle větru, který se prohnal částí 
jižní Moravy, svědčí záběry převrácených aut. „Převrácená 
auta se vyskytují už v tornádech síly F3, ale podle dostup-
ných snímků zatím nelze vyloučit ani vyšší stupně,“ uvádí 
ČHMÚ. Tým jeho odborníků mimořádnou situaci doku-
mentuje přímo v postižené oblasti na jihu Moravy. Nejví-
ce zasaženými obcemi jsou Moravská Nová Ves, Hrušky, 
Lužice a Mikulčice.

V Česku je ročně zdokumentováno přibližně jedno až 
pět tornád. Tornádo přesahující sílu F3 v novodobé histo-
rii zaznamenáno podle ČHMÚ nebylo. Síla tornáda se ur-
čuje pomocí Fujitovy stupnice, která má pět stupňů. Torná-
do označované jako F3 může strhávat střechy a zdi domů, 
převrací vlaky, zvedá auta ze země, vyvrátí většinu stro-
mů v lesích.

Gottova autobiografie Má cesta za štěstím 
se stala hned po vydání bestsellerem
Kniha vyšla téměř dva roky po zpěvákově smrti, v den Got-
tových nedožitých dvaaosmdesátých narozenin 14. čer-
vence, v počtu 30 000 výtisků, které byly vyprodány bě-
hem několika dní. V Česku je neoficiální hranice bestselle-
ru 10 000 prodaných knih. Kniha stojí 1 229 korun. Prů-
měrná cena knih v Česku se podle posledních statistik za 
rok 2019 pohybovala kolem 275 korun. Knihu Má cesta za 
štěstím zpěvák dokončil jen několik týdnů před svou smr-
tí. Gott v knize hovoří o svých dcerách, rodinném zázemí, 
rodičích, kamarádech i zálibách, k nimž patřilo především 
malování. Vydavatelem obsáhlé publikace, v níž se na té-
měř 700 stránkách nachází 1 800 fotografií a jiných mate-
riálů, je společnost Karel Gott Agency.

Knihu otevírá prolog, který Gott napsal v létě 2019. 
„Dovedu si představit, že spousta lidí, ať přátel, či zná-
mých, kteří prošli mým životem a v knize se nenajdou, 
může být zklamána. Ale věřte mi, že pokud by se v knize 
měli všichni objevit, stal by se z mé autobiografie nezáživ-
ný telefonní seznam,“ napsal Gott, který v závěrečných ka-
pitolách popisuje období zápasu s těžkou chorobou.

Historické jádro Prahy 
je již 50 let památkovou rezervací
Historické jádro Prahy, které bylo vyhlášeno 21. červen-
ce 1971 městskou památkovou rezervací, je se svou roz-
lohou 866 hektarů jednou z největších památkových zón 
na světě. Jedinečnost pražského centra uznalo v roce 1992 
i UNESCO a zařadilo jej na seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví lidstva.

Pražská památková rezervace zabírá prakticky celý 
střed Prahy, navíc ji obklopuje ochranné pásmo o celkové 
rozloze 8 963 hektarů. Prolíná se tu celá řada slohů – od 
románského přes gotiku, renesanci, baroko až po kubis-
mus nebo funkcionalismus. Památková rezervace je v ce-
losvětovém měřítku mimořádná, vedle své rozlohy a po-
čtu památek hlavně zachovalostí celých stavebních soubo-
rů, ulic a náměstí. Je v ní více než 1 300 památkově chrá-
něných budov, z toho osmadvacet národních kulturních 
památek, například Staroměstské náměstí s radnicí a Týn-
ským chrámem, Pražský hrad nebo Karlův most.

Úspěch vinařů z Česka v New Yorku
Vinaři z České republiky získali na prestižní soutěži Great 
American International Wine Competition v New Yorku 
dva tituly šampióna, sedm platinových medailí a sedm-
náct medailí zlatých. Sbírku doplnilo osmasedmdesát stří-
brných a osmatřicet bronzových medailí. V tiskové zprávě 
o tom informoval Vinařský fond, který účast tuzemských vi-
nařů na zahraničních soutěžích finančně podporuje.

„Americké hranice jsou privátní turistice stále velmi při-
vřené. Dopravit tam palety s víny opravdu není jednodu-
ché, ale stále to ještě umíme,“ podotkl šéfredaktor časopi-
su Sommelier Luboš Bárta, který účast vín z Česka na sou-
těži zajišťoval.

Loni vinaři nezískali žádný titul šampióna, ale přivezli 
z Great American osmnáct platinových medailí.
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Hraběnka Nostitzová 
bude pochována ve svém rodišti v Plané
Dědička šlechtického rodu Nostitzů Mathilda Nostitzo-
vá, která zemřela ve věku pětaosmdesáti let, bude pocho-
vána ve svém rodišti v Plané na Tachovsku. Informoval 
o tom Zdeněk Lébl z Nadačního fond Mathilda, který hra-
běnka Nostitzová založila a jehož smyslem je zlepšení kva-
lity života slabozrakých a nevidomých lidí.

Mathilda Nostitzová se narodila na zámku v Plané, kde 
ale strávila jen část dětství, protože její rodina musela po 
komunistickém převratu v únoru 1948 z Československa 
emigrovat. V zahraničí pak vystudovala hotelovou školu 
a pracovala v cestovní kanceláři, v hotelu nebo jako no-
vinářka. V roce 1970 si vzala italského diplomata a žila 
v řadě evropských měst, ale také třeba v Japonsku nebo 
Ománu. Do Československa se vrátila v roce 1990. O zá-
mek v Plané požádala v restituci, nebyl jí ale vydán.

Festival Open House navštívily tisíce lidí
Možnosti prohlédnout si některé pražské klenoty i jinak 
často uzavřené nebo veřejnosti nepřístupné prostory 
v rámci festivalu Open House využily tisícovky lidí. Jen za 
první den organizátoři zaznamenali přes 26 000 návštěv, 
zhruba o třetinu více než loni. Nejvíce lákaly letošní novin-
ky: Vršovická vodárna v Michli, Umělecká zahrada v Nus-
lích či palác ARA – funkcionalistický palác na rohu Perlové 
ulice z třicátých let 20. století si mnozí pamatují jako ob-
chodní dům Perla. 

V rámci festivalu je pro veřejnost otevřených na osmde-
sát budov a prostorů. Jsou mezi nimi i některé vládní budo-
vy, třeba Lichtenštejnský, Černínský nebo Petschkův palác. 
Organizátoři letos připomněli 150. výročí narození Jana 
Kotěry, zakladatele české moderní architektury. Festival 
tak zpřístupnil několik Kotěrových významných pražských 
projektů, například Trmalovu vilu ve Strašnicích, Laichte-
rův dům na Vinohradech nebo již zmiňovanou Vršo vickou 
vodárnu.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festi-
valů Open House Worldwide, které se konají ve více než 
pěta čtyřiceti městech po celém světě.

Technické muzeum vystavuje šicí stroje 
Minerva, vyrábí se 140 let
V domácnostech i velkých textilních továrnách se už desít-
ky let šije na strojích značky Minerva. Historii podniku do-
kumentuje nová výstava v Technickém muzeu Brno, která 
se otevřela veřejnosti. Zájemci si prohlédnou několik desí-
tek šicích strojů různých provedení, velikostí i barev. „Chy-
bět nebude ani dobový reklamní průmysl a ukázky nejzná-
mějších reklamních plakátů a sloganů. Výstavu jsme dopl-
nili ukázkami oděvů z dané doby, které prezentují nejen 
tehdejší módu, ale i techniky strojového šití a zpracování,“ 
uvedl garant výstavy Petr Nekuža.

Firma Minerva vznikla úsilím dvou českých řemeslní-
ků, Emila Rezlera a Josefa Komárka, kteří v roce 1881 za-
ložili závod na výrobu šicích strojů ve Vídni. Později sídlil 
podnik v Opavě a od roku 1936 má výrobní závod v Bos-
kovicích, nyní jako součást německého koncernu Dürkopp 
Adler. V Boskovicích v roce 1941 vyrobila Minerva i svůj 

první šicí stroj pro domácnost. Výstava v Technickém mu-
zeu v Brně potrvá do konce května 2022.

Na Sněžku při Svatovavřinecké pouti 
vystoupaly stovky poutníků
Svatovavřinecké pouti na Sněžku se zúčastnily stov-
ky lidí. V poledne se vedle kaple svatého Vavřince na vr-
cholu Sněžky konala tradiční bohoslužba pod širým ne-
bem. „Momentálně svítí slunce, je osm stupňů a fouká vítr 
40 kilo metrů za hodinu. Lidí dorazilo docela hodně, odha-
duji kolem tisícovky. Převahu, asi ze dvou třetin, mají pout-
níci v Polska,“ řekl ČTK kolem 13:00 mluvčí královéhradec-
kého biskupství Pavel Sršeň.

Podle krajinného ekologa a krkonošského patriota Pav-
la Klimeše si akce stále uchovává ráz sousedského setká-
vání. Pouť na Sněžku se koná tradičně na svátek svatého 
Vavřince, který je patronem kuchařů, cukrářů, pivovarníků 
či hostinských, ale i nejvyšších českých hor.

Po šesti stech letech se do Lipnice 
nad Sázavou vrátila Lipnická bible
Návštěvníci hradu Lipnice nad Sázavou si mohou prohléd-
nout originál takzvané Lipnické bible. Středověký rukopis 
se na místo svého vzniku vrátil po šesti stech letech. Při 
příležitosti výročí ho do Česka zapůjčilo Muzeum bible ve 
Washingtonu, které originál z roku 1421 vlastní. „Lipnická 
bible je středověký rukopis psaný latinsky. Obsahuje Sta-
rý zákon a několik přidaných textů, které s ním souvisejí,“ 
popisuje vzácný dokument Ladislav Langpaul ze Spolku 
Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, který organi-
zuje oslavy výročí bible. Bible je unikátní hlavně tím, jak je 
dobře zachovalá.

Z hIsTorIe

15. 9. 921 byla zavražděna Ludmila, kněžna a světice, pa-
tronka země české.

Podoba sv. Ludmily podle rekonstrukce provedené v roce 2021
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lie, nedaleko Neapole) 
Konrád Ota Znojemský byl dědičný moravský kníže, mo-
ravský markrabě a český kníže. Byl synem moravského kní-
žete Konráda II. Znojemského a Marie, dcery župana srb-
ského Uroše Bílého. Po svém otci zdědil Znojemské kní-
žectví. Za bojů mezi Přemyslovci získal skoro celou Mora-
vu – Znojemsko, Brněnsko i Olomoucko, a tak došlo k po-
litickému a právnímu sjednocení celé Moravy pod vládou 
znojemského knížete.

V roce 1182 byl zvolen proti knížeti českému Bedřicho-
vi za vzdoroknížete. Po zakročení římského císaře hodnost 
a trůn vrátil zase knížeti Bedřichovi a byl jmenován za sa-
mostatného markraběte Říše římské. Morava tím byla vy-
tržena úplně z moci knížete českého. Po roce 1182 se vě-
noval správě svého panství. Ale už v roce 1184 se zúčast-
nil nepokojů v Čechách. Válčil s Přemyslem Otakarem I. 
a podlehl mu v bitvě u Loděnic 10. prosince 1185. V této 
krvavé bitvě svedli Čechové mezi sebou největší a nejkru-
tější bitvu. Na obou stranách padlo na 4 000 vojáků.

Po smrti českého knížete Bedřicha byl zvolen opět čes-
kým knížetem (1189-1191). Čechy a Morava byly opět 
spojeny osobou jednoho panovníka. Za účasti předních 
knížecích družiníků svolal sněm v Sadské, kde vyhlásil sou-
bor právnických norem Statuta vévody Oty – Statuta ducis 
Ottonis (Statuta Konrádova – Statuta Conradi).

V roce 1191 provázel císaře Jindřicha VI. na cestě do 
Říma a asi jako první český panovník byl přítomen koruno-
vaci v bazilice sv. Petra. U Neapole také vojensky podpořil 
císaře. Při obléhání města propukl v císařově ležení mor, 
kterému podlehl i český kníže. Konrádovo tělo bylo ulo-
ženo původně v klášteře Monte Cassino v Latiu a pozdě-
ji byly jeho ostatky převezeny do Prahy a uloženy do praž-
ské baziliky sv. Víta. 

Spolu s svou matkou založil premonstrátský klášter Na-
nebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce.

Konrád Ota patřil nepochybně k nejvýznamnějším 
knížatům přemyslovského rodu. Jemu náleží zásluha, že 
v době největšího rozmachu štaufské moci provedl sjedno-
cení českého státu. Od jeho dob povýšila Morava na mar-
krabství a stala se rovnocenným partnerem Čech.

Václav II. (27. 9. 1271 – 21. 6. 1305, Pražský hrad)
Václav II., syn českého krále Přemysla Otakara II. a Kunhu-
ty Haličské, byl český a polský král. Patří mezi nejvýznam-
nější panovníky českých dějin. Za jeho vlády se český stát 
po nešťastném vyvrcholení rytířské epopeje Přemysla Ota-
kara II. znovu stal středoevropskou mocností a zažil též vý-
znamný rozvoj hospodářský, spojený především s těžbou 
stříbra v Kutné Hoře, i nesporný vzestup kulturní.

Václavovo dětství není šťastné – po otcově smrti je spo-
lečně se svojí matkou Kunhutou držen svým poručníkem, 
a tedy faktickým vládcem českých zemí, Otou Branibor-
ským (Moravě vládne německý král Rudolf I. Habsburský) 
v letech 1278-1283 v internaci na hradě Bezdězu a Brani-
borsku: poté, co se Kunhutě podaří z Bezdězu v roce 1279 
uprchnout, pak vyrůstá Václav sám – strádání a osamoce-
nost těchto let se pak odrazí na Václavově dalším fyzickém 
i duševním životě.

V roce 1283 je Václav ze zajetí vykoupen českými sta-
vy a vrací se (v květnu 1283) do Čech, kde pak ve stejném 
roce začíná panovat.

Zpočátku vládne 
Václav II. pod vlivem 
druha (a po jeho svo-
lení pak manžela) své 
matky Záviše z Falken-
štejna – Záviš má domi-
nantní postavení u dvo-
ra až do konce osmde-
sátých let 13. stole-
tí – po smrti Kunhuty, 
Václavovy matky, je ale, 
i díky intrikám skupi-
ny pánů, seskupených 
kolem biskupa Tobiáše 
z Bechyně a Purkarta 
z Janovic, Záviš v roce 
1289 zajat a o rok poz-
ději popraven.

V roce 1291 se Vác-
lav II. rozhodne k ex-
panzi do Polska, kde 
získává rozsáhlá území 
(Opolsko, Krakovsko, 
Malopolsko), čímž si 
otevírá možnost získá-
ní polské královské ko-
runy. Tu získává v pol-
ském Hnězdně v roce 
1300 ( jeho nárok je po-
tvrzen sňatkem s Eliš-
kou Rejčkou, dcerou 
Přemysla II. Polského, 
dědičkou polského trů-
nu), když je již před-

tím korunován v roce 1297 českým králem. Od Rudolfa I. 
Habsburského pak získává potvrzení kurfiřtské hodnosti 
českým králům a funkci říšského arcičíšníka.

Když v roce 1301 vymře uherský královský rod Arpá-
dovců, přijme Václav II. přes odpor papežské kurie svato-
štěpánskou (tj. uherskou) korunu pro svého syna Václa-
va III. Kromě těchto územních zisků se Václav II. pokouší 
za své vlády ovládnout Míšeňsko, v roce 1291 pak připojí 
k českým zemím Chebsko, též ovládne značnou část Saska.

S nástupem papeže Benedikta XI. ale začínají narůstat 
tlaky na oslabení přemyslovské moci ve střední Evropě – 
tyto tlaky pak vyústí ve ztrátu uherské koruny v roce 1304, 
když je Václav II. donucen opustit Uhry, a v tažení římské-
ho krále Albrechta I. Habsburského do Čech – v roce 1305 
jsou ale Albrechtova vojska vojsky českými, vedenými Jin-
dřichem z Lipé a Janem z Vartemberka, poražena. 

Brzy po tomto vítězství pak ale Václav II. onemocní tu-
berkulózou a ještě téhož roku umírá.

Stejně velkolepá jako jeho politika zahraniční je i Vác-
lavova politika domácí – po překonání hospodářské kri-
ze osmdesátých let 13. století, zaviněné předchozí vládou 
Oty Braniborského a katastrofální neúrodou v letech 1281-
1282, dochází k prudkému hospodářskému i společenské-
mu rozvoji českých zemí – dokladem toho je např. i raž-
ba jedné z nejhodnotnějších měn evropského středověku, 
pražského groše (od roku 1300). Za jeho vlády je založen 
i klášter cisterciáků v Praze na Zbraslavi – tento klášter je 
Václavem zamýšlen jako nové pohřebiště českých králů.

Václav II. v rukopise 
Zbraslavské kroniky, kol. 1393
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V době rozmachu těžby stříbra (především v Kut-
né Hoře) vydává Václav II. tzv. Horní zákoník, jeho po-
kus o kodifikaci právních zvyklostí v Čechách (tedy pokus 
o vznik zemského zákoníku) ani pokus o založení univerzi-
ty v Praze (ač sám neumí číst a psát, umění a vzdělání Vác-
lav II. mocně podporuje, má vytříbený umělecký vkus) ne-
jsou úspěšné.

Za svého života je Václav II. dvakrát ženatý – poprvé 
s Jitkou (Gutou) Habsburskou, dcerou Rudolfa Habsbur-
ského, s níž má deset dětí – Přemysla, Václava, Anežku, 
Annu, Elišku, Gutu, Jana, druhého Jana, Markétu a druhou 
Gutu. Druhou ženou Václava II. je pak Eliška Rejčka, s níž 
má dceru Anežku. Kromě těchto dětí má Václav II. i něko-
lik levobočků, z nichž je nejznámější Jan Volek.

Jan Volek (? – 27. 9. 1351, Olomouc)
Nemanželský syn krále Václava II. Jan Volek patřil k před-
ním dvořanům Karla IV. V roce 1310 se stal kanovníkem 
vyšehradským, a tím i kancléřem českého království. Pro-
slul oddaným vztahem k nevlastní sestře Elišce. V jeho 
domě na Vyšehradě roku 1330 královna zemřela. Od října 
1327 získal dispens, aby mohl přijmout biskupský úřad bez 
ohledu na svůj nelegitimní původ. V roce 1340 založil prv-
ní ženský benediktinský klášter na Moravě v Pustiměři, kde 
také byl později pohřben. Tato fundace byla určena k uctě-
ní věčné památky Elišky Přemyslovny a měla sloužit ke spá-
se duše její a jejích předků. Spolufundátorem byl markrabě 
Karel, který věnoval novému klášteru další statky a v jeho 
listině také vystupuje jistá Alžběta (taktéž přemyslovský le-
voboček) jako první pustiměřská abatyše. V roce 1334 byl 
Jan Volek jmenován olomouckým biskupem. 

Leopold II. (5. 5. 1747, Vídeň – 1. 3. 1792, Vídeň)
Leopold II. byl synem Františka I. Štěpána a Marie Tere-
zie. Měl důkladnou výchovu i vzdělání v osvícenském du-

chu. Od mládí se zajímal o přírodní vědy a techniku. V roce 
1761 se stal Leopold následníkem Toskánska. V červnu 
1765 si vzal Marii Ludviku (Luisu) Španělskou. Dva týd-
ny na to zemřel toskánský velkovévoda František I. Ště-
pán a Leopold převzal jako Petr Leopold vládu v Toskán-
sku. Jeho cílem bylo učinit své poddané šťastnými. Za čtvrt 
století se z velkovévodství stala vzorová země spravovaná 
osvícenským absolutistou. Mezi Leopoldovy reformy patřil 
např. zákoník z roku 1786, který zrušil trest smrti, mučení, 
vězení pro dlužníky a také urážku majestátu.

Když Josef II. zemřel, vzdal se Leopold vlády v Toskán-
sku ve prospěch svého syna Ferdinanda a ujal se vlády 
v Rakousích. V té době se bojovalo s Turky a hrozila válka 
s Pruskem a Polskem. Leopold byl nucen ustoupit stavov-
ské opozici, zrušit přehnaná daňová omezení a normalizo-
val zahraniční vztahy. Francouzská revoluce pro něj zna-
menala vítězství konstitučních myšlenek a omezení kníže-
cího despotismu. Ale na začátku roku 1792 pochopil ne-
bezpečí revoluční Francie. S Pruskem uzavřel defenzivní 
alianci.

Leopold II. zemřel po dvoudenní nemoci. Byl pohřben 
v kapucínské kryptě ve Vídni. Jeho smrt rakouskou monar-
chii poznamenala.

První průmyslová výstava 
na evropském kontinentu se konala 
před 230 lety v pražském Klementinu
Velká výstava českých průmyslových výrobků byla zaháje-
na u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem. 
Historicky první expozice nazvaná Waarenkabinet, která 
měla dokumentovat tehdejší rozvoj českých manufaktur, 
se nacházela v letním refektáři klementinské jezuitské ko-
leje (dnešní Všeobecná studovna). K vidění byly výrobky 
z devětačtyřiceti průmyslových oblastí: například vzorky 
textilu, turnovské šperky, broušená zrcadla nebo ukázky 
prací pražských zlatníků.

Leopold II. s císařovnou a doprovodem navštívili výsta-
vu 14. září 1791 a noviny dokonce přiznaly, že obě Veličen-
stva setrvala v Klementinu déle nežli předešlý den na slav-
nostním zasedání Královské české společnosti nauk a bez 
známek nudy.

Ferdinand I. (V.) Dobrotivý (19. 4. 1793, Vídeň – 29. 6. 
1875, Praha) 

7. září uplynulo 190 let 
od poslední korunova-
ce na Pražském hradě. 
Posledním korunova-
ným českým králem se 
stal Ferdinand I. 

Císař Ferdinand I. 
trpěl od narození epi-
lepsií. Měl hudební na-
dání, hrál na klavír 
a trubku, nadšeně se 
zabýval botanikou a za-
jímal se o vývoj techni-
ky, hovořil pěti jazyky. 
Byl poněkud flegmatic-
ký a z jeho zdravotních 
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Teplý říjen – studený listopad.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné 

a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není da-

leko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Studený říjen – zelený leden.
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množ-

ství sněhu býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem. (mk)

chvIlka poDZImní poeZIe

oldřich Mikulášek: Ony
Listíčko
Co platny jsou všechny řeči!
Co křik! A ticho po něm.
Cit, láska a lítost
vždycky klečí.

A listí, listíčko
třese stromem.

(mk)

karel Toman: Básně
Říjen
Ty bože révy, které posíláš
paprsky slunce na nalité hrozny,
na zlaté hrozny, hrozny fialové,
buď milostivý.

Po teplých stráních vzpínají se k tobě
vášnivé keře roztančeným gestem,
zpívají, mluví, hovoří a prosí,
bys dal jim oheň, aby rozdaly jej,
bys vdech jim radost, aby vzkvetla v očích
zkalených trudem.

Neb my jsme lidé mdlí
a pro tvou slávu milujeme víno
a s číší jen se naše srdce pomodlí.

(mk)

problémů vyplývala některá další omezení. V roce 1830 se 
stal uherským králem a nadále mu náležel titul „mladší král 
uherský a arcivévoda rakouský“. V roce 1835 se po smr-
ti Františka I. stal rakouským císařem a 7. září 1836 se ne-
chal korunovat na českého krále jako Ferdinand V. Přízvis-
ko „Dobrotivý“ si Ferdinand získal pro své laskavé a pří-
jemné chování.

Dne 2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od trů-
nu a v arcibiskupském paláci v Olomouci abdikoval ve pro-
spěch synovce Františka Josefa I. Zbytek života strávil Fer-
dinand se svou ženou Marií Annou v Praze.

Ferdinandovy ostatky jsou uloženy v kapucínské kryp-
tě ve Vídni.

pranosTIky na ZáŘí

Babí léto – léto na odchodě.
Bouřka v září – sníh v prosinci.
Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu. 
Čeho červenec a srpen nedovaří, toho září neusmaží.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Září, na léto jde stáří.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otra-

va. (mk)

Korunovace Ferdinanda V. českým králem 7. září 1836
v chrámu sv. Víta na Pražském hradě
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Do sněmovních voleb by se mohlo stejně 
jako minule přihlásit na 30 uskupení
V říjnových sněmovních volbách by mohly podobně jako 
před čtyřmi lety kandidovat tři desítky volebních uskupení, 
jejichž volební účty už eviduje Úřad pro dohled nad hospo-
dařením politických stran a politických hnutí. Celkem má 
možnost kandidovat 242 aktivních politických stran a hnu-
tí, které jsou registrovány ministerstvem vnitra. Drtivá vět-
šina z nich ale tuto možnost pravděpodobně nevyužije, ně-
které své zástupce přihlásí pod společnou značkou. Před 
čtyřmi lety se do boje o poslanecká křesla přihlásilo za-
tím rekordních jednatřicet uskupení, všechny byly k vol-
bám připuštěny. Letos dohledový úřad zatím eviduje de-
větadvacet volebních uskupení v přehledu oznámení o fi-
nancování volební kampaně a zřízení volebního účtu. Vol-
by se uskuteční 8. a 9. října.

CVVM: Lidé nejvíce důvěřují Vojtěchovi, 
nejméně Babišovi a Zemanovi
Z čelných představitelů státu věří lidé nejvíc ministru zdra-
votnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Důvěřuje mu 46 % 
Čechů. Na druhém místě je s 39 % předseda Ústavního 
soudu Pavel Rychetský. Vyplývá to z červencového průzku-
mu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Vojtěch 
s Rychetským jsou jedinými ze zkoumaných představitelů, 
u nichž podíl důvěřujících alespoň mírně převážil nad po-
dílem nedůvěřujících. U všech ostatních nedůvěra převy-
šovala podíl vyjadřované důvěry. Nejméně důvěryhodným 
je předseda vlády Andrej Babiš (ANO), jemuž nedůvěřuje 
67 % lidí. Následuje prezident Zeman s 65 % a ministr vni-
tra Jan Hamáček (ČSSD) s 62 procenty.

Německý prezident Steinmeier 
navštívil kryptu výsadkářů
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier u krypty pra-
voslavného kostela v Resslově ulici v Praze uctil památku 
československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po 
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Národní památník hrdinů heydrichiády navští-
vil během své třídenní návštěvy Prahy jako první německý 
prezident. Steinmeier na místě položil věnec, poté zamířil 
na prohlídku krypty.

Německého prezidenta poté přivítal s vojenskými po-
ctami na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Stein-
meier si prohlédl Strahovský klášter a jeho knihovnu a se-
tkal se s předsedy Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) 
a Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Program zakončila 
slavnostní recepce na německé ambasádě pro pozvané 
hosty. Prahu německý prezident opustil po jednání s pre-
miérem Andrejem Babišem (ANO). Cestou do Německa 
se zastavil v Ústí nad Labem, kde si prohlédl chystanou ex-
pozici o česko-německých vztazích.

Cenu sudetských Němců považuje 
Herman za potvrzení svého úsilí
Vděk a také potvrzení správnosti své cesty překonává-
ní propastí minulosti cítí bývalý ministr kultury České re-
publiky Daniel Herman, kterého Sudetoněmecké krajan-

ské sdružení (SL) vybralo jako letošního laureáta Evropské 
ceny Karla IV. V rozhovoru s ČTK na okraj sudetoněmec-
kého sjezdu v Mnichově řekl, že kritika z komunistických 
a xenofobně laděných kruhů ho v jeho úsilí jen podporuje.

Získáním nejvyššího sudetoněmeckého ocenění, které 
nese jméno římského císaře a českého krále Karla IV., se 
Herman zařadil mezi osobnosti, jakými jsou vídeňský ar-
cibiskup a kardinál Christoph Schönborn, narozený v Če-
chách, nebo bývalá předsedkyně Ústřední rady Židů v Ně-
mecku Charlotte Knoblochová. Kolektivní spojování sudet-
ských Němců s možnými restitucemi a hrůzami druhé svě-
tové války Herman odmítá. „Nejsou a nebudou zpochyb-
ňovány majetkoprávní jistoty občanů České republiky, to 
je minulost, která měla určité příčiny,“ uvedl.

Senát podpořil korespondenční volbu 
prezidenta a poslanců
Zavést pro Čechy žijící v zahraničí korespondenční hlaso-
vání při volbě poslanců a prezidenta má senátorská voleb-
ní novela, kterou horní komora v prvním kole podpořila. 
Normou se nyní budou zabývat senátní výbory. Poté Senát 
normu pošle ke schválení Sněmovně až v povolebním slo-
žení. Volební novelu předložilo pět desítek senátorů v čele 
s Markem Hilšerem z klubu Starostů a Tomášem Czerni-
nem (TOP 09). Novela, pod níž jsou podepsáni i všichni 
členové vedení horní komory, by podle návrhu měla pla-
tit od příštího roku. Česko je podle předsedy senátní stále 
komise pro krajany žijící v zahraničí Czernina jednou z po-
sledních pěti zemí EU, které zatím hlasování poštou uzá-
koněno nemají.

Hlasování poštou by mohlo podle Czernina využít na 
600 000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale, nebo tam odjeli za 
prací či studiem. Podle současných pravidel mohou hlaso-
vat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně náklad-
né pro ty, kteří žijí daleko od jejich sídel. Senát se o zavede-
ní korespondenčního hlasování snaží dlouhodobě.

Novinky týkající se občanských průkazů
Lidé budou asi ještě letos dostávat občanské průkazy 
s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. Sněmovna to 
schválila. Odmítla návrh Pirátů, aby v občanských průka-
zech nebyl uváděn údaj o pohlaví, nebo aby patřil mezi 
dobrovolné. V souběžné novele o matrikách Sněmovna 
umožnila všem Češkám, aby požádaly o úřední zapsání 
svého příjmení v mužské podobě. Normy nyní dostane 
k projednání Senát.

Možnost žádat o oficiální uvádění příjmení bez přípo-
ny -ová mají nyní jen cizinky, české občanky s trvalým po-
bytem v cizině nebo ženy, jejichž manžel je cizinec, případ-
ně občanky, které mají jinou než českou národnost. Sně-
movna na návrh někdejší ministryně spravedlnosti Hele-
ny Válkové (ANO) tyto podmínky zrušila. Válková změnu 
zdůvodnila tím, že vzrůstá zájem žen zvolit si nepřechýle-
né příjmení, čemuž stávající právní úprava brání. „Napří-
klad Češka trvale žijící na území Slovenska si může nechat 
příjmení v matriční knize zapsat v mužském tvaru, kdežto 
Češka s trvalým pobytem na území České republiky tuto 
volbu učinit nemůže,“ uvedla poslankyně.

Předlohy reagují na nařízení Evropského parlamentu. 
Podle něj součástí občanských průkazů bude muset být 
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ti i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální 

bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárod-
ní organizace pro civilní letectví (ICAO). SPD požadovala, 
aby uvádění biometrických údajů v občanských průkazech 
bylo dobrovolné. Lidé si podle předlohy budou moci nově 
znehodnocený občanský průkaz ponechat.

Léčebné konopí zřejmě bude 
i na elektronický recept a dostupnější
Debatu vyvolal zejména pozměňovací návrh zemědělské-
ho výboru, podle kterého by se za technické pokládalo ko-
nopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, 
což je zhruba třikrát více než nyní. Sněmovna jej schváli-
la navzdory nesouhlasu ministra zdravotnictví Adama Voj-
těcha (ANO), podle něhož vnese chaos do obchodování 
s touto komoditou na společném evropském trhu a bude 
mít vliv například i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi 
přestupkem a trestným činem. Sněmovna navíc kývla také 
na úpravu zpravodaje Rostislava Vyzuly (ANO), aby se na 
konopný extrakt a tinkturu s obsahem do jednoho procen-
ta THC nepohlíželo jako na návykovou látku.

Soukromé subjekty budou moci podle vládní novely 
pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich 
léčivou látku a distribuovat ji za stejných podmínek jako ja-
koukoli jinou návykovou látku. Ministerstvo zdravotnictví 
si od této změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny 
léčivých přípravků s obsahem konopí. Nyní Státní ústav 
pro kontrolu léčiv vykupuje na základě tendru objednaný 
objem konopí od vybraného dodavatele. Léčebné konopí 
se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné 
léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roz-
troušenou sklerózou, rakovinou a AIDS.

Proti možnosti zásilkového výdeje léků na předpis, jak ji 
navrhovali Vojtěch a Patrik Nacher (ANO), se už dříve po-
stavila Česká lékárnická komora a nyní i sněmovní plénum. 
Autoři pozměňovacího návrhu poukazovali mimo jiné na 
to, že možnost zásilkového výdeje by zlepšila přístup k lé-
kům imobilním i dalším lidem se zdravotním postižením. 
V současnosti si lidé mohou nechat poslat jen volně pro-
dejné léky. Nacher míní, že Česko se digitalizaci této oblas-
ti do budoucna nevyhne.

Prezident Zeman dostal od lidí 
návrhy na udělení 151 vyznamenání
Prezident Miloš Zeman dostal od lidí návrhy na udělení 
151 vyznamenání. Zeman letos dostal méně návrhů než 
v loňském roce, kdy lidé doporučovali ocenit 243 různých 
osobností, i předloni, kdy to bylo 257 osobností. Pražský 
hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se 
chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat.

Tiskový mluvčí prezidenta Ovčáček dříve oznámil, že 
Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní pra-
porčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi 
na Sinaji po pádu vrtulníku, a nejvyšší státní vyznamenání 
Řád bílého lva většinovému vlastníkovi investiční skupiny 
PPF Petru Kellnerovi. Zeman také zmínil, že pokud někdo 
navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Fi-
lipa, pak mu ho „zcela určitě“ udělí. Premiér Andrej Babiš 
(ANO) avizoval, že navrhne, aby v souvislosti s řešením 
pandemie byl oceněn vládní zmocněnec pro IT Vladimír 

Dzurilla. Prezident už dostal návrhy na vyznamenání od 
poslanců a senátorů. Horní komora chce vyznamenat pat-
náct osobností, Sněmovna navrhla čtyřiatřicet jmen.

Exvelvyslanec: Vítězství Tálibánu nemusí 
vést k rozmachu radikálního islámu
Převzetí moci v Afghánistánu Tálibánem nemusí vést k dal-
šímu rozmachu radikálního islámu ve světě, domnívá se 
bývalý český velvyslanec v zemi Petr Štěpánek. Tálibán má 
podle něj zájmy pouze v Afghánistánu, o převzetí světo-
vlády neusiluje. Světové společenství by se ale mělo snažit, 
aby zabránilo případné destabilizaci regionu.

Štěpánek, stejně jako další experti zabývající se regio-
nem, přiznal, že tak rychlý pád afghánské vlády nečekal. 
Zdůraznil, že je potřeba, aby země NATO a další spojen-
ci měli jednotný a jasný postoj k Tálibánu. Dokáže si před-
stavit, že se nyní Tálibán bude chtít prezentovat jinak než 
před dvaceti lety. Poznamenal, že islámské právo šaría je 
„oceán různých názorů na řadu věcí“ včetně role žen ve 
společnosti. Otázkou ale podle něj je, nakolik vláda doká-
že svou vůli prosadit v provinciích, ve kterých mají tradič-
ně mnohem větší slovo místní vůdci.

České zastoupení při Evropské unii zahájilo 
personální přípravy na předsednictví
České zastoupení při Evropské unii rozjelo personální pří-
pravy na předsednictví, které začíná za rok v červenci. Posi-
ly by měly v průběhu příštích měsíců dorazit nejen z Prahy, 
ale i z Evropské komise či dalších unijních institucí. Velvy-
slankyně Edita Hrdá je přesvědčena, že Česko může zvlád-
nout půlroční vedení unie i s aktuálně navrženým rozpoč-
tem, který je nižší než u jiných zemí. Pro úspěch předsed-
nictví bude důležitá nejen důkladná příprava diplomatic-
kého týmu v Bruselu, ale i účast ministrů na jednáních, kte-
rá bude Česko řídit, řekla Hrdá v rozhovoru s ČTK. Něco 
přes stovku běžných zaměstnanců stálého zastoupení roz-
šíří již do podzimu šest desítek lidí vyslaných ministerstvy 
i jiných vybraných expertů. Část lidí například během před-
sednictví povede některou z desítek tematických pracov-
ních skupin složených ze zástupců států, kde se od zárod-
ku projednávají návrhy jednotlivých norem či jiných textů. 
„Těch míst, na které ještě nemáme toho správného člově-
ka, je málo,“ prohlásila Hrdá.

Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího 
roku. Rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliar-
dy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je 
zhruba třetinový. Vládní ČSSD i část opozice to považují za 
podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší 
částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role 
zhostit, a limituje to české možnosti prosadit své priority.

Biskup Cikrle oslavil 75. narozeniny
Od pádu komunistické totality neměla brněnská diecéze ji-
ného sídelního biskupa než Vojtěcha Cikrleho. Během jeho 
působení na biskupském stolci církev výrazně rozšířila své 
aktivity v diecézi, otevřela více než padesát nových kap-
lí, kostelů a dalších církevních staveb, ale také koupila ob-
chodní centrum v Brně. 20. srpna se Vojtěch Cikrle dožil 
pětasedmdesáti let, což znamená povinnost odeslat papeži 
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Františkovi abdikační dopis. Papež může abdikaci přijmout 
bez odkladu, anebo třeba až po několika letech. Ani poté 
Cikrle podle svých slov neodejde „do důchodu“ – jen opus-
tí úřad. Na začátku byly na biskupství dva telefony, dva po-
čítače a kolem sedmi zaměstnanců. Od té doby biskup-
ský úřad posílil nejen technicky a personálně, ale rozvinul 
a podporoval řadu vzdělávacích, sociálních i charitních ak-
tivit. Vznikly církevní školy nebo centra pro práci s různými 
skupinami lidí, od mládeže po nemocné a seniory.

Během Cikrleho působení na biskupském stolci se vý-
razně změnila tvář Petrova, tedy brněnské katedrály a její-
ho okolí. Většina budov je opravená, vzniklo Diecézní mu-
zeum, v poslední době se podařilo zpřístupnit zahrady 
pod Petrovem.

Vojtěch Cikrle je po jednatřiceti letech v úřadu nejdéle 
působícím brněnským biskupem v historii diecéze od její-
ho založení v roce 1777.

V Kalifornii zemřel Petr Esterka, 
emeritní pomocný biskup brněnský
V Kalifornii zemřel Petr Esterka, emeritní pomocný biskup 
brněnský. Bylo mu pětaosmdesát let. Po posledním rozlou-
čení ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu 
let jako kněz a později jako biskup pečoval, bude jeho tělo 
převezeno do České republiky, řekla ČTK mluvčí brněnské-
ho biskupství Martina Jandlová.

Esterka v roce 1957 emigroval do Rakouska. Po něko-
lika měsících v uprchlickém táboře jej přijali do papežské 
koleje Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie a teolo-
gie na Lateránské univerzitě byl vysvěcen na kněze. V červ-
nu 1963 zamířil do Spojených států, kde působil mezi kra-
jany, věnoval se pedagogické práci na koleji svaté Kateřiny 
v Saint Paul v Minnesotě a byl vojenským kaplanem ame-
rického letectva. V roce 1978 se začal intenzivněji věnovat 
práci mezi českými katolíky ve Spojených státech a v Ka-
nadě. V roce 1986 byl jmenován biskupským vikářem pro 
USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na 
Austrálii.

Ženevská smlouva vznikla 
před sedmdesáti lety
Úmluva o právním postavení uprchlíků, někdy zvaná též 
Ženevská úmluva o uprchlících, je multilaterální meziná-
rodní dohoda vypracovaná na půdě Organizace spoje-
ných národů v roce 1951. Definuje, kdo je uprchlík, a sta-
noví práva jednotlivců, kteří hledají a získají azyl, a povin-
nosti národů, které azyl udělují. Úmluva také stanoví, kte-
ří lidé nemají nárok na status uprchlíka, jako např. váleč-
ní zločinci.

Úmluva vychází z článku 14 Všeobecné deklarace lid-
ských práv z roku 1948, které uznává práva osob požá-
dat o azyl před pronásledováním v jiných zemích. Úmlu-
va byla schválena na zvláštní konferenci OSN 28. července 
1951. První smlouvu ratifikovalo 4. prosince 1952 Dánsko. 
Smlouva vstoupila v platnost 22. dubna 1954. Nejprve se 
týkala ochrany evropských uprchlíků z období před rokem 
1951 (po druhé světové válce), ale státy se mohly dobro-
volně zavázat, že její ustanovení vztáhnou i na uprchlíky 
z jiných míst. V roce 1967 byl schválen doplňkový proto-
kol, který rozšířil platnost úmluvy na uprchlíky „bez jakých-

koli zeměpisných omezení“, přičemž ale zůstala v platnos-
ti dříve vydaná prohlášení smluvních stran omezující ze-
měpisný rozsah.

K dubnu 2015 přistoupilo k úmluvě 145 zemí a k pro-
tokolu z roku 1967 celkem 146 zemí. Madagaskar a Sva-
tý Kryštof a Nevis jsou smluvní stranou pouze úmluvy, za-
tímco Kapverdy, Spojené státy americké a Venezuela jsou 
smluvní stranou pouze protokolu.

V současnosti existují i názory, že komplexní povaha si-
tuace uprchlíků ve 21. století volá po nové úmluvě.

208/1993 Sb.: Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, 
že dne 28. července 1951 byla v Ženevě přijata Úmluva 
o právním postavení uprchlíků a dne 31. ledna 1967 v New 
Yorku přijat Protokol týkající se právního postavení uprch-
líků. S Úmluvou i Protokolem vyslovilo souhlas Federál-
ní shromáždění České a Slovenské federativní republiky 
a prezident republiky je ratifikoval. Listiny o přístupu Čes-
ké a Slovenské federativní republiky k Úmluvě o právním 
postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokolu 
týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. led-
na 1967 byly uloženy u generálního tajemníka Organizace 
spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 26. listopadu.

Před šedesáti lety zemřel generál Kutlvašr
Velitel Pražského povstání Karel Kutlvašr zemřel 2. října 
1961, pouhý rok a půl poté, co jej komunistický režim pro-
pustil z vězení. V bolševických žalářích strávil více než jede-
náct let za údajnou vlastizradu. V nemilosti se ocitl nejen 
kvůli své legionářské minulosti, ale hlavně proto, že jako 
velitel Pražského povstání přiměl šéfa wehrmachtu v Praze 
generála Rudolfa Toussainta ke kapitulaci, čímž umožnil, 
aby půl miliónu německých vojáků přešlo k Američanům. 
To se ale nelíbilo Sovětům, z jejich pohledu na pomohl 
k posílení vojenského potenciálu nepřítele. Kutlvaš rova 
motivace byla přitom zcela jiná, 7. a 8. května 1945 to-
tiž stále dobře vyzbrojení Němci mohutně bombardovali 
Prahu a jejich odchod zachránil tisíce životů i město samo.
Již v srpnu 1945 musel Kutlvašr odejít na dovolenou, brzy 
se ale vrátil do služby. V únoru 1946 se stal velitelem v Plz-
ni a poté v Brně, kde byl jmenován divizním generálem.

Po komunistickém puči v únoru 1948 jej ale nový re-
žim poslal do výslužby a hned v prosinci byl mezi první-
mi zatčen. Komunističtí vyšetřovatelé jej postavili do čela 
zinscenované odbojové skupiny „Pravda vítězí“ a v násled-
ném procesu byl 16. května 1949 odsouzen za velezradu 
na doživotí.

Ve vězení se selský synek, který už v roce 1914 bojoval 
v řadách České družiny v Rusku, znovu potkal s Toussain-
tem a podle svědků se mezi nimi vyvinul zvláštní vztah. 
„Prostě se vzájemně uznávali. Pokud to šlo, hovořili spo-
lu a na cele hrávali s improvizovanými figurkami šachy,“ 
vzpomínal bývalý vězeň Vlastimil Klíma.

Po propuštění si Kutlvašr až do své smrti ve věku šesta-
šedesáti let přivydělával jako noční hlídač. V roce 1968 byl 
zproštěn obvinění, po roce 1989 rehabilitován a 1991 po-
výšen do hodnosti armádního generála in memoriam.

Jan Masaryk se narodil před 135 lety
Byl uznávaným československým diplomatem první polovi-
ny 20. století, oblíbeným politikem, zábavným vypravěčem 
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i velmi slušným pianistou. Jan Masaryk, od jehož narození 
uplyne 14. září 135 let, působil jako vyslanec ve Velké Bri-
tánii, byl ministrem zahraničí exilové vlády Edvarda Bene-
še a nakonec i ministrem zahraničí ve vládě komunisty Kle-
menta Gottwalda.

Syn prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka při 
únorové krizi v roce 1948 odmítl rezignovat spolu s ostat-
ními nekomunistickými členy vlády, pronesl i několik pro-
vládních prohlášení, ale ve skutečnosti však na vývoj udá-
lostí rezignoval a uvažoval o odchodu ze země. Komunis-
tický převrat byl v rozporu s jeho vírou v demokratický sys-
tém, s totalitním režimem se nemohl ztotožnit.

Jeho život měl tragický konec. Masaryk byl nalezen mr-
tev pod okny svého ministerského bytu v Černínském pa-

láci 10. března 1948. Jeho smrt je dodnes zahalena tajem-
stvím.

Vyšetřování smrti Jana Masaryka je u konce. Vraždu se 
policii jednoznačně prokázat nepodařilo. Kriminalisté pří-
pad smrti Jana Masaryka odložili. Ani po třiasedmdesáti 
letech se jim nepodařilo vyjasnit okolnosti tragické udá-
losti. Šetření tak Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu 5. března 2021 uzavřel, aniž by došel k jed-
noznačnému závěru, zda šlo o vraždu, sebevraždu, či ne-
šťastnou náhodu.

Všechna předchozí vyšetřování se shodla pouze na 
tom, že první šetření bylo nedbalé a účelově vedené k zá-
věru, že smrt Jana Masaryka byla sebevražda.

„Nebyl to jeho styl,“ říká pravnučka prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Charlot-
ta Kotíková.

„To už je víc z oboru psychologie, a to se těžko dokazu-
je. Ale (skok z okna) prostě nebyl jeho styl. A když by se už 
rozhodl zabít, tak by neskákal v pyžamu. To nebylo v jeho 
charakteru. To by prostě nešlo,“ dodává. 

„Druhá věc je pak to, jak po smrti rodina viděla jeho 
byt, kde byl strašný nepořádek, což pro něj bylo atypic-
ké. A kdyby chtěl spáchat sebevraždu, tak leda tak práš-
ky na spaní, pravděpodobně by se elegantně oblíkl, aby 
to mělo styl.“

Navíc by prý určitě napsal dopis na rozloučenou, kte-
rý se nikdy nenašel. Co prý rodina, která jeho tělo viděla, 
říkala, bylo, že měl za jedním uchem ránu a že při pohřbu 
tam měl položenou kytičku.

Národní plán obnovy
Evropská komise schválila český národní plán obnovy, kte-
rý Česku otevře v následujících pěti letech cestu ke 180 mi-
liardám korun dotací z mimořádného krizového fondu Ev-
ropské unie.

Česko podle Bruselu splnilo zásadní požadavky, podle 
nichž musí země nejméně 37 % svého podílu na fondu vy-
členit na projekty určené k ochraně klimatu, pětinu pak na 
digitalizaci ekonomiky. Na co peníze půjdou, shrnul pre-
miér Andrej Babiš (ANO).

„Národní plán obnovy vznikal od podzimu loňského 
roku a v plánu reflektujeme striktní požadavky směřující ke 
klimatickým cílům. Tam směřuje 41,6 % všech investic plá-
nu, na digitalizaci půjde 22,1 procenta. Národní plán ob-
novy se skládá ze šesti tematických pilířů. Sestavili jsme ho 
tak, aby z něj benefitovali všichni. Všem občanům přinese 
například lepší komunikaci s úřady, elektronizaci zdravot-
nictví, kvalitnější a bezpečné cestování na železnici, pod-
poru digitálních dovedností na školách a modernizaci so-
ciálních služeb. Významné investice, celkem 12 miliard ko-
run, půjde do prioritních oblastí ve zdravotnictví, zejména 
na onkologickou prevenci a péči.“

Plán dále zahrnuje investice do energie z obnovitelných 
zdrojů, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účin-
nosti budov. Další peníze podle hodnocení EK zamíří do 
digitální infrastruktury, digitalizace zdravotnictví, justice 
či stavebních úřadů. Podpořeni budou také podnikatelé, 
start-upy, kulturní a kreativní sektor, poznamenal Babiš. 
Příspěvky může Česko čerpat až do roku 2026.

Fond, na který si EU vzala na finančních trzích společ-
nou půjčku, má členským zemím pomoci oživit hospodář-
ství zasažené koronavirovou pandemií či je lépe připravit 
na její případné opakování.

„Oceňuji, že tento nový nástroj je postaven výkonnost-
ně. Zřídíme například určitý počet nových míst ve škol-
kách, abychom pomohli rodičům malých dětí. Až to spl-
níme, tak z nástroje dostaneme do státního rozpočtu pře-
dem domluvený příspěvek. Národní plán obnovy je prá-
vě podmínkou pro čerpání prostředků z tohoto nástroje,“ 
uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který v Česku přivítal 
ve Státní opeře předsedkyni Evropské komise Ursulu von 
der Leyenovou.

„850 miliard euro v dnešních cenách, to je celková hod-
nota tohoto balíčku. Jedná se o největší plán obnovy ve 
světovém srovnání. Jedná se o obnovu, kterou potřebuje 
Evropa a ČR nyní z hlediska budoucnosti a Evropská ko-
mise dala zelenou České republice, aby rozjela plán obno-
vy po skvělé spolupráci a pečlivém vyhodnocování,“ uved-
la Ursula von der Leyenová.

Česko by kromě přímých dotací mohlo z fondu získat 
i výhodně úročené půjčky. Na rozdíl od některých jiných 
zemí o ně však zatím nepožádalo, ačkoli Babiš před červ-
novým summitem tuto možnost otevřeně podpořil.

Aby však Česko mohlo dostat celý svůj podíl na fon-
du, budou české úřady podle komise muset v příštích mě-
sících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU 
před střetem zájmů.

Ve střetu zájmů je přitom podle dřívějších letošních 
závěrů auditu komise premiér Andrej Babiš. Ten podle 
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Jan Masaryk se svým otcem při projížďce v Lánech



ekonom
ika

45

auditorů stále ovládá holding Agrofert, ačkoli jej vložil do 
svěřenských fondů.

Sám Babiš tvrdí, že střet zájmů nemá a že dodržuje 
české zákony. Evropské peníze se v Česku podle Andre-
je Babiše (ANO) rozdělují transparentně. Na tiskové kon-
ferenci v Praze řekl, že nemá pocit, že by od jeho vstupu 
do vlády mělo Česko systémový problém i s ohledem na 
střet zájmů.

Růst vládního dluhu je v Česku 
druhý největší ze zemí Evropské unie
Růst českého vládního dluhu je mezi zeměmi Evropské 
unie druhý největší. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu, 
na která upozornila poradenská společnost Moore Czech 
Republic. V prvním čtvrtletí vládní dluh v Česku stoupl 
v poměru k hrubému domácímu produktu na 44,1 % HDP. 
Podle ministerstva financí by měl letos dluh stoupnout ješ-
tě o 0,7 % HDP – tedy na 44,8. Podle pravidel Evropské 
unie by dluh neměl přesáhnout 60 % HDP. V prvním čtvrt-
letí stoupl vládní dluh ve třiadvaceti ze sedmadvaceti člen-
ských zemí Evropské unie.

„V prvním čtvrtletí vrcholila v České republice pande-
mie covidu-19, v níž jsme v jednu chvíli patřili mezi nejpo-
stiženější země světa. Právě zvýšené výdaje na boj s pan-
demií a zejména restrikce omezující plný chod hospodář-
ství jsou hlavním důvodem nadprůměrného růstu veřejné-
ho dluhu,“ uvedl partner ve společnosti Moore Czech Re-
public Petr Kymlička.

Výdaje spojené s pandemií nejsou ale podle něj v pří-
padě Česka jedinou příčinou zvýšení dluhu. „Zásadní byl 
pokles na straně příjmů spojený se zrušením superhrubé 
mzdy. Také nesmíme zapomínat, že nás v letošním roce če-
kají volby, v takovém období zpravidla nebývá pro snižová-
ní vládního dluhu prostor,“ dodal.

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí 
meziročně stoupla o 7,8 procenta
Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla 
o 7,8 % a proti předchozímu čtvrtletí se zvýšila o 0,6 pro-
centa. Vyplynulo to z prvního odhadu Českého statistické-
ho úřadu. Meziroční nárůst hrubého domácího produktu 
tak překonal předchozí zatím největší meziroční růst eko-
nomiky z druhého čtvrtletí 2006, kdy činil 7,5 procenta. 
K nárůstu přispělo uvolnění restrikcí proti koronaviru, kte-
ré výrazně zasáhly ekonomiku v loňském roce, a zejména 
pak zahraniční poptávka a zvýšená spotřeba domácností. 
„Rozvolňování protiepidemických opatření umožnilo do-
mácnostem částečně realizovat odloženou spotřebu. Zvý-
šily se i výdaje domácností za služby,“ uvedl ředitel odbo-
ru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Schodek rozpočtu ke konci července
stoupl na téměř 279 a půl miliardy
Schodek státního rozpočtu ke konci července stoupl na 
279,4 miliardy korun z červnových 265,1 miliardy korun. 
Informovalo o tom ministerstvo financí. Jde o nejhorší čer-
vencový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci července 
byl schodek 205,1 miliardy Kč. Celkové příjmy rozpočtu 
ke konci července meziročně stouply o 19,3 miliardy na 

836,3 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu ke konci 
července pak meziročně stouply o 93,6 miliardy na 1,1 bi-
liónu korun. Na celý letošní rok je schválen schodek stát-
ního rozpočtu 500 miliard korun.

ČR v pololetí získala z rozpočtu EU
o téměř 39 miliard více, než zaplatila
V prvním pololetí letošního roku získala Česká republika 
z rozpočtu Evropské unie 71 a půl miliardy korun. To je 
o téměř 39 miliard korun víc, než kolik do něj přispěla. In-
formovalo o tom ministerstvo financí. Meziročně jde o po-
kles o 11 miliard. Od vstupu do Unie v roce 2004 už Čes-
ko získalo z evropských prostředků o přibližně 930 miliard 
korun víc, než do Bruselu odvedlo. Podle unijních dat je 
na tom Česko podobně jako další země, které spolu s ním 
před sedmnácti lety do unie vstoupily.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO je 
aktuální prioritou vlády čerpání evropských peněz z Ná-
rodního plánu obnovy. Česko v něm obdrží celkem 180 mi-
liard korun.

ČNB zlepšila výhled veřejných financí
Česká národní banka očekává letos nárůst deficitu veřej-
ných financí na 7,5 % hrubého domácího produktu z loň-
ských 6,1 procenta. Příští rok by pak měl schodek klesnout 
na 5,3 % a v roce 2023 na 5,1 procenta. ČNB tak odhad 
pro letošní a příští rok zlepšila. V květnu banka očekáva-
la letos deficit 8,2 % a příští rok 5,4 procenta. Vyplývá to 
z aktuální srpnové zprávy o měnové politice ČNB. Celko-
vý vládní dluh by podle odhadů ČNB měl stoupnout z loň-
ských 37,8 % HDP na 42,6 % HDP letos. Dluh by měl růst 
podle ČNB i v dalších letech, a to na 45,4 % příští rok a na 
48,2 % v roce 2023. Odhady tak ČNB proti květnu zlepši-
la. Ministerstvo financí v Konvergenčním programu, který 
poslalo na konci dubna do Bruselu, letos počítá se schod-
kem veřejných financí 8,8 % HDP a příští rok s poklesem 
deficitu na 5,9 procenta.

Analytici: Červencová inflace podporuje 
scénář dalšího růstu sazeb ČNB
Červencová meziroční inflace byla nad očekáváním trhu 
a podporuje scénář dalšího růstu úrokových sazeb České 
národní banky. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. 
V nejbližších měsících se podle nich inflace nevrátí pod tři 
procenta, naopak koncem roku se podle nich přiblíží čty-
řem procentům. Spotřebitelské ceny v červenci meziročně 
stouply o 3,4 procenta, což bylo nejvíce od loňského čer-
vence, uvedl Český statistický úřad.

„Centrální instituce reagovaly na pandemii rozhazová-
ním peněz na všechny strany. Ve stejné době se však po-
zastavovaly výrobní kapacity, což snížilo množství produk-
tů na trhu. Nemůžeme se proto divit, že nyní narůstá in-
flace,“ uvedl ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Vysoká 
inflace bude podle něj likvidovat kupní sílu úspor na běž-
ných a spořících účtech v bankách. Očekává proto, že se 
zvýší zájem lidí o investice.

„Češi se musí připravit na inflaci, jakou dlouho nezažili. 
Bude jim hůře, protože se nyní potkají citelná inflace s vel-
mi chabě úročenými vklady v bankách,“ souhlasil analytik 
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a Trinity Bank Lukáš Kovanda. Doba nutí lidi investovat. Čas-
to i velmi rizikově, třeba do pochybných firemních dluho-
pisů, varoval. Bude tedy pokračovat enormní zájem Čechů 
o investice do nemovitostí.

Maloobchodní tržby v červnu 
meziročně vzrostly o víc než sedm procent
Červnové maloobchodní tržby vzrostly ve srovnání s před-
cházejícím měsícem o šest desetin procenta. Vyplývá to ze 
zprávy Českého statistického úřadu. Meziročně se pak trž-
by v maloobchodu zvýšily o 7,1 procenta. Na výsledcích 
se projevilo zrušení protiepidemických restrikcí. Dvouci-
ferný nárůst zaznamenaly například prodejny s počítačo-
vou elektronikou, kosmetickým zbožím a obuví.

Komora: Česká ekonomika vzroste letos 
o 3,5 a v příštím roce o 4,6 procenta
Podle nejnovější prognózy Hospodářské komory vzroste 
česká ekonomika letos o 3,5 % a v příštím roce o 4,6 pro-
centa. Přes nedostatek čipů a dalších surovin bude po dle 
ní průmysl letos silný, spotřeba domácností ale zůstane 
opatrná. Příspěvek zahraničního obchodu k letošnímu růs-
tu ekonomiky bude zanedbatelný i přes výraznou dynami-
ku dovozu a vývozu, uvedla komora.

Spotřeba domácností letos v důsledku vyšší inflace 
reál ně vzroste spíše díky zrušení superhrubé mzdy než 
z důvodu růstu nominálních mezd. Nezaměstnanost vy-
drží na nízké úrovni i v roce 2022. Komora ji odhadla na 
3,3 procenta. Nominální průměrná mzda stoupne podle 
prognózy letos o 3,4 procenta, v roce 2022 o 4,8 %. Míra 
inflace by měla klesnout z letošních 3,4 % na 2,4 %.

Centrální banka podruhé v řadě 
zvýšila úrokové sazby
Bankovní rada centrální banky rozhodla o zvýšení základní 
úrokové sazby o 25 setin procenta na tři čtvrtě procenta. 
Bankéři zvýšili úroky na druhém zasedání v řadě. Hlavním 
důvodem jsou obavy z příliš rychlého růstu cen při ožive-
ní ekonomiky. Krok centrální banky ale také může vést ke 
zdražení půjček a hypoték.

Červnová průmyslová výroba meziročně 
zpomalila, dařilo se stavební výrobě
Český průmysl v červnu zpomalil meziroční růst. Výroba fi-
rem klesla z květnových 25 % na 11,4 %. Informuje o tom 
Český statistický úřad. Podle něj ale výsledky dál ovlivňu-
je epidemie koronaviru, která v loňském roce průmysl vý-
razně omezila. Ve srovnání s letošním květnem rostla prů-
myslová výroba o procento. Druhý měsíc v řadě se ale sní-
žila výroba aut.

Naopak v červnu se meziročně dařilo stavební výrobě. 
Ta zrychlila růst na necelých 8 procent. Polepšilo si hlav-
ně pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kancelá-
ří nebo skladů a produkce inženýrského stavitelství, které 
zahrnuje třeba stavby silnic a železnic. Meziměsíčně zůsta-
la v červnu stavební produkce na stejné úrovni. „Stavební 
produkce v červnu navázala na dobrý květnový výsledek. 
Lépe si opět vedlo pozemní stavitelství, které se na rozdíl 

od inženýrských staveb porovnávalo s nižší srovnávací zá-
kladnou,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a les-
nictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka.

Důvěra v ekonomiku v srpnu klesla, 
ovlivnil to cestovní ruch a průmysl
Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu meziměsíčně sníži-
la o 1,1 bodu na 98,6 bodu. Klesla podruhé v řadě, v čer-
venci to ale bylo o 4,3 bodu. V srpnu se zhoršila důvěra 
v případě podnikatelů o 2,2 bodu na 97,1 bodu, což ovliv-
nil vývoj v průmyslu a cestovním ruchu. Naopak u spotře-
bitelů důvěra vzrostla. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil 
Český statistický úřad. Ve srovnání s loňským srpnem jsou 
všechny indikátory na vyšší úrovni. Celkově podle analyti-
ka ČSOB Petra Dufka výsledky neukazují návrat všeobec-
ného pesimismu. Podle něj jde spíš o zkrocení dřívějšího 
optimismu, který byl spojený s velkým očekáváním po roz-
volnění protipandemických opatření. Rovněž ekonom Ko-
merční banky Michal Brožka se domnívá, že i přes srp-
nový pokles se celková důvěra v ekonomiku nachází na 
předpandemických úrovních ukazujících expanzi ekono-
miky. „Rizikem pro vývoj v dalších měsících je varianta del-
ta a v případě průmyslu a stavebnictví dostupnost výrob-
ních vstupů,“ uvedl.

Dovoz zboží do Česka rostl poprvé 
po 12 měsících rychleji než vývoz
Vývoz zboží z Česka do zahraničí zaostává za dovozem do 
tuzemska. Podle předběžných údajů Českého statistické-
ho úřadu skončil červnový zahraniční obchod se schod-
kem téměř 7 miliard korun. Oproti minulému roku to je 
pokles o 41 miliard. Červnovému schodku přitom před-
cházelo dvanáct měsíců, kdy vývoz nad dovozem převlá-
dal. Podle úřadu je aktuální výsledek ovlivněný poklesem 
automobilového obchodu. Naopak příznivě se na bilanci 
podepsal obchod se dřevem a dřevěnými výrobky a také 
s produkty, které souvisí s odpady. 65 % vývozu z Česka 
putovalo do eurozóny. Nejvíc oslabil obchod s Německem 
a Nizozemskem.

Ceny realit v ČR i nadále rostou 
nejvyšším tempem za deset let
Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve 
druhém čtvrtletí podobně jako o kvartál dříve mezičtvrtlet-
ně vzrostly nejvíce za posledních deset let. Nejvíce u po-
zemků. Od roku 2010 jsou ceny pozemků více než dvojná-
sobné. Vyplývá to z údajů HB Indexu Hypoteční banky, kte-
ré má ČTK k dispozici. Ceny pozemků meziročně vzrostly 
o 18,7 procenta. Od roku 2010 se zvýšily o 105,5 %.

„Nabídku i nadále brzdí zastaralé územní plány a ne-
dostatečné kapacity inženýrských sítí. Na odbyt tak jdou 
i pozemky na spekulaci bez schváleného územního plá-
nu. Spolu se zdražováním roste také zájem o pozemky ve 
vzdálenějších lokalitách od okrajů velkých měst. Nadále 
trvá vyšší zájem o pozemky vhodné pro rekreační objek-
ty,“ uvedl ředitel nemovitostního odboru Hypoteční ban-
ky Petr Němeček.

Ceny bytů meziročně stouply o 14,8 %. Mezičtvrtletně 
o 3,8 %. Byty zdražily ve všech krajích, nejvíce v Moravsko-
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slezském, nejméně v Praze a ve Středočeském kraji. Ro-
dinné domy meziročně zdražily o 12,9 %. Podle předsedy 
představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spoři-
telny Jiřího Feixe k růstu cen přispěly ceny stavebních prací 
a materiálů, které nadprůměrně zdražovaly. „Zároveň po-
zorujeme, že u novostaveb rodinných domů lidé čím dál 
častěji využívají zelených technologií a úprav, jako jsou so-
lární panely, sběr dešťové vody nebo moderní kotle,“ sdě-
lil Feix. Zdražování nemovitostí podle něj bude v následu-
jícím půl roce pokračovat, tempo se ale mírně sníží.

Analytici: Hoteliéry ve velkém 
zachraňují především domácí hosté
Oživení cestovního ruchu po jarní uzávěře je podle analy-
tiků, které ČTK oslovila, rychlejší než loni. Stále ale chybě-
jí zahraniční turisté. Hoteliéry ve velkém zachraňují přede-
vším domácí hosté. Turismus protiepidemickými opatření-
mi v souvislosti se šířením koronaviru výrazně utrpěl, ani 
nárůsty počtu hostů o desítky procent nejsou dostatečné 
k jeho zotavení, uvedli analytici.

V tuzemských hotelech, penzionech a kempech se ve 
druhém kvartálu letošního roku podle zveřejněných dat 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) ubytovalo 1,6 miliónu 
hostů, meziročně o 51,3 % více. Strávili v nich 4,2 mi lió nu 
nocí, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 56,1 %. Do uby-
tovacích provozů ve druhém kvartálu přijelo o 47,4 % více 
domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se mezi-
ročně zvýšil o 79,1 %.

Meziročně lepších čísel se podle ředitele portálu Slevo-
mat podařilo dosáhnout podnikatelům, kteří se byli schop-
ni dané situaci přizpůsobit. „Tím myslím lázeňský trojúhel-
ník. Tamní hoteliéři se zaměřili na rodiny s dětmi. Za nor-
málních okolností neobvyklá cílovka, ale v covidové době 
více než vděčná. A zabralo to. Čísla jim výrazně rostla,“ 
uvedl.

V lázních se podle ČSÚ letos ve druhém čtvrtletí ubyto-
valo 93 000 lidí, o 68,7 % více než ve stejném období loni. 
Praha, která zaznamenala od dubna do června nárůst po-
čtu hostů o 90 procent, se podle Veselého stala tahounem 
hlavně víkendových pobytů, a to díky tomu, že ceny uby-
tování razantně klesly.

Analytici: Růst cen průmyslových výrobců 
ovlivní i spotřebitelskou inflaci
Výrazný růst cen průmyslových výrobců podle analytiků 
oslovených ČTK ukazuje, že výrobci budou muset přená-
šet vyšší ceny na konečné zákazníky, a spotřebitelská in-
flace tak nepoleví ani v dalších měsících. Situaci by moh-
lo uklidnit až obnovení výrobních a dopravních kapacit 
a uklidnění na trzích s komoditami.

Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v červenci 
stouply meziročně o 7,8 %, což byl nejvýraznější růst od 
listopadu 2004. Oproti loňsku vzrostly také ceny země-
dělských výrobců o 5,2 %, ceny stavebních prací o 5,6 % 
a ceny tržních služeb pro podniky o jedno procento. Ceny 
průmyslových výrobců letos rostou už od února a růst vy-
trvale zrychluje.

Analytik ČSOB Petr Dufek uvedl, že jasnou příčinou vý-
robní inflace jsou vysoké ceny komodit. „A k normálu má 
daleko ještě i nákladní, zejména námořní doprava,“ do-

dal. Podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky cel-
kově data o vývoji cen výrobců překvapují vyšším růstem, 
což představuje i pro Českou národní banku riziko vyš-
ší inflace.

Tržby ve službách stouply téměř o 15 procent
Poskytovatelům služeb stouply ve druhém čtvrtletí tržby 
meziročně bez očištění o 14,8 procenta, vzrostly tak po-
prvé od konce roku 2019. Nejvyšší nárůst zaznamenala 
odvětví spojená s cestovním ruchem, což bylo dáno loň-
ským výrazným propadem jejich tržeb kvůli opatřením pro-
ti šíření nemoci covid-19. Například letecké dopravě tržby 
vzrostly na více než dvojnásobek. Vyplynulo to z údajů, kte-
ré zveřejnil Český statistický úřad. Po očištění o kalendář-
ní vlivy byly tržby ve službách meziročně vyšší o 13,8 pro-
centa, mezičtvrtletně reálně vzrostly o 3,4 procenta. Vedle 
letecké dopravy výrazný meziroční nárůst tržeb zazname-
nalo ubytování, kde se tržby zvýšily téměř o třetinu. Tržby 
cestovních kanceláří byly v porovnání s loňským druhým 
čtvrtletím více než pětinásobné.

Těžební společnost OKD loni prohloubila 
ztrátu na téměř 2,5 miliardy korun
Těžební společnost OKD loni prohloubila ztrátu z předloň-
ských 861 miliónů na 2,437 miliardy korun. Objem výroby 
firmě meziročně klesl z 3,65 miliónu na 2,37 miliónu tun 
uhlí a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb z 11,3 mi-
liardy na 6,15 miliardy korun.

Společnost to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve 
Sbírce listin. „V roce 2020 jsme nestáli jen před úkolem 
udržet samotnou existenci OKD, ale i obhájit naše kroky, 
zachovat lidem alespoň dočasně práci, ale zároveň pro ně 
udělat všechno, aby se cítili v bezpečí oni i jejich rodiny. 
Zvládli jsme restrukturalizaci, znovu jsme dokázali vstát 
a realizovali jsme nesmírně náročný projekt převodu části 
závodu,“ uvedla ve výroční zprávě předsedkyně předsta-
venstva Vanda Staňková.

Připomněla, že firma musela celý rok čelit komplika-
cím souvisejícím s pandemií koronaviru, kvůli nimž muse-
la v létě na několik týdnů zastavit provoz. „Nemocnost, ka-
rantény, dodavatelé důlně-stavebních prací z Polska či Slo-
venska v důsledku vládních omezení přeshraničního pohy-
bu doma, to vše způsobilo obrovské ztráty ve výrobě, kte-
ré již nebylo možné v průběhu roku dohnat,“ uvedla Staň-
ková.

CRIF: Počet bankrotů firem 
v prvním pololetí stoupl o 49 na 386
V prvním pololetí bylo v Česku vyhlášeno 386 bankro-
tů obchodních společností, o 49 více než ve stejném ob-
dobí loni. Počet byl nejvyšší od první poloviny 2017, tedy 
od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona, která 
zpřísnila podmínky pro podávání věřitelských insolvenč-
ních návrhů. Rovněž bylo vyhlášeno 3 338 bankrotů pod-
nikatelů, o 634 méně než před rokem. Vyplývá to ze stu-
die společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Zároveň bylo 
podáno 501 návrhů na bankrot obchodních společností, 
meziročně o 64 více, a 3 263 návrhů na bankrot podni-
katelů. To bylo proti prvnímu pololetí 2020 o 696 méně. 
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a „Vysoký počet firemních bankrotů v letošním prvním po-
loletí je způsobený kombinací velmi vysokého počtu insol-
venčních návrhů v posledním čtvrtletí loňského roku, kdy 
jejich počet v žádném z měsíců neklesl pod stovku, a sta-
bilně vysokého počtu insolvenčních návrhů po většinu le-
tošního roku,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Analytici: Bankovní spořicí účty 
se nyní znehodnocují o 3 % ročně
Výnosy na spořicích účtech českých bank jsou nyní v de-
setinách procent, takže vzhledem k letošní inflaci se tyto 
peníze znehodnocují o zhruba tři procenta ročně. Vyplývá 
to ze srovnání analytiků oslovených ČTK. Pro uchovávání 
hodnoty je podle nich potřeba investovat do jiných pro-
duktů, což je ale vždy spojeno s vyšší mírou rizika a prav-
děpodobně horší likviditou.

„Inflace bude i tento rok vyšší než úroky na běžném 
a spořicím účtu, přesáhne i výnos na termínovaných vkla-
dech. Je to tak již pátý rok v řadě,“ doplnil analytik společ-
nosti Portu Vratislav Zámiš.

Lidé měli v polovině roku uloženo v bankách a staveb-
ních spořitelnách 3,225 biliónu Kč. Z toho je 1,821 bilió-
nu na běžných účtech a 896 miliard na netermínovaných 
spořicích účtech. V eurozóně jsou úrokové sazby spořicích 
účtů ještě nižší než v ČR.

Moravskoslezský kraj čeká z EU 
víc než 18 mld. Kč na rozvoj po těžbě uhlí
Moravskoslezský kraj by měl v souvislosti s koncem těž-
by uhlí z Evropské unie čerpat více než 18 miliard korun. 
Připraveno má třináct strategických projektů. Regionu by 
měly pomoci zvládnout transformací spojenou s útlumem 
důlní činnosti. Novinářům to řekl hejtman kraje Ivo Von-
drák (ANO) po setkání s místopředsedou Evropské komi-
se Fransem Timmermansem. Kromě Moravskoslezského 
kraje by na podobné zdroje měly dosáhnout i kraje Karlo-
varský a Ústecký.

Podle Vondráka se bude transformace kraje silně do-
týkat i klimatických balíčků, které v těchto dnech komise 
představila. Komise například navrhuje, aby se do roku 
2035 skončilo s výrobou benzinových a dieselových vozů. 
Mnoho automobilek se podle Timmermanse tímto smě-
rem už vydalo a auta výhradně s nulovými emisemi budou 
některé schopny vyrábět už v roce 2028, 2029 či 2030. 
Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních 
povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit 
i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopra-
vy a vytápění budov.

Dostupnost bydlení v ČR byla mezi 
vybranými zeměmi Evropy druhá nejhorší
Dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 
dvaadvaceti evropských zemí druhá nejhorší za Srbskem. 
Nový byt v ČR vyjde na 12,2 průměrného hrubého ročního 
platu, o rok dříve to bylo 11,4 platu. Vyplývá to ze studie 
poradenské společnosti Deloitte, kterou má ČTK k dispo-
zici. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové, kteří na prů-
měrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 
3,1 ročního platu. V Srbsku je to 15,2 platu.

V letech 2017-2019 byla dostupnost bydlení v ČR nej-
horší. „Vývoj cenové dostupnosti vlastního bydlení rezo-
nuje za posledních několik let v celé Evropě, když 64 % 
zemí očekává, že v postpandemických letech se dostup-
nost vlastního bydlení může ještě zhoršit, uvedl vedoucí 
partner v oddělení nemovitostí Deloitte Miroslav Linhart.

Za Srbskem a Českem následují Slovensko, Rakousko 
(10,6 ročního platu) a Izrael (9,2 platu). Po Irsku je to nej-
méně v Belgii (4,2 platu), Portugalsku (4,4 platu) a Bulhar-
sku (4,8 platu). Ačkoliv je nové bydlení v Česku v poměru 
k platům nejméně dostupné, nominální ceny nedosahují 
úrovně západních zemí.

Plzeňská skupina Škoda Transportation 
představila nový městský autobus
Plzeňská Škoda Transportation představila svůj nový měst-
ský autobus s dieselovým motorem. Devítimetrový vůz 
s označením Škoda D’CITY je nejmenším autobusem, kte-
rý má český výrobce v nabídce. Skupina vstoupila na trh 
autobusů letos na jaře poté, co její vlastník, skupina PPF, 
získal poloviční podíl v podniku Temsa, hlavním tureckém 
producentovi autobusů a lehkých nákladních aut.

Škodovka, přední evropský výrobce kolejových a ko-
lových vozidel pro hromadnou dopravu, nyní nabízí kom-
pletní portfolio autobusů pro městskou, příměstskou, me-
ziměstskou i zájezdovou dopravu, řekl ČTK mluvčí skupiny 
Jan Švehla. „Nový vůz je optimálním řešením pro městský 
i meziměstský provoz. Cestující kromě prostorného interié-
ru ocení i snadný nástup a výstup do vozu, který disponuje 
kneelingem, tedy nakláněním u zastávky. Pro osoby se ztí-
ženou pohyblivostí má ve výbavě také vyklápěcí rampu,“ 
řekl Martin Schlosser, obchodní manažer Škody Electric, 
která patří do skupiny Škoda Transportation.

Podle 70 procent firem se česká ekonomika 
neobejde bez zahraničích pracovníků
Na 70 % podnikatelů je přesvědčených, že se česká ekono-
mika neobejde bez pracovníků ze zahraničí. Na 96 % za-
městnavatelů v ČR má zkušenost se situací, kdy dlouho-
době nemohou najít vhodné zaměstnance, zatímco o prá-
ci ve firmě se zajímají lidé s kvalifikací, o kterou podnik zá-
jem nemá. Na základě šetření mezi 615 zaměstnavateli to 
uvedla Hospodářská komora během předvolební debaty, 
věnované problémům pracovního trhu. Za základ budou-
cího zlepšení personální situace tuzemských firem považu-
je komora zefektivnění vzdělávacího systému a užší spolu-
práci škol se zaměstnavateli. „To je nicméně běh na dlou-
hou trať a firmy potřebují pomoc rychle. Řešením je proto 
efektivní nábor pracovníků ze třetích zemí, který komora 
dlouhodobě pro firmy zabezpečuje v rámci Programu kva-
lifikovaný zaměstnanec. A zájem o pracovníky ze zahraničí 
je veliký. Jen v květnu jsme vyřídili žádosti o 2 235 zaměst-
nanců ze třetích zemí,“ uvedl prezident Hospodářské ko-
mory Vladimír Dlouhý.

ČEZ plánuje do roku 2030 investovat
do modernizace tepláren 30 až 40 miliard
Energetická společnost ČEZ plánuje do roku 2030 inves-
tovat do modernizace a transformace svých teplárenských 
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lokalit na nová paliva 30 až 40 miliard korun. Největší část, 
20 až 30 miliard, půjde do lokality Mělník. Firma to uved-
la na dotaz ČTK. Ministr průmyslu a dopravy Karel Hav-
líček (ANO) už dříve uvedl, že transformaci teplárenství, 
tedy odchodu tepláren od využívání uhlí, pomohou peníze 
z evropských fondů. Na transformaci energetiky má po dle 
něj připraveno víc než 100 miliard korun, také podle něj 
desítky miliard Kč zamíří právě do teplárenství. Náměs-
tek ministra pro energetiku René Neděla uvedl, že teplár-
ny do roku 2030 přejdou z uhlí, které je nyní hlavním pali-
vem, převážně na zemní plyn.

Na veletrzích Styl a Kabo v Brně 
se představilo 112 firem z devíti zemí
Brněnské výstaviště zaplnila móda, výjimečně chybě-
ly módní přehlídky. Svou nabídku z textilní a obuvnické 
branže na třídenních veletrzích Styl a Kabo vystavilo 112 fi-
rem z devíti zemí, na výběr bylo více než 250 značek. Proti 
předchozím letům před koronavirovou pandemií jsou ve-
letrhy zhruba o 40 % menší. Někteří vystavovatelé nedora-
zili kvůli podmínkám cestovaní, jiní v branži skončili. Menší 
veletrhy však neznamenají, že budou méně úspěšné, řek-
la na tiskové konferenci ředitelka projektů Styl a Kabo Ga-
briela Císařová.

Veletrhy módy se vždy konaly v letním a zimním obdo-
bí. Letos v únoru poprvé po osmadvaceti letech kvůli ko-
ronavirové pandemii nebyly.

Intrum: České firmy se v Evropě 
nejméně obávají dopadů recese
České firmy patří k těm, které se v Evropě nejméně obá-
vají dopadů hospodářského poklesu. Přesto však 85 pro-
cent z nich uvádí, že je pro ně prioritou na rok 2021 po-
sílení likvidity a cash flow. Pandemie motivovala ke zmír-
ňování rizik opožděných plateb šest z deseti evropských 
firem. Vyplývá to z analýzy společnosti Intrum Czech se-
stavené na základě údajů od více než 11 tisíc společnos-
tí z devěta dvaceti evropských zemí. Více než třetina čes-
kých podniků uvádí, že covid-19 měl na jejich tržby a cash 
flow menší dopad, než očekávali v prvních měsících krize. 
I přesto 60 procent z nich přeměnila způsob řízení rizika 
opožděných plateb.

Z hIsTorIe

Před 30 lety byla rozpuštěna Rada 
vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
RVHP měla být obchodní unií socialistického bloku. Řídil ji 
Sovětský svaz a členům prosperitu nepřinesla. RVHP zalo-
žil sovětský diktátor Josif Stalin na základě tuhé centralis-
tické koncepce na moskevské poradě 5. ledna 1949. Důle-
žitou roli při jejím vzniku hrálo hospodářské embargo, kte-
ré proti státům s komunistickými režimy začaly uplatňo-
vat demokratické země západní Evropy a USA. Mezi zaklá-
dající státy patřilo Bulharsko, Československo, Maďarsko, 
Polsko, Rumunsko a SSSR. Členem byla i Albánie (1949-
1962) a NDR (1950-1990). Mongolsko se připojilo v roce 
1962, Kuba o deset let později a Vietnam v roce 1978. 
Cíle zněly honosně, ale ve skutečnosti šlo často o nesmysl-
ná rozhodnutí, jako např. svěřit výrobu vyspělé elektroni-
ky Bulharsku. V zemědělském Rumunsku se naopak vybu-
dovaly železárny, do kterých se muselo železo a uhlí dová-
žet zdaleka. Na Československu se fungování RVHP pode-
psalo především zaměřením na těžký průmysl. „Země, kte-
ré elementárně fungovaly a dalo se jim alespoň trochu vě-
řit, byly v podstatě jenom dvě. To byly ty technologicky nej-
vyspělejší, čili NDR a Československo,“ konstatoval v pořa-
du České televize Historie.cs ekonom Miroslav Zámečník.

V Česku byla RVHP terčem celé řady vtipů. Např: 
„Komu není vzájemné rady, tomu není hospodářské pomo-
ci.“ Nebo: „Co bychom měli, kdyby neexistovala RVHP?“ … 
„V principu všechno.“

Po pádu totalitních režimů většina zemí přešla na trž-
ní ekonomiku a RVHP byla po dvaačtyřiceti letech činnos-
ti zrušena. Poslední zasedání RVHP se konalo 28. června 
1991 v Budapešti a vedlo k dohodě rozpustit RVHP do 
90 dnů. Na sklonku komunistické éry měla RVHP deset 
členských států. 2. července 1991 na návrh československé 
strany a jejich představitelů (Václav Klaus, ministr financí 
ČSFR, a Vladimír Dlouhý, ministr hospodářství ČSFR) bylo 
přijato ve Federálním shromáždění ČSFR usnesení o sjed-
nání protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské po-
moci a 12. července 1991 bylo schváleno znění protokolu.

Postupným odklonem od zásad centrálně plánované 
ekonomiky a politickou transformací zemí se RVHP roz-
padla a nebyla nahrazena žádnou podobnou organizací.

Úspěch ČVUT s konverzačním botem
Konverzační bot (chatbot) Alquist, kterého vytvořil tým 
z ČVUT, vyhrál ve 4. ročníku soutěže Alexa Prize Social Bot 
Grand Challenge pořádané společností Amazon. V minu-
losti se chatbot z Prahy umístil na bronzové a stříbrné příč-
ce. O úspěchu informovali zástupci ČVUT v tiskové zprávě.
Chatbota vyvinul a vylepšil studentský tým z Českého in-
stitutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) 
pod vedením experta na umělou inteligenci Jana Šedivé-
ho. Podle Aleny Novákové z CIIRC uživatelé i porotci po-
tvrdili, že konverzace, které vedli s Alquistem, byly nejdelší, 
nejlepší, nejhodnotnější a nejvtipnější. „A to i přes to, že je 
programovali studenti, jimž angličtina není mateřským ja-
zykem a americké prostředí i společnost se od té naší dost 
liší,“ uvedla Nováková.

Tým z Akademie věd zmapoval 
proměny kutilství i motivace kutilů
Proměnu kutilství od dob socialismu do současnosti mapo-
vali odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR 
(AV). Zaměřili se na motivace lidí, typy výrobků i na repre-
zentaci kutilství na internetu. Ačkoliv je kutilství s Českoslo-
venskem a Českem spjato desítky let, byl podle AV tento 
fenomén dosud velmi málo popsán. Změnit se to pokusil 
tým pod vedením kulturního geografa Petra Gibase. Tým 
započal výzkum v roce 2018 v Chebu a okolí, později vy-
hledával kutilské příběhy i mezi Pražany.

„Kutilství se proměňuje, jinak vypadá na vesnici a ji-
nak třeba na Vinohradech v Praze, podotkl Gibas. Zatím-
co před rokem 1989 přivedla mnohé ke kutilství nedostup-
nost určitého zboží nebo nespokojenost s jeho kvalitou, 
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jistá nespokojenost lidi k tomuto koníčku motivuje i v sou-
časnosti. „Většina lidí chce něco dělat, má radost z tvor-
by. Často nevidí smysl ve svém zaměstnání, tak se realizu-
jí mimo něj,“ popsal Gibas. Pro řadu mladých rodin je ale 
i kvůli ceně některých věcí svépomoc často jedinou z mož-
ností, jak si je pořídit.

Tým také pozoroval, že se rozšířil záběr kutilství ze sféry 
domácnosti do prostředí designu a návrhářství módy, hra-
ček či papírnických potřeb. S rostoucím důrazem na život-
ní styl se tak podle AV v posledních letech rozvíjí v Česku 
sféra výroby na pomezí kutilství a autorské tvorby. Kutilství 
je také stále viditelnější na sociálních sítích. Podle výzkum-
níků jsou pak v komentářích uživatelé až překvapivě pozi-
tivní a slušní v porovnání s jinými diskuzemi.

Prémii Otto Wichterleho letos 
získalo 24 vědců a vědkyň
Akademie věd (AV) ČR letos prémií Otto Wichterleho oce-
nila čtyřiadvacet vědců a vědkyň. Jsou mezi nimi například 
odborníci zkoumající způsob ukládání trestů, obranu rost-
lin před hmyzem či cesty k udržitelnosti.

Prémii 330 000 korun převzali od předsedkyně AV Evy 
Zažímalové v pražské Lannově vile. Letošní laureátkou je 
antropoložka Johana Wys, která studuje migraci a etnic-
ké odsuny z území českého Slezska. Biologické, zoologic-
ké a chemické přístupy ve své práci kombinuje oceněný 
Martin Wolf. Výzkum zaměřuje na vztahy rostlin a býlo-
žravého hmyzu. K oceněným patří například i Jakub Drá-
pal z Ústavu státu a práva AV. Zkoumá ukládání trestů ve 
střední a východní Evropě.

AV ČR uděluje prémii, rozdělenou na tři roky, vědcům 
a vědkyním do 35 let, kteří mají špičkové výsledky ve svých 
oborech. Nese jméno profesora Otto Wichterleho – české-
ho chemika, proslulého především objevy, které vedly ke 
zdokonalení a rozšíření měkkých kontaktních čoček. Po lis-
topadu 1989 Wichterle stanul v čele Československé aka-
demie věd.

Meteorologové umí v Česku 
předpovědět bouřky, tornádo ne
Meteorologové v Česku umí předpovědět nebezpečné 
bouřky i takzvané supercely, což jsou bouře rotující kolem 
své osy. Předem varovat před tornádem ale možné není, 
nelze ani určit, jak dlouho se bude po zemském povrchu 
pohybovat a kudy. Český hydrometeorologický ústav to 
uvedl v tiskové zprávě.

Velmi silné tornádo, které se prohnalo Břeclavskem 
a Hodonínskem, zpustošilo několik vesnic. Připravilo o ži-
vot šest lidí, desítky dalších se zranily, škody šplhají do mi-
liard korun.

Meteorologové upozornili, že supercely nemusejí být 
provázeny extrémními jevy, tedy ani tornády. Na území 
České republiky se ročně vyskytnou maximálně jednotky 
tornád, v naprosté většině slabých, některý rok se neobje-
ví tornádo žádné. Každý rok se ale vyskytnou desítky su-
percel. Meteorologové vydávají výstrahu na nebezpečné 
průvodní jevy supercel, to znamená silné nárazy větru, pří-
valové srážky nebo kroupy. Nedokážou ale předpovědět, 
ve kterých okresech a obcích a kdy přesně se tyto jevy vy-
skytnou. 

„Dokážeme v reálném čase odhadnout, které z již pro-
bíhajících bouří se vyvíjejí v supercely,“ uvedli meteoro-
logové. Současný stav výzkumu podle nich neumožňuje 
předpovědět, na které ze supercel se vyskytne tornádo, 
a to nejen v Česku, ale kdekoliv ve světě. Na meteorologic-
kých radarech, které jsou používány v Evropě, nelze větši-
nou rozpoznat ani vznikající tornádo. „O možném výskytu 
tornáda se dozvíme až v momentě, kdy se tromba začne 
spouštět z bouře k zemi,“ poznamenal ČHMÚ.

Ostravský superpočítač Karolina je 70. 
v žebříčku nejvýkonnějších počítačů světa
Superpočítač Karolina, který se připravuje k testovacímu 
provozu v Národním superpočítačovém centru IT4Inno-
vations při VŠB-Technické univerzitě Ostrava, se umístil na 
70. místě v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa. 
Jde o nejvýkonnější superpočítač v Česku, v Evropě je 19. 
ČTK to řekla mluvčí centra Zuzana Červenková. Uvedla, 
že pořadí nejsilnějších superpočítačů na světě určuje žeb-
říček TOP500. Je vyhlašován od roku 1993 dvakrát ročně, 
poprvé to bývá koncem června během mezinárodní kon-
ference ISC v Německu.

Karolina najde uplatnění například při vývoji nových 
materiálů, léků nebo zkoumání změn klimatu. Unikátní vý-
početní systém bude sloužit vědě, průmyslu i společnosti 
do roku 2025. Superpočítač stál 14,86 miliónu eur (zhru-
ba 400 miliónů korun) a patří mezi pět takzvaných Euro-
HPC petascale superpočítačů pořizovaných v celoevrop-
ském společném podniku EuroHPC JU. Jeho pořízení je 
tak financováno prostřednictvím EuroHPC JU a evrop-
ských dotací.

V Brně vyvinuli test, který pomůže 
k léčbě na míru v hematoonkologii
Brněnští vědci posunuli možnosti léčby na míru u pacien-
tů s národovými onemocněními krve a lymfatických tká-
ní. Vyvinuli komplexní genomický nástroj, který umožňuje 
analyzovat různé typy molekulárních markerů u nejběžněj-
ších hematologických nádorů. Test využívá nové poznat-
ky z molekulární medicíny a bioinformatiky. Práci brněn-
ských expertů publikoval americký časopis The Journal of 
Molecular Diagnostics.

Stejně jako je každý člověk unikát, tak i jeho nádoro-
vé onemocnění bývá jedinečné, čemuž by měla odpoví-
dat léčba. Nyní už nový nástroj pojmenovaný LYNX běž-
ně používají na Interní hematologické a onkologické kli-
nice Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masary-
kovy univerzity, pracují s ním také výzkumníci v laborato-
řích CEITEC.

Studenti UMPRUM navrhli oblečení pro ty, 
kterým nepadne konfekce
Studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové navrhli oblečení pro ty, kterým nepadne 
standardní konfekční oblečení. V projektu Unique Client 
tvořili oblečení pro lidi, kterým běžná móda nestačí kvůli 
jejich vrozeným tělesným vadám, důsledkem úrazů a ne-
mocí nebo kvůli nezdravému životnímu stylu. Projekt stu-
denti prezentovali na výstavě klauzurních a semestrálních 
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prací Artsemestr léto 2021 a získal Cenu rektora UMPRUM 
jako nejlepší studentský projekt uplynulého akademické-
ho roku.

„Kovová“ voda
Čistá voda elektřinu témě nevede. Aby tuto vlastnost měla, 
musí obsahovat přísady, například rozpuštěnou sůl. Vo-
divost takového elektrolytu je ale podle Ústavu organic-
ké chemie a biochemie Akademie věd o několik řádů nižší 
než u kovů. Dosud odborníci předpokládali, že vodu, kte-
rá může být vodivá stejně jako třeba měděný drát, je mož-
né vytvořit jen pomocí obrovského tlaku v jádrech velkých 
planet a v pozemských podmínkách, kde takového tlaku 
dosáhnout nelze, to nebude v dohledné době možné.

Mezinárodní tým vedený fyzikálním chemikem Pavlem 
Jungwirthem z Ústavu organické chemie a biochemie Aka-
demie věd ale přišel se zcela originálním řešením problé-
mu, díky kterému se podařilo potřebě vysokého tlaku při 
přípravě kovové vody zcela vyhnout. Vědci se rozhodli do-
sáhnout vytvoření vodivostního pásu nikoli stlačením mo-
lekul vody k sobě, ale masivním rozpouštěním elektronů 
uvolňovaných z alkalického kovu.

Studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie 
Akademie věd a jejich kolegů publikovaná nyní v časopise 
Nature dokazuje nejen to, že kovovou vodu je možné při-
pravit i v pozemských podmínkách, ale také detailně cha-
rakterizuje spektroskopické vlastnosti spojené s jejím nád-
herným zlatě kovovým leskem.

Onkologická klinika FN Ostrava 
je zapojena do výzkumu léčby tachykardie
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava se bude 
jako jediné české onkologické pracoviště podílet na mezi-
národním projektu zkoumajícím využití radioterapie v léč-
bě komorové tachykardie, tedy zrychlené srdeční činnosti. 
Do šestiletého projektu je zapojeno jednatřicet onkologic-
kých, kardiologických a technických pracovišť z osmi zemí 
Evropy. Jeho cílem je zjistit, nakolik je u pacientů s komo-
rovou tachykardií účinná léčba pomocí radioterapie. Po dle 
přednosty kliniky Jakuba Cveka budou do studie zařazeni 
pacienti, jejichž zdravotní problémy nebylo možné vyřešit 
zavedenými léčebnými postupy. Cvek ozáření srdce po-
mocí kybernetického nože CyberKnife provedl už šestatři-
ceti pacientům.

Dětští praktici stárnou 
a do praxe nenastupuje dost nových
Praktičtí lékaři pro děti a dorost stárnou, jejich průměr-
ný věk dosahoval před čtyřmi lety 58 let a v roce 2030 by 
mohl vzrůst téměř na 62 let. Mnohé praktické dětské léka-
ře odcházející do důchodu nemá v ordinacích kdo nahra-
dit, a tak vzrůstá také množství pacientů, o něž musí pečo-
vat jedna ordinace. Tento problém je podle Odborné spo-
lečnosti praktických dětských lékařů z velké části způsoben 
změnou ve vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost, 
která byla schválena před čtyřmi lety a při níž se sloučilo 
specializační vzdělávání pro dětské praktiky a nemocniční 
pediatry. Ministerstvo zdravotnictví si je problému vědo-
mo a snaží se jej řešit.

Mezi lety 2013 a 2019 se snížil počet dětských praktiků 
z 2 271 na 2 185. Podle predikcí, které má společnost k dis-
pozici, by do roku 2030 mohl jejich počet klesnout o dal-
ších asi 300. Do praxe nenastupuje dostatek mladých dět-
ských praktiků, který by ty stárnoucí nahradil. „Jsou samo-
zřejmě lokality, kde se generační výměna daří, ale jsou také 
lokality, kde už jsou výpadky této péče,“ řekla ČTK před-
sedkyně odborné společnosti Alena Šebková.

Před 55 lety se otevřela 
psychiatrická léčebna v Červeném Dvoře
Psychiatrická léčebna v Červeném Dvoře na Českokrum-
lovsku, který byla otevřena 1. června 1966, je jediným za-
řízením svého druhu v České republice, které se věnuje vý-
lučně léčbě závislostí. Léčebna, umístěná v areálu zámku 
patřícího kdysi hlubockým Schwarzenbergům, se původ-
ně věnovala pouze alkoholikům, od devadesátých let mi-
nulého století k nim přibyli i lidé závislí na drogách nebo 
hracích automatech.

Terapii zde absolvuje přibližně devět stovek lidí ročně. 
Zájem o terapii je vysoký, z čehož vyplývá obsazenost lé-
čebny. „Na léčbu u nás se čeká někdy déle, než by člověk 
potřeboval. V současnosti zhruba dva až tři měsíce. Máme 
ale v týmu člověka, který se zájemci o léčbu komunikuje, 
hlídá, jestli trvá jejich zájem, a případně hned volné místo 
nabízí dál,“ uvedl ředitel léčebny Jiří Dvořáček. Pobyt v lé-
čebně většinou trvá v rozmezí dvou měsíců až půl roku.

Lékaři v Brně prodloužili jako první v ČR 
nohu pacienta o čtyři centimetry
Lékaři ve Fakultní nemocnici Brno provedli jako první v ČR 
operaci, díky níž se osmnáctiletému Matyášovi prodlouži-
la za 40 dní zkrácená noha o čtyři centimetry. Pomohl mu 
k tomu speciální hřeb s motorkem zabudovaný v noze, kte-
rý ovládá sám pacient. Metodu nazvanou Fitbone předsta-
vil přednosta Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocni-
ce Brno Milan Krtička, který loni operaci provedl. „Meto-
du hřebu lze použít u končetiny kratší až osm centimetrů,“ 
poznamenal Krtička.

Cena hřebu je bezmála 300 tisíc korun, po individuál-
ní domluvě zákrok uhradila pojišťovna. Nemocnice meto-
du použila již u tří pacientů, dalších pět má na čekací listi-
ně. Kratší končetinu mohou mít lidé po úrazech, kvůli ge-
netické vadě, onkologické léčbě nebo například po prodě-
lání zánětu kosti.

Ve věku 90 let zemřel vědec 
a přeživší holokaust Tomáš Radil
8. srpna ve věku devadesáti let zemřel vědec, univerzit-
ní profesor a přeživší holokaust Tomáš Radil. Napsal ně-
kolik knih, jež se věnovaly holokaustu a jeho internací ve 
vyhlazovacím táboru Osvětim. Zabýval se také vědeckou 
osvětou.

Zemřel neurochirurg Vladimír Beneš, 
zakladatel dětské neurochirurgie v Motole
Zemřel neurochirurg Vladimír Beneš nejstarší. Bylo mu 
100 let. Stál u začátků oboru v Československu a v roce 
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1978 založil dětskou neurochirurgii v motolské nemocni-
ci. Profesor Beneš byl nejstarší z významné lékařské rodi-
ny tří Vladimírů Benešů.

Beneš se narodil 27. ledna 1921. Vystudoval medicínu 
a jeho životním oborem byla neurochirurgie. Věnoval se jí 
v letech 1949-1978 v Ústřední vojenské nemocnici v Pra-
ze Střešovicích a poté mezi lety 1978 a 1992 ve fakultní 
nemocnici Motol, kde založil samostatné oddělení dětské 
neurochirurgie. Pracoviště pod jeho vedením zavedlo řadu 
progresivních a v té době unikátních postupů. Od loňské-
ho října je přednostou Neurochirurgické kliniky dětí a do-
spělých v Motole vnuk Vladimíra Beneše.

V dobách, kdy začínal, bylo pro neurochirurgy vítěz-
stvím, když pacient vůbec přežil. Beneš se kromě opera-
cí mozku zajímal také o problematiku poranění míchy. 
Od padesátých let minulého století prosazoval komplex-
ní péči o spinální pacienty jako základní prevenci druhot-
ných zdravotních komplikací.

osobnosTI české věDy

Jan Svatopluk Presl (4. 9. 1791 – 6. 4. 1849)
Jan Svatopluk Presl byl bota-
nik, spolutvůrce české příro-
dovědecké terminologie. Byl 
vlastencem a buditelem a také 
zakladatelem české přírodově-
decké literatury. Vytvářel čes-
ké odborné názvosloví, někte-
rá jeho slova využíváme do-
dnes. Do oboru zoologie při-
spěl 220 rodovými a 873 dru-
hovými jmény.

Na pražské Karlo-Ferdi-
nandově univerzitě (dnes UK) studoval medicínu a přírod-
ní vědy, roku 1816 získal doktorát lékařství. Od roku 1818 
přednášel na lékařské fakultě přírodní vědy, v roce 1819 
působil jako profesor přírodopisu na lyceu v Olomouci, 
roku 1820 byl jmenován profesorem přírodopisu na praž-
ské univerzitě, kde přednášel zoologii a mineralogii.

J. S. Presl je ve svých stěžejních dílech autorem české 
přírodovědecké terminologie, a to hned v několika obo-
rech (botanika, chemie, zoologie, mineralogie, geologie). 
Jeho spis Nerostopis čili Mineralogia s rozsáhlým atlasem 
krystalových tvarů byl první učebnicí mineralogie v českém 
jazyce. J. S. Presl byl jedním ze spoluzakladatelů Vlastenec-
kého muzea v Čechách (dnešní NM) a Matice české.

Jan Janský (3. 4. 1873 – 8. 9. 1921)
Před 100 lety zemřel Jan Janský, který odhalil existenci čtvr-

té krevní skupiny (dnes označo-
vané jako AB).

Janský – s krátkým „a“, jak 
s oblibou zdůrazňoval – se na-
rodil v rodině obchodníka na 
Smíchově. Po maturitě nastoupil 
na Lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy, kde patřil k premian-
tům. V rámci jednoroční vojen-
ské služby absolvoval dva se-

mestry medicíny v Innsbrucku. Záhy po státních zkouš-
kách v Praze (1898) zjistil, že najít uplatnění v Rakous-
ko-Uhersku není podmíněno schopnostmi a studijními vý-
sledky, nýbrž známostmi a politickým zázemím. A tak z pů-
vodně plánované chirurgické praxe u profesora Kyselky se-
šlo a útočiště našel až v Kateřinské ulici u profesora Kuff-
nera na psychiatrii, která na přelomu 19. a 20. století plati-
la spíše za pavědu. Janský nezahořkl a věnoval se své práci, 
jako by si ji vybral dobrovolně. Studoval soudobou vědec-
kou literaturu, snažil se pacienty zaměstnávat smysluplnou 
prací jako součástí jejich terapie. Při záchraně jedné z pa-
cientek, která se pokusila o sebevraždu, provedl úspěšně 
oficiálně zakázanou transfuzi krve. V roce 1905 se dozvě-
děl, že praktický lékař v Černošicích při podobném zákro-
ku neuspěl, i když dítěti podal krev matky.

Janského ona neodhadnutelnost výsledku transfuze 
přivedla k myšlence, že mohou být vlastnosti krve závis-
lé na duševním zdraví člověka. V případě sebevraždy byl 
dárcem psychicky vyrovnaný muž, zatímco v Černošicích 
žena šílená úzkostí. Zpočátku pokusy jeho hypotézu nepo-
tvrzovaly, ani nevyvracely. Odebíral svým pacientům a per-
sonálu několik kapek krve, které nechal vzájemně reago-
vat. Postupně klasifikoval tři krevní skupiny, krev jednoho 
z pacien tů se však srážela se všemi ostatními vzorky. Po-
dobné vlastnosti zaznamenal u séra nového ošetřovate-
le. Na základě výsledků, zaznamenaných do tabulek, mohl 
vyloučit spojitost mezi shlukováním krvinek a psychický-
mi poruchami. Odhalil však existenci čtvrté krevní skupi-
ny (dnes označované jako AB), o čemž informoval čes-
ké lékaře na přednášce v roce 1906. Výzkum shrnul v He-
mato logické studii u psychotiků, publikované roku 1907 
ve Sborníku klinickém. (Již v roce 1901 objevil tři krevní 
skupiny – A, B a C, tj. dnešní 0 – rakouský biolog a fyzik 
Karl Landsteiner. Za tento objev se stal nositelem Nobelo-
vy ceny za fyziologii a medicínu.)

Janský jako psychiatr měl omezené možnosti, jak svůj 
objev využít a definitivně potvrdit v praxi. Během první svě-
tové války sloužil dva roky jako lékař na frontě, po srdeč-
ním infarktu byl propuštěn ze služby. Po válce byl jmeno-
ván přednostou neuropsychiatrického oddělení Vojenské 
nemocnice v Praze. Jeho další kariéru zastavila smrt po 
jednom ze záchvatů anginy pectoris, kterou jako silný ku-
řák trpěl.

Nemělo by se zapomínat na Janského přínos v psychia-
trii. Trvalý význam mají jeho výzkumy na poli neuropato-
logie. Ve světovém měřítku patřil k průkopníkům likvoro-
logie – nauky o mozkomíšním moku. Jeho jméno nese dě-
dičná smrtelná Janského-Bielschowského nemoc, při níž je 
porušen metabolismus tuků ovlivňující psychomotorický 
vývoj dítěte v raném předškolním věku. Projevuje se mimo 
jiné retardací a poruchami koordinace svalstva a vidění.

Jan Janský byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho 
počest je dobrovolným dárcům krve v České republice 
a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Jan-
ského.

V roce 1953 byl natočen film Tajemství krve režiséra 
Martina Friče pojednávající o životě Jana Janského. Hlav-
ní roli v barevném a i na dnešní dobu vcelku zajímavém fil-
mu hrál Vladimír Ráž.
Redakční poznámka: V roce 2003 připomenul Kulturní 
klub památku Jana Janského přednáškou MR MUDr. Vlas-
tislava Liptáka v místnostech Českého centra.
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Je pravděpodobné, že do roku 2050 
bude v létě Arktida bez ledu
Zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), 
který působí při OSN, podle polární vědkyně Marie Ša-
backé přinesla hlavně zpřesnění některých dat ohledně kli-
matického vývoje a oteplování planety. Šabacká uvedla, že 
ze závěrů vyplývá, že při tzv. středním scénáři budou nadá-
le ustupovat ledovce v polárních krajích i nižších oblastech 
nebo se budou objevovat extrémy typu povodní a sucha 
a nedostatku pitné vody v horských oblastech.

Je také pravděpodobné, že do roku 2050 bude v letních 
měsících Arktida bez ledu. Šabacká na konferenci upozor-
nila, že nízké množství mořského ledu mělo vliv i na chlad-
né počasí v Evropě letos na jaře. Uvedla, že podle nových 
studií je neobvyklé množství sněhu a srážek, které v dubnu 
a v květnu zasáhly Evropu, důsledkem toho, že bylo málo 
mořského ledu. „Důvod je, že mořský led je vlastně tako-
vá zátka, která pokryje oceán. Z něho se pak nemůže vy-
pařovat vlhkost. Tím, že plocha byla menší, se vypařova-
lo více vlhkosti, a tak se vytvořila fronta, která se přesunu-
la nad Evropu a spadlo velké množství sněhu a ledu,“ po-
psala vědkyně.

Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) uvedla, že lidská činnost jednoznačně způsobila 
růst teploty na Zemi, stojí za nedávnými zásadními výkyvy 
klimatu, vlnou veder či záplavami a vedla k menší stabili-
tě celé planety. Podle vědců se planeta v každém případě 
ohřeje o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, 
otázkou pouze zůstává jak rychle.

MŽP poskytne 450 miliónů na zdroje pitné 
vody, příjem žádostí začne v září
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne obcím 
dalších 450 miliónů korun na nové zdroje pitné vody. Pří-
jem žádostí bude spuštěn během září. Zástupci resortu in-
formovali také o dalších dotačních výzvách plánovaných 
v Rámci Národního programu Životní prostředí 2021-
2023. Na dvacítku výzev půjdou více než tři miliardy korun. 
Dotace, cílící především na menší obce, podpoří mimo jiné 
likvidaci odpadu či výsadbu stromů. V předchozí dotač-
ní výzvě, která skončila v červnu, bylo podle MŽP přijato 
709 žádostí ve výši 1,1 miliardy korun. 

Experti: Ceny energií porostou nejen 
u elektřiny, lidé musí volit úsporná řešení
Ceny energií pro české domácnosti porostou v následují-
cích měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také 
u uhlí. Lidé musí více než kdy dříve volit úsporná energe-
tická řešení nejen u spotřebičů, ale i celých domů. Shod-
li se na tom analytici, které oslovila ČTK. U elektřiny a ply-
nu očekávají experti nejpozději na podzim kvůli vysokým 
velko obchodním cenám růst cen u nezafixovaných pro-
duktů řádově o deset procent, což může znamenat, že lidé 
si připlatí až tisíce korun.

„Situace na trhu je vážná. Elektřina na burze zdraži-
la od ledna tohoto roku z 1 400 Kč za megawatthodinu 

na současných 2 100 korun, plyn ze 440 korun na téměř 
780 korun za megawatthodinu. Dodavatelé promítli zvýše-
ní burzovních cen zatím jen částečně. Hlavní vlna zdražo-
vání nás ještě čeká, a to od září až do konce tohoto roku,“ 
řekl ČTK energetický specialista společnosti Ušetřeno.cz 
Michal Les.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor uvedl, že na fixaci 
cen na delší dobu je sice trochu pozdě, ale v případě elek-
třiny má pořád smysl. „U plynu bych nyní raději nefixoval, 
tam očekávám korekci současných mimořádně vysokých 
burzovních cen. Odběratelé centrálního tepla cenu média 
nemohou ovlivnit a budou se bohužel muset rovněž při-
pravit na zdražování,“ sdělil.

Severočeské doly ze skupiny ČEZ přestanou 
těžit uhlí nejpozději do roku 2038
Severočeské doly ze skupiny ČEZ přestanou těžit hnědé 
uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného 
roku 2050. V rozhovoru s ČTK to řekl finanční ředitel ČEZ 
Martin Novák. Nevyloučil možnost, že těžba může kvůli si-
tuaci na trhu skončit ještě dříve. Uhelná komise loni v pro-
sinci doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výro-
bu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro 
odklon od uhlí už v roce 2033. Těžit hnědé uhlí ve chví-
li, kdy by se už nemohlo v Česku využívat, se podle Nová-
ka nevyplatí.

Odboráři Severočeských dolů chtějí kvůli zkrácení ter-
mínu ukončení těžby hnědého uhlí z roku 2050 na rok 
2038 jednat o kompenzacích pro horníky. „Je tu řada lidí, 
kteří počítali s tím, že na šachtě zůstanou do důchodu,“ 
řekl Bergerhof. Průměrný věk zaměstnanců je na dole Bí-
lina kolem padesáti let. „Jsou to lidé, kteří budou těžko 
hledat uplatnění v pětapadesáti letech,“ uvedl Bergerhof. 
V Severočeských dolech pracovalo na začátku letošního 
roku zhruba 2 580 lidí.

Více než třetina elektřiny vyrobené v Česku 
pochází i v létě stále z uhlí
Více než třetina elektřiny vyrobené v Česku pochází i v létě 
stále z uhlí. V letošním červenci se hnědé a černé uhlí po-
dílelo na tuzemské produkci elektřiny z 36,7 procenta, což 
je téměř o deset procentních bodů více než před rokem. 
S odkazem na interaktivní modul oborového webu oEner-
getice.cz to ČTK řekl mediální zástupce energetické skupi-
ny Sev.en Energy Petr Dušek. Informace vychází z dat ev-
ropské ENTSO-E Transparency Platform.

Využívání uhlí pro výrobu elektřiny kritizují ekologo-
vé, upozorňují hlavně na dopady na životní prostředí. Ev-
ropské i české energetické cíle počítají s tím, že spalování 
uhlí čeká útlum, analytici uvádějí, že kvůli vysokým cenám 
emisních povolenek může nastat už za několik málo let.

EPH přestane do roku 2030 používat uhlí 
pro elektřinu a teplo, výjimkou je Německo
Energetický průmyslový holding (EPH) podnikatele Danie-
la Křetínského přestane do roku 2030 ve všech zemích, kde 
působí, používat uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Výjim-
kou bude Německo, kde bude firma postupovat v soula-
du se zákonem o ukončení využívání uhlí, na jejímž základě 
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bude celonárodně ukončena výroba energie z uhlí nejpoz-
ději do roku 2038. ČTK to řekl mluvčí EPH Da niel Častvaj.

V ČR se bude odklon od uhlí týkat elektrárny a teplár-
ny v Opatovicích nad Labem na Pardubicku, Plzeňské tep-
lárenské nebo firmy United Energy, která je provozovate-
lem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu 
pro města Most a Litvínov. „Hnědouhelné teplárny v Čes-
ké republice budou do roku 2028/29 postupně přestavě-
ny na nízkoemisní zdroje tepla a elektřiny,“ uvedl Častvaj.

Hnědé uhlí má spolu s jadernými zdroji největší podíl 
na výrobě elektřiny v ČR. Podle dat Energetického regulač-
ního úřadu na jaderné elektrárny loni připadalo 37 % vý-
roby, na hnědouhelné zdroje pak 36 procent. Obnovitelné 
zdroje měly podíl na celkové výrobě elektřiny 13 procent, 
zemní plyn 8 % a černé uhlí 2 procenta.

Elektrárna Mělník III je definitivně 
odstavena, lokalitu čeká proměna
Hnědouhelná elektrárna Mělník III je definitivně odstave-
na, od spuštění v roce 1981 do roku 2015 byla největším 
uhelným blokem v zemi, a to výkonem i stavebně. Uhelné 
elektrárny Mělník I a II jsou zatím v provozu, ale lokalitu 
čeká proměna na ekologičtější provoz. Do roku 2030 zde 
skončí uhelné zdroje. Aktuálně běží tendr na výstavbu ply-
nové kotelny, která by měla být v provozu v roce 2024, řekl 
generální ředitel Energotrans Miroslav Krpec. Energotrans 
je součástí koncernu energetické společnosti ČEZ.

Elektrárna Mělník III naposledy energii do sítě dodávala 
v únoru, v posledních měsících už nevyráběla. Celková in-
vestice v lokalitě, která zajistí snížení emisí, může od letoš-
ního roku do roku 2030 dosáhnout 20 až 30 miliard korun. 
Podle místopředsedy představenstva ČEZ Pavla Cyraniho 
mají měrné emise na výrobu elektřiny a tepla klesnout na 
méně než polovinu proti současnému stavu.

Mělnická elektrárna dodává teplo do Prahy, Mělní-
ka, Neratovic i některých okolních obcí, celkem jde zhru-
ba o 250 000 domácností. K tomu ještě zásobuje teplem 
řadu škol, úřadů, nemocnic a dalších objektů.

Zájem o regionální potraviny by mohl 
pomoci chovu přeštického prasete
Rostoucí zájem spotřebitelů o regionální potraviny by 
mohl v budoucnu pomoci rozvoji chovu přeštického 
černo strakatého prasete, které v porovnání s moderními 
hybridy není tak konkurenceschopné. Původní české ple-
meno se nyní chová zejména v uzavřené populaci jako ge-
netický zdroj a má v českých chovech minoritní zastoupe-
ní. Své místo by mohlo najít třeba v ekologických chovech, 
řekl ČTK mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána.

Přeštické černostrakaté prase je starobylé plemeno, 
které se v českých zemích uplatňovalo od druhé polovi-
ny 19. století. Koncem osmdesátých let 20. století začalo 
z bývalých JZD postupně mizet. Asi 140 přeštických černo-
strakatých prasat chová farma v Miloticích na Hodonínsku.

Roste počet i podíl lidí 
v předčasném důchodu s krácenou penzí
Roste počet i podíl lidí, kteří šli do starobní penze předčas-
ně a mají kvůli tomu trvale krácený důchod. Na konci prv-

ního čtvrtletí sníženou částku pobíralo téměř 28 % senio-
rek a seniorů, tedy celkem 656 700. V průměru od České 
správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) měsíčně dostáva-
li 13 738 korun. Měli tak zhruba o 1 600 korun méně než 
ti, kteří nastoupili do penze v řádném termínu. Vyplývá to 
z údajů ČSSZ.

Česká společnost stárne a seniorů a seniorek přibývá. 
Na konci prvního čtvrtletí úřad vyplácel celkem 2,39 milió-
nu starobních důchodů. Růst počtu penzistů brzdí po-
stupné odsouvání věkové hranice pro nástup na odpoči-
nek. U mužů se každoročně posouvá o dva měsíce a u žen 
o čtyři. Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, po-
kud má člověk potřebnou dobu pojištění a do řádného ter-
mínu mu zbývají nejvýš tři roky. Potřebná doba placení od-
vodů trvá v Česku 35 let. Se zvyšujícím se důchodovým vě-
kem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze 
tří na pět let. Při důchodovém věku 65 let tak bude možné 
jít do penze v 60 letech.

Český důchodový systém posuzovala loni Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Doporuči-
la mimo jiné zkrátit povinnou dobu pojištění na 25 let a na-
vázat důchodový věk na délku života. Podle odborů ale 
není možné důchodový věk dál oddalovat. Předáci tvrdí, 
že řada lidí déle pracovat nezvládne.

Titul Ropák roku dostal vicepremiér 
Havlíček, Zelenou perlu ministr Brabec
Titul Ropák roku za antiekologický čin udělili aktivisté vice-
premiérovi Karlu Havlíčkovi. Zelenou perlu za výrok má 
ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO). 
O výsledku ankety informoval Miroslav Patrik ze spolku 
Děti Země. Havlíčkovi, který je ministrem průmyslu, ob-
chodu a také dopravy, vyčítají ekologičtí aktivisté několik 
rozhodnutí. Přičítají mu například zodpovědnost za schvá-
lení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj – 
Odra – Labe. Stavba bude mít podle ekologů významný 
negativní vliv na přírodu a krajinu. Dopravní a ekonomic-
ká hlediska podle nich nemají věrohodné opodstatnění. 
Cenu za antiekologický výrok dostal Brabec za tvrzení, že 
„přehnaný aktivismus vráží do společnosti velký klín a je 
v té morální rovině téměř stejně tak nebezpečný jako sa-
motná klimatická změna“. Jde o citaci z rozhovoru na webu 
Novinky.cz.

Ze žIvoTa Zoo

V pražské ZOO mohou lidé pozorovat 
nejen jednu z nejohroženějších želv
Devět mláďat nejohroženější sladkovodní želvy světa mo-
hou návštěvníci pražské zoologické zahrady nově pozoro-
vat v tamním pavilónu Čambal. Želvy batagury bengálské 
trojská ZOO vystavuje jako jediná veřejně přístupná insti-
tuce mimo Asii. Mláďatům je nyní pět let, dožijí se asi sta. 
Novinářům to řekl kurátor plazů Petr Velenský. „Jedná se 
o jednu z nejvzácnějších a nejzajímavějších želv světa, kte-
rá je v přírodě prakticky vyhubená,“ řekl Velenský.

Mládě ježury australské, které se asi před čtyřmi mě-
síci narodilo v pražské zoologické zahradě, nyní váží asi 
405 gramů a podle chovatelů se mu daří dobře. Ježura se 
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v ZOO v Praze vylíhla zcela poprvé. Odchov tohoto zvířete 
v prostorách ZOO je spíše vzácností. Podle mluvčí pražské 
zoo Lucie Dosedělové se odchov ježury australské v po-
sledních dvaceti letech podařil pouze třem zoologickým 
zahradám. V minulém století evropské zoologické zahra-
dy ježury odchovaly jen jedinkrát.

Ježury patří mezi primitivní savce. Samice snáší vejce, 
z něhož se zhruba po deseti dnech vylíhne mládě, které 
se následně vyvíjí ve vaku na matčině břiše. Tam tráví asi 
osm prvních týdnů života a živí se mateřským mlékem, kte-
ré olizuje z tzv. mléčného políčka na břiše matky. Poté, co 
mládě vyleze z vaku matky, zůstává ještě několik měsíců 
v hnízdě.

Pražská zoologická zahrada umožní svým návštěvní-
kům sledovat podvečerní krmení ďáblů medvědovitých 
a dalších obyvatel tamního Darwinova kráteru. V prode-
ji jsou také nové suvenýry, které zdobí čtyři pražští čerti. 
Část výtěžku z prodeje upomínkových předmětů a vstupe-
nek na komentované prohlídky kráteru poputuje na pod-
poru programu Save the Tasmanian Devil Appeal a vývoje 
vakcíny proti rakovině tváře, která ohrožuje ďábly medvě-
dovité ve volné přírodě. Novinářům to řekl ředitel pražské 
ZOO Miroslav Bobek.

Skupině deseti zájemců chovatel David Vala předsta-
ví zvířata, jimž je expozice australské a tasmánské fauny 
domovem. Lidé se tak blíže seznámí mimo jiné se skupi-
nou klokanů obrovských a rudokrkých, ježurami a s čtyř-
mi pražskými ďábly. Prohlídka s ukázkou krmení bude trvat 
zhruba 60 minut a lidé za ni zaplatí 1 000 korun. V nabídce 
je i nový program nazvaný Chovatelem na půl den v Dar-
winově kráteru. Ti, co si jej zakoupí, budou mimo jiné moci 
chovateli asistovat při vážení ďáblů nebo při jejich trénin-
ku. ZOO v pražské Troji patří mezi turisticky nejnavštěvo-
vanější místa v Česku.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy sídlí v pražské Troji už 
více než osmdesát let, byla otevřena 28. září 1931. Jejím 
prvním ředitelem byl Jiří Janda. Nachází v krásném, členi-
tém terénu Trojské kotliny. Otevřeno má denně (včetně ví-
kendů a svátků) od 9 hodin. Najdete zde deset pavilónů, 
150 expozic, dvě restaurace, sedm občerstvení, lanovou 
dráhu, vláček i další atrakce pro děti i dospělé. ZOO Praha 
se rozkládá na 60 hektarech, z nichž 50 ha tvoří expozice 
zvířat. Zoologická zahrada byla poprvé otevřena s 200 zví-
řaty. V současné době se může pochlubit 670 druhy a té-
měř 5 tisíci jedinci. ZOO Praha se může pochlubit také nej-
kratší lanovkou ČR. Má délku pouhých 110 m a byla posta-
vena v roce 1970. Lanovka spojuje pavilón goril nížinných 
a koně Převalského. Kapacita je 720 lidí za hodinu, jízda 
trvá dvě minuty.

V roce 2018 největší cestovatelský server TripAdvisor 
zveřejnil žebříček nejoblíbenějších zoologických zahrad 
světa, který vznikl hodnocením miliónů jeho uživatelů. 
Pražská ZOO se v něm umístila na 5. místě, což potvrdi-
lo její celosvětovou popularitu. Časopis Forbes ji už v roce 
2008 ohodnotil jako 7. nejlepší ZOO na světě.

Ostravské ZOO se podařil 
odchov ohrožené želvy chrámové
Ostravské zoologické zahradě se podařil unikátní odchov 
želvy chrámové, která je ve volné přírodě ohrožena vyhu-
bením. Odchov této sladkovodní želvy se v Ostravě povedl 

poprvé a je vzácný především v tom, že v rámci světových 
ZOO je znám pouze z několika málo institucí. Za po slední 
rok nebyl zaznamenán v žádné ZOO kromě ostravské.

Ostrava chová želvy chrámové od roku 2010, kdy zís-
kala jednoho samce a dvě samice ze záchranné stanice 
v Hongkongu. „Aktuálně se tato vzácná sladkovodní želva 
chová jen ve čtyřech evropských zoologických zahradách, 
šesti severoamerických a deseti asijských. Podle našich in-
formací se je doposud podařilo rozmnožit jen ve dvou až 
třech ZOO na celém světě. Za poslední rok byl úspěšný 
odchov pouze v Ostravě,“ řekla Nováková.

archeoloGIe

Unikátní pravěká mohyla u hory Říp
Archeologové Západočeské univerzity v Plzni objevili ne-
daleko hory Říp unikátní pravěkou mohylu s pohřbem dí-
těte. Jde o takzvanou dlouhou mohylu, která patří k nej-
starším v Evropě. Dosavadními výzkumy u Dušníků poblíž 
Řípu odhalili zachovalý mohylový násep pohřebního mo-
numentu a především hrobovou komoru se zachovalou 
výdřevou, pohřbem dítěte a artefakty z doby asi 3 800 let 
př. n. l. Takový nález zatím nemá v Čechách obdoby, řekl 
ČTK mluvčí univerzity Pavel Korelus. „Mohyla v Dušníkách 
představuje nejlépe zachovalý pohřební monument toho-
to typu v Čechách. Náš výzkum odhalil mohutnou hrobo-
vou jámu, ve které se unikátně dochovaly zbytky dřevěné 
konstrukce. Podobnou situaci z tohoto období na našem 
území neznáme,“ uvedl vedoucí výzkumu Petr Krištuf z Ka-
tedry archeologie Filozofické fakulty ZČU.

Archeologové provádějí výzkum ve spolupráci s Cent-
rem pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Českou ze-
mědělskou univerzitou. Školy spojuje projekt Eneolitické 
dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny 
pod Řípem.

Nová pravěká sídliště na Náchodsku
Řadu objevů hlásí archeologové z budoucího silničního 
obchvatu Jaroměře. Našli pozůstatky dvou pravěkých síd-
lišť, pohřebiště nebo stopy po prusko-rakouské válce roku 
1866 u Svinišťan. Sídliště z mladší doby kamenné u Hoře-
nic je nejpozoruhodnější, jde pravděpodobně o pokračo-
vání nedávno objeveného neolitického areálu, řekl ČTK ar-
cheolog z Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř.

Výzkum začal na jaře a je v polovině, podílí se něm uni-
verzita s náchodským muzeem a společností Eurovia. Šest 
tisíc let staré sídliště u Hořenic patří do mikroregionu, kte-
rý archeologové považují za významnou sídelní komo-
ru mladší doby kamenné v kraji. Domnívají se, že tamní 
husté neolitické osídlení souvisí s pravěkou obchodní tra-
sou mezi východními Čechami a Polskem. Dřívější objevy 
u Hořenic pocházejí z probíhající stavby D11, která vede 
nedaleko výzkumu.

Archeologové v okolí chystané dálnice 
u Přerova našli hroby, šperky i mince
Neobvyklé hroby, vzácné šperky i mince nalezli archeolo-
gové při průzkumu několika míst v okolí trasy posledního 
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generálního ředitele Národního muzea byly zahájeny ar-
cheo logické práce na lokalitě,“ uvedla Bukvajová.

V lokalitě Tall Al-Šama na řece Nahr al-Arab archeo-
logové dosud objevili artefakty z období 2500-1120 př. n. l. 
V nálezech je podle odborníků patrná blízkost multikultur-
ní atmosféry nedalekého městského státu Ugarit. Ten do-
sáhl svého největšího rozsahu právě na sklonku doby bron-
zové. Zničen byl pravděpodobně v důsledku nájezdů moř-
ských národů kolem roku 1200 př. n. l. V oblasti žili Che-
tité a Amorité.

Doprava

Dopravci navyšují letecká spojení z Prahy
Letečtí dopravci postupně navyšují počty spojů nebo zavá-
dějí nové linky. Letečtí dopravci Smartwings a ČSA obnovi-
li během června lety z Česka do dalších až tří desítek des-
tinací. Smartwings budou z Česka létat do dalších sedma-
dvaceti míst, zejména do dovolenkových destinací u moře. 
ČSA provoz posílí o tři destinace. Informovala o tom letec-
ká skupina Smartwings Group, do níž oba dopravci patří. 
Během letní sezony, která potrvá do října, plánují aerolin-
ky z českých letišť pravidelné lety do celkem sedmasedm-
desáti destinací. Smartwings obnovil lety například do míst 
v Řecku, Itálii, Španělsku, Bulharsku, Chorvatsku, Turecku 
či na Kypru. Obnovil také charterové lety – do Egypta, Tu-
niska a SAE. ČSA obnovila letecké spojení na Maltu, na Is-
land a do Amsterdamu. V současné době ČSA provozují 
pravidelné linky do Paříže, Stockholmu, Kyjeva a Moskvy.

Počet cestujících na pražském letišti roste, 
v červenci jich odbavilo přes 605 tisíc
Pražské letiště v červenci odbavilo přes 605 tisíc pasažérů, 
což je o 53 % více než v předchozím měsíci. Zároveň jde 
při meziročním porovnání o nárůst o 140 procent. To pře-
konalo i původní prognózy o růstu po koronavirové krizi. 
Uvedlo to Letiště Praha.

Češi nyní vyrážejí hlavně do tradičních letních dovolen-
kových destinací. V současnosti se z Prahy létá do přibližně 
stovky míst. „Provozní výsledky za uplynulý měsíc překo-
naly naše původní prognózy odbavených cestujících a zá-
roveň potvrzují, že se cestující vracejí do letadel. Češi vybí-
rají letos v létě z typicky dovolenkových destinací, ale mo-
hou využít i další spojení do významných evropských met-
ropolí. Naší prioritou pro následující měsíce je s ohledem 
na postupující proočkovanost a zjednodušení podmínek 
pro očkované cestující podpora příjezdového cestovního 
ruchu a na to navázaná další obnova provozu,“ řekl ředitel 
leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. Mezi nejvy-
tíženější destinace patřily v červenci Řecko, Itálie a Španěl-
sko. Z měst byl nejvyhledávanější bulharský Burgas, násle-
doval Heraklion a Rhodos.

Diesely na silnicích i kolejích 
nahradí nejspíš elektřina
Odklon Evropy od fosilních paliv nepostihne jen individuál-
ní automobilovou dopravu. Na železnici je snaha vytěs-
nit dieselové motoráky z tratí ještě mnohem silnější, říká 

úseku dálnice D1 u Přerova, jehož stavba se připravuje. 
Odborníci se od roku 2017 zaměřili na lokality Dluhoni-
ce, Předmostí, Horní Moštěnice a Bochoř. Odvezli z nich 
více než 1 100 beden různých artefaktů a antropologic-
kých nálezů. ČTK to sdělil ředitel Archeologického centra 
Olomouc Jaroslav Peška.

Vedoucí archeologického průzkumu Jakub Vrána: 
„Dnes už víme, že se tam ty trůny našly minimálně tři. Je-
den z nich patří tzv. kultuře s lineární keramikou, to jsou 
ti nejstarší zemědělci, kteří přišli na naše území. To se mu-
selo odehrát už někdy v 6. tisíciletí před naším letopoč-
tem. Jedná se o pozůstatky těch nejstarších kultur, které 
po užívají pálenou keramiku. Ten trůn jsme byli schopni za-
řadit po dle typické výzdoby, kterou nese. A to je tzv. vý-
zdoba no tových značek. Tak se to doslova uvádí v odbor-
né literatuře.“

Další dva trůny jsou o něco mladší, ale patří ještě do 
mladší doby kamenné. „Nejspíše je budeme muset spojit 
s osídlením, které je na té trase také velice intenzivní, a to 
je osídlení spojené s tzv. lendělskou kulturou. Na Moravě 
se používá tradičnější název, kultura s moravskou malova-
nou keramikou. Ona skutečně vykazuje znaky velmi pest-
ře a bohatě zdobené malované keramiky. V jednom přípa-
dě se podařilo najít i nožku té figurky, toho božstva, kte-
ré na tom trůnu původně sedělo. To se tak úplně často ne-
nachází. Určité paralely můžeme vidět v Maďarsku, také 
v neo litických kulturách.“

Archeologové objevili i netypické pohřebiště z doby 
bronzové. Například výplň jedné zásobní jámy byla téměř 
celá zaplněna kostrami. „Jedná se o velice podivné pohřby. 
Kostry jsou spíše než v hrobech v takových podélných já-
mách, velice bohatě vybavené keramikou. Tam ještě mu-
síme zkoumat, co to vůbec je, protože takováto věc se na 
Moravě objevuje poprvé,“ dodal archeolog Jaroslav Peška.

Překvapil ho i objev zcela neznámého hradiska ze star-
ší doby bronzové, tzv. větéřovské kultury, o které se toho 
moc neví.

Nalezené artefakty nyní archeologové zaevidují a za-
konzervují. Poslední úsek D1 z Přerova do Říkovic má vy-
řešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v Přerově.

Národní muzeum bude pokračovat 
v archeologickém výzkumu v Sýrii
Národní muzeum bude pokračovat v archeologickém vý-
zkumu v Sýrii. Licenci na prodloužení mise v Damašku po-
depsali generální ředitel muzea Michal Lukeš a generální 
ředitel syrských památek a muzeí Muhammad Nazír Avad. 
Odborníci z Česka tak mohou další tři roky pracovat v lo-
kalitě Tall Al-Šama na řece Nahr al-Arab, z níž pochází ná-
lezy datované do doby bronzové až železné. Informovala 
o tom v tiskové zprávě Šárka Bukvajová z muzea. 

„Národní muzeum se za poslední léta vypracovalo mezi 
špičkové mezinárodní archeologické instituce. Vedle Súdá-
nu a Alžírska pracujeme nyní i v Sýrii jako jedna z pouhých 
tří zemí, které zde v současnosti získaly licenci na archeo-
logické výzkumy. Je to skutečně veliký úspěch a zároveň 
pocta českým archeologům,“ uvedl Lukeš. Muzeum zís-
kalo licenci už v roce 2019, načež vznikl česko-syrský tým. 
„Práce na lokalitě byla zahájena již na podzim roku 2019, 
ale poté spolupráci přerušila covidová krize. Nyní se v Da-
mašku podepsalo tříleté prodloužení licence a za účasti 
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ředitel české pobočky Siemens Mobility Roman Kokšal. 
Plno hodnotnou náhradu je ale nutné ještě doladit.

Evropská komise oznámila, že chce ukončit prodej aut se 
spalovacím motorem v roce 2035. Jaký dopad to bude mít 
na výrobce vlaků? Přijde konec dieselových vlaků dříve, 
nebo naopak později než naftových aut?
U vlaků je to podobné. Už teď se zákazníci vážně zamýš-
lejí nad tím, jestli si ještě pořídí dieselová vozidla, proto-
že u nich se životnost počítá na třicet let, což je výrazně 
více než u osobních aut. Plná životnost vozidla tak nemu-
sí být v takovém časovém horizontu stoprocentně využi-
ta. Dopravci to sledují a tuší, že se jim tato dieselová vozi-
dla například nepodaří znovu prodat. Navíc se občas stá-
vá – a jsme s tím konfrontováni i my –, že nad dieselovými 
vozidly už trošku ohrnují nos banky. Nechtějí jejich poří-
zení financovat nebo nám dávají úplně jiné podmínky než 
při financování elektrických vozidel.

Jaká nás tedy čeká alternativa? Vypadá to, že motoráky 
ze železniční sítě za pár let zmizí.
Alternativou k dieselovým vozidlům jsou akumulátorová 
vozidla, respektive dvojzdrojová v kombinaci trolej – aku-
mulátor. A potom vodíkové vlaky. Pokud bych chtěl dosáh-
nout cílů, které Evropa v drážní dopravě stanovila, tedy 
převést 75 % nákladu z kamiónů na koleje, tak to zname-
ná výrazně investovat do železniční sítě a důsledně elek-
trifikovat tratě.

Je na konec dieselů připravena také tuzemská infrastruk-
tura?
V současnosti si dopravci stěžují, že hlavní modernizova-
né železniční koridory jsou přeplněné. Elektrifikované tra-
tě u nás představují poměrně malou část sítě. Když se po-
díváte do jiných států, elektrifikovaných tras je tam daleko 
více a tvoří skutečnou síť. V Německu i Rakousku je elek-
trifikováno přes 70 % tratí, u nás to je 36 procent. V tom 
jsme hodně pozadu. Na Správě železnic jsou si toho vědo-
mi, pracují na tom a mají plány na další elektrifikaci, stav-
bu vysokorychlostních tratí nebo změnu napájecího sys-
tému. To je v Česku velké téma, protože v horní části re-
publiky máme napájecí soustavu tři kilovolty, kdežto na 
jihu 25 kilovoltů. Napájení třemi kilovolty má nízkou vý-
konnost, omezuje jízdu vlaků v těsném sledu a moderním 
vozidlům ne umožňuje využít jejich plný výkon. Peníze na 
rozvoj už vyčleněné jsou a doufejme, že jich bude postup-
ně přibývat. Na druhou stranu není ekonomické stavět drá-
ty do poslední vesnice. Tam, kde je proud lidí nebo zbo-
ží malý, musí nastoupit bateriová vozidla nebo třeba jiný 
druh dopravního prostředku než vlak. Cíle Evropské komi-
se musíme propojit s ekonomickým myšlením.

Siemens Mobility nabízí i plán na zasíťování dálnic elektři-
nou pro potřeby kamiónové dopravy. Není to příliš mnoho 
ambiciózních plánů najednou, když je stále v Evropě řada 
železnic, které na elektrické troleje čekají?
Na toto téma se vedou diskuse, protože i někteří odborníci 
tuto cestu považují za nesprávnou. Já osobně to tak úplně 
nevidím. Železnice bude vždy orientovaná na delší vzdá-
lenosti, na kratší vzdálenosti mohou sloužit silniční hybrid-
ní vozidla. Zatrolejování jednoho pruhu dálnice z hlediska 
ekologie nebude vůbec od věci například v místech, kde už 

dálnice stojí a kde není železniční spojení. Musí ale přibýt 
terminály, kde bude možné zboží překládat.

Není pro Česko efektivnější zaměřit se jen jedním směrem? 
Třeba na ty kamióny s trolejí?
Vlak je ve srovnání s jinými vozidly energeticky efektivněj-
ší. Porovnáme-li kolejové vozidlo a vozidlo s pneumatika-
mi, to první dosahuje třikrát až čtyřikrát lepších parametrů. 
Nízký valivý odpor ocelových kol po ocelových kolejnicích, 
nízký aerodynamický odpor v zákrytu jedoucích dlouhých 
štíhlých vozidel a technicky vyřešené liniové elektrické na-
pájení. To tak bylo i v minulosti, ale někdy nad fyzikálními 
vlastnostmi železnice zvítězily jiné výhody silničních vozi-
del. Především v podobě jednotné silniční infrastruktury 
v přeshraničním provozu a s tím spojené výhodě rychlejší 
přepravy zboží do místa určení. Železnice několik deseti letí 
stagnovala, a proto je silniční doprava teď v Česku mno-
hem využívanější než doprava železniční.

Příznivci elektromobility předpovídají, že cena osobních 
elektroaut postupně klesne, až budou pro lidi stejně do-
stupná, jako jsou dnes auta se spalovacím motorem. Pla-
tí to i pro drážní vozidla? Přece jen vlaky se nevyrábějí ve 
velkých sériích.
Musíme se na to dívat nikoliv z pohledu pořizovací ceny 
vozidla, ale z hlediska všech nákladů během jeho minimál-
ně třicetileté životnosti. Náklady na nákup vozidla předsta-
vují jen 25-30 % celkové částky, kterou provozovatel zapla-
tí v průběhu jeho životního cyklu. Zbytek tvoří náklady na 
energie a na servis. Dieselová vozidla jsou třeba vůči elek-
trickým vozidlům neúměrně náročná na opravy. Podob-
né je to se spotřebou energie. Spalovací motory využíva-
jí k přeměně na mechanickou práci zhruba 30-40 % ener-
gie paliva, zbylých 60-70 % tvoří ztrátové teplo. Elektromo-
tor má účinnost přes 90 %. Spotřeba energie je u elektric-
kého motoru viditelně nižší než u spalovacího, což se pro-
mítá do nákladů.

Není však potřeba počítat se ztrátami při transportu elek-
trické energie nebo při výrobě v elektrárně?
Od distribuce odhlížíme. Ani u dieselového vlaku nepočí-
táme externality na přepravu ropy v tankerech promítnu-
té do ceny, ale čistou spotřebu paliva.

Které vozidlo tedy z pohledu celoživotního cyklu vychází 
nejekonomičtěji?
Vždy bude nejlevnější elektrický vlak napájený z trolejí. Ten 
rovněž vyniká nejvyšším výkonem, rychlostí a prakticky ne-
omezeným dojezdem. To je logické, protože je to nejjed-
nodušší systém. Má ale dražší infrastrukturu, a proto se 
vyplatí na trasách, kde je velký proud lidí a zboží. Na dru-
hém místě je akumulátorové vozidlo v kombinaci s trolejí. 
Na třetím místě je dieselové vozidlo a v závěsu za ním vo-
zidlo s vodíkovým pohonem.

Vodíkový motor mi oproti klasickému dieselu přijde jako 
strašlivě složité zařízení. V podstatě elektrárna na kolech.
Z pohledu samotného vozidla jde skutečně o nákladné ře-
šení. V Německu a jiných zemích západní Evropy se po-
čítá s tím, že se do výroby vodíku bude ukládat nadbytek 
energie vyrobené v solárních farmách a ve větrných par-
cích. Ty my v Česku v takových počtech nemáme, takže to 
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máme složitější. Vodík je velmi lehký, proto se silně stlačuje 
a nesnadno přepravuje. Jednoduše řečeno, čtyřicetitunový 
nákladní automobil zvládne přepravit jen pár set kilogra-
mů vodíku a zpět jede prázdný. Vhodné je omezit trans-
port vodíku na minimum, ideální je výroba elektrolýzou 
v těsné blízkosti použití. Jezdit bez emisí vodíkovým vla-
kem s tím, že uspořené emise CO2 se budou vypouštět při 
přepravě vodíku obslužným vozidlem, totiž nedává smysl. 
Použití elektrolyzérů v blízkosti plnicí stanice má ještě je-
den důvod. Vodík pro palivové články totiž musí mít dosta-
tečnou čistotu (99,97 %), které běžná chemická výroba ne-
dosahuje. Je potřeba použít elektrolýzu. Problémový bod 
jsou ovšem zejména plnicí stanice. Cílem je, abychom byli 
schopni naplnit vozidlo během patnácti minut pobytu na 
konečné stanici. Vlak není z ekonomických důvodů možné 
plnit dvě hodiny – dopravce by si musel pořídit pro zajiš-
tění provozu jedno vozidlo navíc, což by bylo ekonomicky 
nerentabilní. To je výzkumný úkol, kterému se věnuje Sie-
mens spolu s Deutsche Bahn. Máme i vize neukládat vodík 
ve vozidlech v podobě stlačeného plynu, ale jako chemicky 
vázaný v kapalině. V této oblasti spolupracujeme na mobil-
ní aplikaci technologie tekutého organického nosiče vodí-
ku, který by se dal čerpat podobně jako nafta u klasických 
palivových stojanů. To ale bude ještě nějakou dobu trvat.

Někteří lidé se obávají, zda se odklonem od spalovacích 
motorů nestane z osobní dopravy pro běžného člověka 
nedostupný luxus. Jak to bude na železnici? Neprodraží 
moderní technologie dopravu?
Pokud budou mít vozidla odpovídající denní proběh ki-
lometrů, tak není důvod, aby jízdenka v rychlovlaku byla 
dražší než u běžného vlaku. Cena vysokorychlostních vla-
ků je vyšší, ale díky vysoké cestovní rychlosti jsou tato vo-
zidla velmi produktivní. Denně ujedou velké vzdálenosti 
a přepraví mnoho cestujících – například na trase z Berlí-
na do Vídně, kterou může vysokorychlostní vlak urazit za 
čtyři hodiny, se během dne otočí dvakrát častěji než kon-
venční vlak. Rychlovlaků je tak pro obsluhu tratě ve stej-
ném taktu potřeba daleko méně.

Je tedy reálné, že i u rychlovlaků by se cena mohla pohy-
bovat kolem vládou předpokládané 1 koruny na km?
Je to reálné, i nám z našich interních výpočtů tato částka 
vyšla. Musí to být ale nastavené tak, aby byl v symbióze 
proběh vozidel a zájem cestujících, což předpokládá do-
statečnou obsazenost vlaků.

Které vozidlo jako alternativu za dnešní motoráky kon-
krétně Siemens nabízí?
Máme dvouzdrojovou elektrickou jednotku Mireo, jež má 
stejné trakční parametry jak při napájení z troleje, tak při 
bateriovém napájení. To je důležité proto, aby dopravci stí-
hali vyjezdit jízdní řád a nemuseli přemýšlet, že na baterii 
to pojede hůř, než když se jede pod trolejí. Životnost vlaků 
dosahuje třiceti let, přičemž zákazník chce, aby akumulá-
tor ve vozidle byl co nejdéle použitelný. Baterie je obecně 
ve vozidlech použitelná, dokud dokáže udržet aspoň 80 % 
kapacity. Ta se snižuje nabíjecími cykly. Předpokládáme, 
že akumulátor bude potřeba vyměnit po patnácti letech.

Hodí se takový vlak na všechny neelektrifikované tratě?
Dojezd na bateriové provedení je 80 až 120 kilometrů, což 

na první pohled nevypadá jako závratná hodnota ve srov-
nání s dojezdem elektroauta. Mnohé linky ale umožňují 
dobíjet akumulátor při jízdě pod trolejí, takže vlak ujede 
například 50 kilometrů na baterii, na konečné se během 
15 až 20 minut dobije a může opět vyrazit na trať. Těch 
120 kilometrů (několikrát denně) tak pro řadu tratí stačí.

Na které z těchto vizí pracují inženýři z pražské pobočky 
Siemensu?
Pracují prakticky na všem. Pokud připočítáme lidi pracují-
cí v železniční infrastruktuře, máme v Česku na pět stovek 
inženýrů. Začínali jsme se základem nějakých padesáti lidí 
a během posledních pěti let jsme se dostali na toto vysoké 
číslo, takže jsme de facto druhým největším konstrukčním 
a vývojovým centrem v oblasti kolejových vozidel Siemens 
Mobility po Krefeldu v Německu. Spolupracujeme napří-
klad na vývoji bateriového a vodíkového vozidla Mireo, na 
zakázce osobních vozů pro České dráhy. Odpovídáme za 
adaptace vysokorychlostních jednotek Velaro pro zákaz-
níky, kteří si vozidlo objednají a potřebují je upravit po dle 
svých firemních a národních požadavků. Odpovídáme rov-
něž za schvalování kolejových vozidel, a to nejen na tuzem-
ské železnici, ale celosvětově.

Zdá se, že se nebojíte, že bychom po roce 2035 nemě-
li čím jezdit.
To se určitě nestane. Je otázkou, jak budou nastaveny jed-
notlivé postupné milníky. Pokud tyto řečeny nejsou a exis-
tuje jen nějaká obecná deklarace, obvykle se nic moc ne-
stane. Pro naši dobu je typické, že se termíny dohánějí na 
poslední chvíli. I tento ambiciózní termín se proto může 
adaptovat podle toho, jak se věci budou vyvíjet. Pokud se 
ale odklon od spalovacích motorů posune z roku 2035 na 
rok 2037 nebo 2038, tak se nic nestane. Cena rychlovlaků 
je vyšší, ale díky vysoké cestovní rychlosti jsou velmi pro-
duktivní. Náklady na nákup vozidla představují jen 25 až 
30 % celkové částky, kterou provozovatel zaplatí v průbě-
hu jeho životního cyklu.

Profil Roman Kokšal (50): „Sám mám v garáži veterána 
a nechtěl bych přijít o možnost s ním jezdit,“ říká vystu-
dovaný pedagog, který v Česku šéfuje vývojářům a inže-
nýrům německého technologického kolosu Siemens. Mi-
lovník klasické hudby a sportovních aut totiž má v práci 
proti úkol v podobě vývoje nejmodernějších technologií – 
a ty jsou v posledních letech hlavně zelené. Fixací na kou-
řící automobily už ale mladá generace netrpí, nástup beze-
misních technologií tak podle něj přijme snáze.

Zdroj: Mladá fronta DNES, Tomáš Cafourek

Tramvajový průvod připomněl 130 let 
od začátku provozu elektrických tramvají
Ulicemi Prahy projel průvod tramvají. Na cestu metro-
polí, která připomněla 130 let od zahájení provozu prv-
ní elektrické tramvajové trati v českých zemích, vyrazilo 
třináct muzejních i současných vozů. Svézt se jimi moh-
lo na 400 dopravních nadšenců. Fanoušci lemovali i trasu 
od Hradu přes centrum na Letnou. Akci uspořádal praž-
ský dopravní podnik.

Elektrickou tramvají se Pražané svezli poprvé v sobo-
tu 18. července 1891. Trať vedla od letenského zámečku 
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k severnímu vchodu do Stromovky. Projektoval ji vynález-
ce František Křižík. Trasa měřila původně 766 metrů, poz-
ději se prodloužila na 1,4 kilometru.

V čele průvodu jela nejstarší evropská provozuschop-
ná elektrická tramvaj z roku 1899, následovaly vozy z roku 
1901 a 1908. Nechyběly tramvaje z padesátých a šedesá-
tých let ani ty současné. Jízdenka stála 50 korun. Ve fan-
shopu pražského dopravního podniku si zájemci mohli 
vybrat, kterým vozem chtějí jet. Zbylé lístky, které se ne-
prodaly on-line, mohly zájemci získat ráno od průvodčích. 
Místa byla ale už jen v nových soupravách. Nevšední zá-
žitek ale měli i tito cestující. Tramvaje totiž projely kolem 
hlavních památek a významných budov.

První pražská lanovka z roku 1891 
vedla na Letnou, zastavila ji válka
První lanovka v Praze i v českých zemích, která zahájila 
provoz 31. května 1891, nevedla na Petřín, ale spojova-
la vltavské nábřeží s Letenskou plání. Vznikla u příležitos-
ti Zemské jubilejní výstavy a na Letné navazovala na Křiží-

kovu tramvaj, která vozila návštěvníky výstavy. Její 109 me-
trů dlouhá trať překonávala výškový rozdíl 40 metrů a jíz-
da trva la necelé dvě minuty. Lanovka tehdy fungovala na 
vodní pohon. To mělo svá úskalí, v zimě voda například 
za mrzala. A kvůli čerpání většího množství vody do lanov-
ky docházelo v obytných domech dole na Újezdě k prud-
kému poklesu vody ve vodovodu.

V letech 1902-1903 byla letenská lanovka elektrifiko-
vána. Provoz lanovky ukončila první světová válka v roce 
1914. V roce 1926 ji nahradily kryté pohyblivé dřevěné 
schody připomínající dnešní eskalátory. Tyto schody na 
Letné fungovaly jen do roku 1935, dodnes se ale dají ve 
svahu najít zbytky terénních úprav.

V roce 1932 byla lanovka kvůli všesokolskému sletu 
opět zprovozněna. Druhou dlouhodobou odstávku zavi-
nily v roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy, které poničily trať. 
Znovu se lanovka rozjela v roce 1985. Od té doby přepra-
vila na 55 miliónu cestujících.

19. 9. 1871, před 150 lety, projel první vlak vinohrad-
ským tunelem v Praze.

správy zo Slovenska

PODUJATIA: Dni zelá 2021 Stupava
(24. ročník, 1.-3. 10. 2021)
Prvý októbrový víkend v roku patrí kapuste (po záhorác-
ky zelé). Festival Dni zelá sa snaží zachovávať tradície pes-
tovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, kto-
ré boli a sú známe svojou špecifickou chuťou. Od kapus-
ty, cez tradičný remeselný jarmok, až po hudobné lahôd-
ky k nám festival každoročne priláka tisícky návštevníkov.
V roku 2021 budú Dni zelá sláviť 24. ročník. Dni zelá v Stu-
pave dlhodobo patria medzi najväčšie festivaly na Záhorí. 
Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovávanie tradícií re-
giónu Záhorie, propagácia tradičného pestovania a spra-
covania kapusty, prezentácia miestnych súborov, združení 
a kultúrnych pamiatok. V neposlednom rade aj miestnych 
kulinárskych špecialít.

Každoročnou súčasťou bohatého programu je trojdňo-
vý Remeselnícky jarmok a výstava Úroda. Atraktívna je aj 
tradičná zóna vo varení kapustnice „My varíme ze zelá“. 
Kultúrny program je zameraný pre širokú verejnosť, po-
núka množstvo súťaží, atrakcií, gastronomických variácií 
regionálnych jedál a živých koncertov. Sprievodné podu-
jatia – prehliadka farského kostola a oratória, potešia všet-
ky vekové kategórie návštevníkov. Program končí v nede-
ľu ohňostrojom.

uDalosTI

Nový Covid automat 
obmedzuje ubytovanie aj vleky
Nový Covid automat schválený vládou prísne reguluje 
podmienky pre ubytovacie zariadenia. Má päť fáz: zele-
nú, oranžovú, červenú, bordovú a čiernu. Zakazuje uby-
tovať ľudí bez kontroly ich zdravotného stavu už od stup-
ňa ostražitosti (oranžová fáza). Bez obmedzení okrem naj-
vyššieho, 3. stupňa ohrozenia (čierna fáza), môžu fungo-
vať tie zariadenia, ktoré budú prijímať iba plne očkovaných 

zákazníkov. Hotely, motely či penzióny môžu bez obme-
dzení ubytovať skupinu ľudí, tzv. protokol OTP – očkovaný, 
testovaný, prekonal chorobu – v oranžovej fáze (ostraži-
tosť). V prvom a druhom stupni ohrozenia (červená a bor-
dová fáza) bude možné ubytovať iba dve dospelé osoby 
zo spoločnej domácnosti na jednej izbe alebo členov jed-
nej domácnosti v samostatnej izbe. V 3. stupni ohrozenia 
umožňuje Covid automat ubytovanie skupiny zaočkova-
ných alebo ľudí zo skupiny OTP, pokiaľ ide o karanténne 
zariadenia, ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania. 
Zmeny sa budú týkať aj vlekov a lanoviek. Plne zaočkova-
ní budú môcť využívať kabínkové lanovky do 25 % kapacity 
a tiež otvorené vleky. Podmienkou bude zabezpečenie vet-
rania a dezinfekcie po každej jazde. Prevádzkovatelia, kto-
rí sa rozhodnú sprístupniť svoje zariadenia aj pre skupinu 
OTP, môžu v bordovej, ale aj v čiernej fáze spustiť otvore-
né vleky. Povinnosťou bude nosenie respirátora. V bordo-
vej fáze sa zvyšuje využiteľná kapacita kabínkových lano-
viek pre plne zaočkovaných na 50 % a otvorené vleky budú 
môcť využívať už všetci obyvatelia. 

Pápež navštívil Slovensko 
Pápež František navštívil Slovensko 12. až 15 septembra. 
Na zabezpečenie prípravy návštevy pápeža Františka vyčle-
nil vládny kabinet viac než 5,4 milióna eura. Vláda potvrdi-
la aj denné vyčlenenie do 1 300 príslušníkov Ozbrojených 

Pápež František a prezidentka Zuzana Čaputová
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dy. Dotácie poputujú rôznym subjektom, napríklad Kon-
ferencia biskupov Slovenska dostane 72 000 eur na zabez-
pečenie registrácie účastníkov a asi 41 000 eur pôjde na 
logisticko-administratívne zabezpečenie návštevy pápeža. 
Najvyššiu sumu (cca 487 000 eur) pridelila vláda Grécko-
katolíckemu arcibiskupstvu Prešov, a to najmä na zabez-
pečenie liturgie pred Mestskou halou v Prešove. Okrem 
vojenského personálu sa zúčastnia aj oddelenia špeciálnej 
techniky k výkonu radiačného, chemického a biologického 
prieskumu a tri vrtuľníky.

Pápežova cesta bude smerovať do Bratislavy a nasle-
dovne aj do Prešova a Košíc, kde sa zastaví aj na rómskom 
sídlisku Luník IX. Posledný deň sa zúčastní na národnej 
púti v Šaštíne. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) 
odovzdal Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplo-
matických misií Ministerstva vnútra (MV) SR 22 nových 
motocyklov. Neskôr rezort odovzdá ďalších 30 motocyklov 
pre potreby krajských a okresných dopravných inšpektorá-
tov. „Niekoľko rokov nebolo na ministerstve vnútra spus-
tené verejné obstarávanie ani sa tým nikto nezaoberal,“ 
komentoval stav Mikulec pri oficiálnom odovzdávaní mo-
toriek v priestoroch leteckej základne Malacky-Kuchyňa. 
„Tieto motocykle budú prvýkrát nasadené pri návšte-
ve Svätého Otca v septembri v SR, budú sprevádzať celý 
sprievod aj jeho limuzínu,“ uviedol. „Prebehlo štandardné 
verejné obstarávanie formou nadlimitnej verejnej súťaže. 
Prihlásili sa traja uchádzači, kritérium bola najnižšia cena,“ 
povedal s tým, že proces konzultovali s Útvarom hodno-
ty za peniaze.

Počas septembrovej návštevy pápeža Františka na Slo-
vensku bude potrebná pomoc takmer 3 000 dobrovoľní-
kov. Ide najmä o lokality Šaštína, Prešova i Košíc. „Pomá-
hať budú s rozličnými činnosťami, podľa potreby. Väčši-
na sa zapojí do služby ešte pred samotnými podujatiami. 
Zaregistrovať sa je možné on-line len vopred, na mieste 
táto možnosť už nebude,“ informovalo vedenie TK KBS. 
Podmienkou je splnenie určenej vekovej hranice a plná za-
očkovanosť proti ochoreniu covid-19. Dobrovoľníci budú 
mať ako rovnošatu biele oblečenie, ktoré je symbolic-
ky prepojené s pápežom. V Bratislave bude potreba asi 
1 200 až 1 300 dobrovoľníkov. Zatiaľ sa prihlásilo približ-
ne 500 záujemcov. Pomáhať budú pri príprave záverečnej 
časti programu, ktorá bude 15. septembra v Šaštíne. Tam 
sa bude konať svätá omša, ktorú bude pápež František 
sláviť na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni – 
Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V Koši-
ciach už je kapacita dobrovoľníkov splnená na 30 percent. 
„Budú prítomní na záchytných parkoviskách, železničnej 
a autobusovej stanici, príjazdových cestách k miestam 
stretnutia – na Luníku IX, Štadióne TJ Lokomotíva i pria-
mo na miestach stretnutia v sektoroch. Pomáhať budú vo 
všetkých sektoroch, kde bude väčšia koncentrácia ľudí,“ 
upresnila TK KBS. V Prešove sa hľadá asi 1 000 dobrovoľ-
níkov, aktuálne je ich približne 120. Dobrovoľníci majú po-
máhať na záchytných parkoviskách a budú spĺňať infor-
mačno-technické úlohy v jednotlivých sektoroch.

Spolu s pápežom pricestuje na Slovensko aj 80 žurna-
listov. Ide najmä o takzvaných vatikanistov, ktorí sú vo Va-
tikáne dlhodobo akreditovaní. V Bratislave budú noviná-
ri a pracovníci médií ubytovaní v hoteli Carlton, kde bude 
zároveň aj presscentrum. Na návštevu pápeža budú pri-

pustení len plne zaočkovaní záujemci. Kontrola covid pa-
sov bude prebiehať elektronicky pomocou on-line regis-
trácie, ktorú spustili 13. augusta. Kontrola bude robená 
v réžii štátu. 

Bratislavčania protestujú 
proti covid opatreniam vlády
Nedávna séria protestov v Bratislave sa začala 5. augus-
ta, kde sa na poludnie v centre zišlo asi 200 ľudí. Pokúsi-
li sa zablokovať dopravu, no polícia im to znemožnila. Po-
licajní ťažkoodenci i ďalší príslušníci zasiahli proti skupine 
demonštrantov, ktorá nakrátko zablokovala cestu pri Ho-
džovom námestí v Bratislave. Polícia demonštrantov vytla-
čila späť z cesty na námestie pred Prezidentský palác a za-
medzila ostatným pokusom o zastavenie dopravy. V cen-
tre sa začali vytvorili kolóny a obmedzená bola osobná tak-
tiež verejná doprava.

Na Hodžovo námestie prišla aj skupina protestujúcich, 
ktorá demonštrovala na neohlásenom proteste na Námestí 
slobody. Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave Michala Szeiffa polícia zadržala a pred-
viedla na policajné oddelenia celkovo tri osoby. TASR uvá-
dza, že medzi zadržanými bol aj poslanec Národnej rady 
SR Marek Kotleba (ĽSNS). „V priebehu dňa boli v súvislos-
ti s protestmi predvedené na príslušné policajné oddelenia 
celkovo tri osoby. Obvinenie konkrétnym osobám vznese-
né nebolo,“ dodal Szeiff.

„V čase po 12:00 hodine vošlo viacero osôb z verejné-
ho zhromaždenia na Hodžovom námestí na vozovku v blíz-
kosti zastávky MHD a pokúsili sa zablokovať premávku 
v smere na Štefánikovu ulicu. Poriadkoví policajti bezod-
kladne začali tieto osoby vyzývať, aby opustili priestor cest-
nej komunikácie a následne ich začali vytláčať na miesto 
mimo vozovky,“ uviedli zástupcovia polície. Jedna z pro-
testujúcich sa po zásahu polície sťažovala na zdravotné 
problémy a bola teda privolaná aj záchranná zdravotníc-
ka služba. Organizátor ohláseného protestu na Hodžovom 
námestí vyzval spoludemonštrantov, aby sa vrátili späť na 
Hodžovo námestie, kde bol protest ohlásený. Apelovať 
tiež, aby prestali blokovať cesty. „Máme pripravený plán, 
podľa ktorého budeme postupovať. Nechceme, aby nás 
nazývali dezolátmi a opicami,“ povedal na pódiu.

Organizátori z Hodžovho námestia vyčítali tým z Ná-
mestia slobody, že prišli narušiť doteraz pokojný prie-
beh protestu pred Prezidentským palácom. Demonštru-
júci z Námestia slobody chceli blokovať cestu pri Námes-
tí slobody. Polícia im v tom promptne zabránila. Menova-
ní sa postupne presunuli pred Prezidentský palác. Demon-
štranti protestujú proti očkovaniu, testovaniu, pandemic-
kým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, pro-
ti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám. Protesty sa 
podľa slov hovorkyne bratislavskej mestskej polície Barbo-
ry Krajčovičovej obišli bez závažného narušenia verejné-
ho poriadku. Na mieste boli mestskí policajti z viacerých 
okresných veliteľstiev, ako aj z útvaru zásahovej jednotky 
a kynológie. 

Na Slovensko dorazili peniaze na obnovu
Európska únia (EÚ) pridelila Slovensku obnos peňazí, urče-
ných na zmiernenie dosahov koronakrízy. Vedúca rezortu 
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pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) informovala, 
že z balíka REACT-EÚ prišlo zatiaľ takmer 76 miliónov eur. 
Slovensko ma celkovo dostať 780 miliónov eur. „Vďaka fi-
nanciám z nástroja REACT-EÚ môžeme zvýšiť prostried-
ky v jednotlivých operačných programoch a tieto penia-
ze použijeme najmä na podporu zdravotníctva, školstva, 
zamestnanosti a rozvoja regiónov. Práve tieto oblasti boli 
totiž pandémiou najviac zasiahnuté,“ vyhlásila Remišová.

Rezort pre investície doplnil, že Európska komisia (EK) 
ešte počas mája a júna schválila zvýšenie rozpočtov šty-
roch programov – Integrovaného regionálneho operačné-
ho programu (IROP), Operačného programu (OP) Ľud-
ské zdroje, OP Efektívna verejná správa a OP potravinovej 
a základnej materiálnej pomoci. Rezort zverejnil už aj prvé 
výzvy na predkladanie projektov v oblastiach, ako je zvýše-
nie dostupnosti dištančného vzdelávania, rozširovanie ka-
pacít základných škôl v Bratislavskom kraji, zvýšenie kva-
lity odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji ale-
bo pokračovanie projektu miestnych občianskych poriad-
kových služieb. „Pandémiu sme, žiaľ, ešte neporazili. V pr-
vej aj druhej vlne boli žiaci a študenti ukrátení o vyučovanie 
v školách a museli prejsť na dištančné vzdelávanie. Nebo-
lo to jednoduché a nie všetci dokázali hladko prejsť na vy-
učovanie prostredníctvom internetu,“ povedala Remišová 
s tým, že preto jednou z priorít jej rezortu v rámci investí-
cií z pokrízového balíka bude práve zvýšenie dostupnosti 
dištančného vzdelávania.

Na rozširovanie kapacít základných škôl v Bratislav-
skom kraji už bola vyhlásená výzva z regionálneho progra-
mu IROP, a to v objeme 40 miliónov eur, na zvýšenie kvali-
ty odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji je ur-
čená podpora v objeme vyše šiestich miliónov eur. Už pri-
jaté zálohové platby z balíka REACT-EÚ zvýšia prostried-
ky v IROP o viac než 25 miliónov eur, OP Ľudské zdroje 
o zhruba 41 miliónov eur a OP Efektívna verejná správa 
o približne deväť miliónov eur.

Zisk zdravotných poisťovní 
môže byť regulovaný
Vláda chce po novom regulovať zisk zdravotných poisťov-
ní. Štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Jana 
Ježíková uviedla, že návrh na reguláciu zisku ide do me-
dzirezortného pripomienkového konania. Návrh záro-
veň definuje minimálny percentuálny podiel z vybrané-
ho poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravot-
nú starostlivosť. „Dnes, ak poisťovni zostanú popri splne-
ní si ostatných povinností finančné prostriedky, môže si 
ho (zisk – pozn. TASR) vyplatiť,“ upresnila Ježíková. Zisk 
by mohol byť regulovaný vzorcom, ktorý vybrané poistné 
násobí základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej 
banky (ECB). „Momentálne sa sadzba pohybuje na úrov-
ni 0,2 percenta, ešte to bude zvýšené o desatiny percenta 
za to, že sa splnia kritériá kvality.

Práve o kritériu kvality bude diskusia v rámci medzire-
zortného pripomienkového konania a kritériá budú sta-
novené vyhláškou,“ dodala. Navrhovanými kritériami kva-
lity sú likvidita, kapitálová primeranosť či úspešnosť výbe-
ru poistného na verejné zdravotné poistenie. Tiež naplne-
nosť verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a zabezpečenie úhrady plánovanej zdravot-
nej starostlivosti pre čakajúcich poistencov. Návrh definu-

je aj minimálny percentuálny podiel z vybraného poistné-
ho, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostli-
vosť. „Pre všetky poisťovne je to 95,1 percenta z predpí-
saného poistenia plus koeficient, ktorý je definovaný veľ-
kosťou poisťovne,“ povedala Ježíková.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa by mala mať 
tento koeficient zvýšený ešte o 1,95 percenta, súkrom-
né Dôvera o 1,32 percenta a Union zdravotná poisťovňa 
o 0,8 percenta. Súkromné zdravotné poisťovne už skôr kri-
tizovali úvahy o regulovaní zisku. Poisťovňa Dôvera reago-
vala, že obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by zna-
menalo protiústavný zákaz zisku. Tvrdí, že takýto krok by 
mal negatívny dosah na celý zdravotnícky sektor. Union 
zdravotná poisťovňa nepovažuje obmedzenie zisku za rie-
šenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Za 
nevyhnutné považuje pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostat-
ných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme.

Slovensko spustilo očkovaciu lotériu 
a sprostredkovateľský bonus
Ministerstvo financií spustilo začiatkom augusta očkovaciu 
prémiu a vyplácanie sprostredkovateľského bonusu, ktoré 
majú byť nástrojmi, ako motivovať ľudí k očkovaniu. Do-
posiaľ je na Slovensku zaočkovaných proti ochoreniu co-
vid-19 aspoň prvou dávkou 2,2 milióna ľudí a druhú dávku 
dostalo takmer 1,9 milióna ľudí. Očkovaciu prémiu bude 
môcť získať každý, kto sa ešte len dá zaočkovať, ale aj ten, 
kto sa už zaočkovaný je, bez ohľadu na to, akú vakcínu do-
stal. Podmienkou je, že má vek aspoň 18 rokov, trvalý po-
byt na Slovensku a bol zaočkovaný na Slovensku. Zapoje-
nie ľudí do očkovacej prémie o finančné výhry nebude au-
tomatické, ale je potrebné sa registrovať on-line. Víťazov 
budú žrebovať každý podvečer počas pracovných dní na 
obrazovkách verejnoprávnej RTVS. „Každý pracovný deň 
bude malé žrebovanie, na základe ktorého sa rozdelia zá-
kladné a štandardné výhry,“ uviedol rezort. V nedeľu bude 
jedno veľké žrebovanie so žrebovaním prémiových výhier 
a super prémií. Ich výšku zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. 
„Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automatic-
ky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak 
sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyš-
šiu šancu na výhru,“ uviedol rezort financií.

Aj toto môže byť cesta ako motivovať ľudí, aby išli aj na 
druhú dávku vakcíny. V prípade, že človek bol zaočkovaný 
jednodávkovou vakcínou Janssen, do žrebovania bude za-
radený automaticky dvakrát pre rovnosť šancí. Popri očko-
vacej prémii zaviedol rezort financií aj sprostredkovateľský 
bonus, teda finančnú odmenu pre ľudí, ktorí presvedčia 
iných, aby sa dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa on-line 
zaregistruje a následne získa špecifický kód. Kód potom 
odovzdá sprostredkovateľovi, ktorý ju motivoval na očko-
vanie. Tento bonus si však sprostredkovateľ môže uplatniť 
až po oboch dávkach vakcíny, v prípade vakcíny Janssen 
po prvej dávke. „Jedna zaočkovaná osoba môže byť na 
účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplat-
nená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť 
jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 za-
očkovaných osôb,“ upresnilo ministerstvo financií. Bonu-
sy su nastavené nasledovne: 30 eur za zaočkovanú osobu 
do 50 rokov, 60 eur za zaočkovanú osobu od 50 do 60 ro-
kov, 90 eur za zaočkovanú osobu nad 60 rokov. 
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Konzumácia piva je na ústupe
Spotreba piva na Slovensku má klesajúcu tendenciu. Kaž-
dý Slovák podľa dostupných údajov vypil 139 krígľov piva 
ročne. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v súvislosti 
s tým, že prvý augustový piatok je Medzinárodným dňom 
piva. Pred tridsiatimi rokmi sa spotreba piva na Slovensku 
podľa štatistikov pohybovala tesne pod hranicou 100 lit-
rov alebo úrovňou 200 veľkých pív na jedného obyvate-
ľa za rok. Dnes je spotreba nižšia takmer o 25 percent. 
ŠÚ SR uviedol, že každý človek na Slovensku vypil v roku 
2020 v priemere 69,4 litra. Je to o 7 pollitrov piva menej 
ako rok predtým.

Od začiatku pandémie úrad opäť zaznamenáva pokles 
spotreby piva. V roku 1990 skonzumoval každý obyvateľ 
Slovenska za rok v priemere necelých 96 litrov piva, čo robí 
tento ročník rekordným od doby, kedy sa štatistika vedie. 
„Najnižšiu spotrebu zlatistého nápoja na obyvateľa dosiah-
lo Slovensko v roku 2016, keď každý občan SR bez rozdie-
lu veku skonzumoval v priemere približne 68 litrov piva. 
Minuloročná spotreba bola tak tretia najnižšia v novodo-
bých dejinách, teda od roku 1990,“ informoval Róbert Vla-
čuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľ-
stva ŠÚ SR.

Podľa portálu statista.com mala v roku 2019 najvyššiu 
spotrebu piva na hlavu v Európe Česká republika so 142 lit-
rami, za ňou nasledovalo Rakúsko so 107 litrami na obyva-
teľa. Slovensku v tomto rebríčku patrilo 14. miesto. Na po-
rovnanie, spotreba piva vo Francúzsku bola len 33 litrov. 
Napriek zníženej spotrebe piva na Slovensku počas roka 
2020 medziročne vzrástla jeho výroba. V porovnaní s ro-
kom 2019 sa zvýšila celková produkcia alkoholického piva 
o 24,4 % a nealkoholického piva o 15,8 %. Pivovary (nad 
20 zamestnancov) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR vy-
produkovali a predali minulý rok vyše 203 milióna litrov al-
koholického piva, produkcia vrátane výroby na sklad a ďal-
šieho spracovania bola ešte o 17 % vyššia. Súčasne produ-
centi piva vyrobili a predali aj 9 milióna litrov nealkoholic-
kého piva (bez alkoholu alebo s jeho minimálnym obsa-
hom do 0,5 %).

Obvinený Marian Kočner odmietol dohodu
Obvinený podnikateľ Marian Kočner a jeho právni zástup-
covia odmietli uzavrieť pred Okresným súdom Bratisla-
va I s prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trenčíne do-
hodu o vine a treste v kauze motákov. „Som nevinný,“ vy-
hlásil pred súdom Kočner. Prítomní boli aj jeho obhajco-
via Michal Mandzák a Martin Pohovej. Po Kočnerovom vy-
hlásení prokurátor prečítal obžalobu. Kočner sa mal do-
pustiť zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prí-
pravy. Prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka mal po-
sielať motáky, čiže vopred pripravené ručne písané texty, 
bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej 
služby Petrovi Tóthovi v roku 2018 z Ústavu na výkon väz-
by v Bratislave, kde bol zadržaný. Motáky boli určené ob-
hajcovi Marekovi Parovi a ďalšej osobe. „Súčasná obžalo-
ba prednesená prokurátorom nereflektuje na zmenu práv-
nej kvalifikácie OS Bratislava I,“ podotkol obhajca Michal 
Mandzák.

Proces s Kočnerom bol naplánovaný aj na 11. augus-
ta, pričom súd tieto termíny vytýčil na svojom verejnom 

zasadnutí 23. júna, keď predbežne prerokoval obžalobu. 
Okresný súd Bratislava I vtedy rozhodol, že sa bude obža-
loba posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísa-
hy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala pri-
jať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu po-
kusu. 10. augusta ako prvý začal vypovedať Peter Tóth, po 
ňom nasledoval Andrej Šabík, obhajca Marek Para, znalci 
a iní svedkovia. Peter Tóth priznal, že dostával cez advoká-
ta Andreja Šabíka motáky od podnikateľa Mariana Kočne-
ra. Prvý moták dostal z väzby od podnikateľa v roku 2018. 
Išlo o papierik s inštrukciami, aby kontaktoval Kočnerovu 
bývalú manželku. „Mal som si vyžiadať jeho telefón. Do-
stal som šesťmiestny kód. Mal som vyberať telefónne čís-
la na osoby, ktoré som mal kontaktovať,“ povedal Tóth. 
Motákov bolo podľa jeho slov veľmi veľa, Tóth ich na je-
seň 2018 odovzdal orgánom činným v trestnom konaní. 
„Niekoľko ráz ma Marian Kočner cez motáky požiadal, 
aby som sa stretol s advokátom Marekom Parom,“ vypo-
vedal Tóth. Para mal údajne zaistiť, aby prostredníctvom 
európskych justičných orgánov prerušili konanie voči Koč-
nerovi na Špecializovanom trestnom súde v kauze televíz-
nych zmeniek TV Markíza. Motáky začal Tóth okrem tých, 
ktoré zničil, odovzdávať potom, ako sa objavili informácie 
o možnom zapojení Kočnera a Aleny Zsuzsovej v prípade 
vraždy novinára Jána Kuciaka.

Tóth vypovedal, že Kočnera spoznal v čase, keď pra-
coval ako žurnalista v denníku Sme v roku 1995. V tom 
čase bol nasadený na skúmanie prípadu zavlečenia Micha-
la Kováča mladšieho do cudziny a prvej kauzy podvodu 
na Technopol. Neskôr nadviazali bližšie vzťahy keď prepu-
kol škandál ohľadom vlastníckych práv TV Markíza. „Vzťah 
sa spočiatku vyvíjal po priateľskej línii,“ uviedol exsiskár. 
V roku 2016 sa s Kočnerom stretával oveľa častejšie. Koč-
ner mal v tom čase záujem o vstúpenie do politiky a snažil 
sa podniknúť kroky k tomu, aby sa dostal do povedomia 
verejnosti v pozitívnom svetle. Tóth detailne opísal spory 
o vlastnícke práva TV Markíza. Povedal, že Kočner chcel 
v budúcnosti zarobiť na delení práv a existencii zmeniek, 
za ktoré bol odsúdený. Tóth o existencii motákov infor-
moval na jeseň 2018 exriaditeľa NAKA Branislava Zuria-
na. Motáky podľa jeho slov Zurian zhodnotil ako závažné. 
Tóth ich po výsluchoch odovzdal spolu s telefónmi Maria-
na Kočnera orgánom činným v trestnom konaní.

Tóth po svojej takmer dvojhodinovej výpovedi najskôr 
odmietol napriek hrozbe pokuty odpovedať na otázky ob-
hajoby. Napokon na niektoré odpovedal čiastočne. Pri-
znal, že bol v intenzívnom telefonickom kontakte s Kočne-
rom. Motáky mu mal posielať cez advokáta Andreja Šabí-
ka. Kočner tieto tvrdenia kategoricky poprel: „Z výpovede 
Šabíka vyplýva, že v čase, keď mal odovzdávať časť motá-
kov Tóthovi, bol na dovolenke. To isté platí aj o telefónoch. 
Svedok nehovorí pravdu a klame,“ povedal Kočner. Taktiež 
uviedol, že vedel, že svedok bol na neho cieľovo nasade-
ný. „Napísal viacero záznamov,“ zdôraznil. Údajne Kočne-
rovi ponúkol svedčiť v jeho prospech za peniaze. Kočner 
priznal, že chcel od Tótha, aby kontaktoval svojho priate-
ľa – exriaditeľa SIS Vladimíra Mitra. Chcel od neho vedieť, 
akým spôsobom by mohol získať zo zdrojov SIS uzavretie 
kauzy Gamatex týkajúce sa Markízy. „Mitro mi povedal, že 
si to nevie predstaviť,“ uviedol obžalovaný.

Podľa Dennika N ponúkol Kočner Mitrovi 300 až 400 ti-
síc eur za potvrdenie falšovaných zmeniek. Tóth vypovedal 
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podľa prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne Ronal-
da Kutiša konzistentne a dôveryhodne a neboli zistené od-
chýlky vo výpovediach z prípravného konania. „Považujem 
ho za vierohodného. Úlohou obhajoby je vždy spochybniť 
výpoveď svedka, ktorý má usvedčovať klienta, takže toto 
považujem za normálne. Myslím si, že svedok Tóth to ab-
solútne bez problémov ustál a vysvetlil. Na otázky obhajo-
by odpovedal jednoznačne,“ uviedol prokurátor. 

Vypovedal aj podnikateľ Jozef Dučák, ktorý bol priate-
ľom obžalovaného Kočnera. Dučák však o motákoch nevie 
nič. Ako posledný svedok vypovedal obhajca Marek Para, 
a to s vylúčením verejnosti. Na úvod uviedol, že jeho klient 
v iných prípadoch – Marian Kočner – ho zbavil mlčanlivos-
ti. Je ochotný vypovedať, ale keďže v kauze zmeniek TV 
Markíza, kde Kočnera zastupuje, prebiehajú podané mi-
moriadne opravné prostriedky, požiadal o vylúčenie ve-
rejnosti. Obhajoba ešte zváži, či bude v kauze motákov tr-
vať na svedkoch ako nitriansky podnikateľ Norbert Bödör 
či expremiér Robert Fico.

Kočner je od začiatku tohto roka právoplatne odsú-
dený na 19 rokov odňatia slobody za falšovanie zmeniek 
TV Markíza spolu s exriaditeľom televízie Pavlom Ruskom. 
V kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Marti-
ny Kušnírovej ho Špecializovaný trestný súd v Pezinku spo-
ločne s Alenou Zsuzsovou pôvodne oslobodil v septembri 
2020 spod obžaloby. Verdikt nebol právoplatný, vo veci 
rozhodoval 15. júna Najvyšší súd. Ten rozhodol, že vecou 
sa bude opätovne zaoberať Špecializovaný trestný súd. 
Koncom júna ho ako ďalšiu osobu obvinili v prípade prí-
pravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša 
Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a proku-
rátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho.

Obvinili podnikateľa Výboha blízkeho Ficovi
Medzinárodný a európsky zatykač vydali na obvineného 
slovenského podnikateľa Miroslava Výboha, ktorý by sa 
mal nachádzať v zahraničí. Informuje o tom Markíza. „Sud-
ca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu 
vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratú-
ry a dňa 9. augusta 2021 vydal na Ing. M. V. obvineného 
z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku príkaz na 
zatknutie ako aj európsky a medzinárodný zatýkací roz-
kaz,“ uviedla hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu 
Katarína Kudjaková. Jeho obhajca Ondrej Laciak pred ča-
som vyvrátil, že by sa Výboh výpovedi vyhýbal. Povedal, že 
je pripravený sa vyjadriť k obvineniam a pravdepodobne 
by tak spravil prostredníctvom telemostu, ktorý pripúšťa 
trestný poriadok. Výboh pôsobil v Monaku ako konzul, no 
štátne orgány ho po tomto obvinení ihneď odvolali. 

knIžné TIpy

ivan Mikloš – Tomáš Gális: Už dávno nevidím svet čierno-
bielo (N Press, 2021)
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády, minister privatizá-
cie aj financií sa celý život zaoberá reformami. Bol najdlh-
šie slúžiacim ministrom ponovembrového Slovenska, kto-
ré v čase, keď robil bolestivé zmeny v spoločnosti, označi-
la Svetová banka za najreformnejšiu krajinu sveta. V roz-

hovoroch s editorom Denníka N Tomášom Gálisom však 
vysvetľuje nielen to, čím sme na Slovensku prešli za vyše 
30 rokov, ale aj na akých princípoch fungovala socialis-
tická ekonomika a akými zmenami prechádza Ukrajina. 
Nemá problém otvorene povedať, čo je podľa neho správ-
ne a kde urobili chyby nielen oni s Mikulášom Dzurindom, 
ale aj ostatné politické garnitúry v ponovembrovom Čes-
ko-Slovensku, na Slovensku a aj na Ukrajine, kde Mikloš 
pôsobil. Vďaka Miklošovej hlbokej znalosti problematiky, 
schopnosti zrozumiteľne vysvetliť zložité ekonomické pro-
cesy a aj vďaka encyklopedickým znalostiam Tomáša Gálisa 
je kniha vyčerpávajúcim sprievodcom našou ekonomikou.

Kniha je doplnená fotografiami fotografa agentúry AFP 
a Denníka N Vladimíra Šimíčka, ktoré urobil počas pôso-
benia Ivana Mikloša na Ukrajine. „Myslenie ľudí sa až tak 
zásadne nemení, čo je vlastne zásadný problém reforiem. 
Myslím, že to bol Ralf Dahrendorf, ktorý povedal, že po-
litický systém sa dá zmeniť za šesť mesiacov, ekonomický 
za šesť rokov, ale hodnotový za šesťdesiat rokov. Myslenie 
ľudí sa mení len s generáciami, pretože je do značnej mie-
ry zotrvačné.“

alžbeta Pňačeková: 30 životov (Mafra Slovakia, 2021)
„Osud mieša karty, my hráme,“ napísal nemecký filozof 
Arthur Schopenhauer. O tom, ako ich zamiešal 30 zná-
mym Slovákom, je táto kniha. Prečítajte si, čo ste ešte ne-
čítali o Hane Hegerovej, Marekovi Brezovskom, Petro-
vi Pišťankovi, Rudolfovi Slobodovi či Eve Kostolányiovej. 
A o mnohých ďalších. Kniha vznikla na základe úspešného 
seriálu Pohnuté osudy, ktorý každý týždeň už niekoľko ro-
kov vychádza v HN magazíne – magazíne Hospodárskych 
novín. Prináša neznáme zákutia zo života večných rebelov. 
Ale aj tých, čo vzdorovali režimu, bojovali s vnútornými dé-
monmi či žili až príliš krátko a intenzívne. K tomu sa pridá-
vajú smutní hrdinovia. Zistite, prečo sa Božena Slančíko-
vá Timrava nikdy nevydala, ako eštebáci trápili prvého slo-
venského bojovníka za práva gejov Imricha Matyáša a čo 
sa skrývalo pod maskou Jozefa Vášáryho, otca dvoch na-
šich známych herečiek. Dielo obsahuje okrem zaujímavos-
ti cenné fotografie. Autormi sú redaktori Hospodárskych 
novín a Daniel Hevier ml. 

Dušan Mikušovič: Matovič (N Press, 2021)
Matovičov rok vo funkcii premiéra a ako k nej desať ro-
kov smeroval. Reportér Denníka N Dušan Mikušovič sle-
doval politickú kariéru Igora Matoviča niekoľko rokov. Kni-
ha vychádza z rozhovorov, ktoré absolvoval s politickými 
aktérmi a zo situácií, ktoré sa doteraz na verejnosť nedo-
stali. Predstavuje Igora Matoviča v rôznych rolách, ktoré 
mu počas jeho pôsobenia v politike prischli: Matovič ako 
homo vulgaris, ako podcenený víťaz, poslanec s obrázka-
mi, bojovník s hnusobou, vynálezca atómovky či minister 
bez titulu. Zo 150. miesta kandidátky neparlamentnej stra-
ny sa za desať rokov dostal na post najmocnejšieho člo-
veka v štáte. Pohŕdal klasickou politikou, brojil proti štan-
dardným politikom a vyhadzoval im na oči ich nesplnené 
sľuby. Porazil Smer a stal sa premiérom, no vo funkcii vydr-
žal len rok. Ukázalo sa, že vládnuť bez politického remes-
la sa nedá a že voliči chcú, aby sa politici správali aspoň 
trochu štandardne. Nakoniec po ňom zostalo toľko nespl-
nených sľubov, nedotiahnutých nápadov a poprených vy-
hlásení, ako po máloktorom inom politikovi. Texty Dušana 
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Barbora šedíková: Na krídlach škorca (Motýľ, 2021)
Osudy troch súrodencov vplyvnej benátskej rodiny, v kto-
rej city šli bokom a obchod znamenal všetko. Vlastné 
šťastie bolo len nesplniteľným snom. Vizionár Gabriele, tvr-
dohlavá Sibyla a naivná Sára. Traja súrodenci sa po smr-
ti otca ocitnú pred neľahkou úlohou. Podarí sa im kráčať 
v otcových stopách úspechu? Udržať sa na čele obchodu 
so životne dôležitou soľou bude pre nich životnou výzvou. 
Inak ich krajania z Benátok zrazia na kolená. Kým Sára 
sa podvolí bratovmu želaniu a vydáva sa za syna obchod-
níka s obilím v konkurenčnej Ancone, neoblomná Sibyla 
o svadbe nechce ani počuť. Samostatná a odvážna chce 
byť obchodníčkou so soľou, aj napriek tomu, že ako žena 
v 16. storočí na to nemá nárok. Dokážu súrodenci ustáť 
nepriazeň osudu alebo bolo žiadanie pomoci od Ancony, 
odvekého rivala Benátok na poli obchodu, osudovou chy-
bou, ktorá ich nadobro zničí? 

vladimíra šebová: Dcéra zimy (CooBoo, 2021)
Sú len dva spôsoby, ako sa stať nesmrteľnou – narodíš sa 
ako bohyňa alebo sa staneš príšerou. My sme to druhé. 
Večný život sa stal ich prekliatím. Keď všetkými obávaná 
Morena zachráni svoju sestru Vesnu pred popravou, prvý 
raz za celé veky má nádej na zlomenie kliatby. Na prahu 
dospelosti ich totiž uväznili vo svete živých. Morena sa 
stala nesmrteľnou a Vesna uviazla v beznádejnom kolo-
behu – vždy v najkratší deň roka umrie a následne sa zno-
vuzrodí. A teraz, po dlhých stáročiach, konečne našli nie-
koho, kto im dokáže pomôcť. Kým postupne odhaľujú ta-
jomstvo, ktoré sa skrýva za ich prekliatym osudom, musia 
čeliť nielen samotnému vládcovi podsvetia a bájnym prí-
šerám, ale aj obyčajnej ľudskej zlobe a vlastnej minulosti. 
Podarí sa im zlomiť kliatbu alebo s nimi bohovia rozohra-
jú celkom inú hru?

Jana Pronská: Princezná z Izmiru (Slovenský spisovateľ, 
2021)
V tvorbe Jany Pronskej, kráľovnej slovenskej historickej 
romance, patrí výnimočné miesto fantazijnému románu 
Kliatba a jeho pokračovaniu Jorga. Vo svojej najnovšej kni-
he Princezná z Izmiru sa autorka opäť vracia do magického 
sveta štyroch nesmrteľných bratov a ponúka nám strhujú-
ci príbeh Jorginej dcéry Joryny, poslednej z rodu ochran-
kýň. Joryna vyrastá obklopená láskou v nádhernom paláci 
v Izmire. Jej moc však stále rastie a s ňou aj obavy blízkych, 
že jedného dňa ju nebude vedieť ovládnuť a zničí všetko, 
čo miluje. Bez pomoci čarodejnice Solveig je dievčina od-
kázaná sama na seba. Keď sa napokon Solveig Joryne zja-
ví a požiada ju, aby odišla z Izmiru, mladá princezná ju na-
sleduje na loď, ktorej velí obávaný inkvizítor. Jorynu muž 
s uhrančivými očami neodolateľne priťahuje, no uvedomu-
je si, že mu nesmie prezradiť, kým v skutočnosti je. Tretí 
z prekliatych bratov Vlad bol za svoje činy na stovky rokov 
uväznený v podzemí, odkiaľ ho vyslobodil až mladý kňaz, 
ktorý sa neskôr s jeho pomocou stal biskupom. Vlad uve-
ril, že ho prekliala čarodejnica, a na dlhé roky sa stal ne-
ľútostným lovcom bosoriek. Pri návrate z výpravy do Svä-
tej zeme sa na palubu Vladovej lode dostane krásna prin-
cezná a na prvý pohľad ho očarí. Dramatické udalosti, kto-

ré sa odohrajú na ceste do Uhorska, preveria nielen cha-
rakter a odvahu Vlada a Joryny, ale aj city, čo im navzdory 
všetkému vzklíčili v srdci. Bude aj tentoraz láska mocnej-
šia než stará mágia? 

Blanka lipinska: Ten deň (Ikar, 2021)
Laura Bielová zažíva na Sicílii rozprávkové obdobie. Po 
veľkolepej svadbe s mužom, ktorý by jej zniesol aj mod-
ré z neba, sa teší z tehotenstva, honosných darov, nadpo-
zemského luxusu, služobníctva, áut aj prímorských rezi-
dencií. Má to však jeden háčik – všade naokolo sa hemžia 
gangstri a Laure ide o krk. Aby toho nebolo málo, do ne-
bezpečenstva sa slepo rúti aj jej najlepšia priateľka Oľga. 
Byť manželkou najobávanejšieho sicílskeho mafiána má 
skrátka svoje tienisté stránky, o čom sa Laura čoskoro pre-
svedčí na vlastnej koži.

Slavko Pregl – leon Pogelšek: Tajomstvo stratenej galé-
rie (Slovart, 2021)
Belehradský antikvár Bata a jeho pomocník Leon pri náv-
števe starej vily v Záhrebe nájdu zaprášený katalóg výsta-
vy predvojnového galeristu Ericha Šlomoviča, tajomní-
ka chýrneho zberateľa obrazov Ambroise Vollarda. Všet-
ky diela z Vollardovej zbierky sa však na Silvestra 1944 pri 
zrážke vlakov stratili. O štyridsať rokov neskôr sa však za-
čnú objavovať na trhu. Postupne sa do sveta dostane vyše 
štyristo diel z výstavy legendárneho záhrebského galeristu. 
Naozaj sú to diela z výstavy, alebo ide o falzifikáty z dielne 
majstrov svojho remesla z malej dediny vo Vojvodine, kto-
rí obchodujú za hranicou zákona? Publikáciu z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Daniela Silva: Čierna vdova (Slovenský spisovateľ, 2021)
Pre priaznivcov legendárneho špióna reštaurátora Gabrie-
la Allona i pre všetkých, čo by sa s ním ešte len chceli zo-
známiť, vychádza svetový bestseller Čierna vdova v novom 
vydaní. Gabriel Allon je pripravený prevziať funkciu riadi-
teľa izraelskej tajnej služby, no v poslednej chvíli mu v tom 
zabráni bombový útok v parížskej štvrti Marais. Bezradná 
francúzska vláda požiada Allona, aby odstránil strojcu úto-
ku, prv než udrie znova. Volajú ho Saladin. Stojí na čele te-
roristickej siete a jeho ambície sú rovnako grandiózne ako 
krycie meno, ktoré si zvolil. Ak ho chce Gabriel dolapiť, 
musí nastrčiť agentku do najnebezpečnejšej teroristickej 
skupiny na svete. Je ňou krásna a odvážna mladá žena, kto-
rá vystupuje ako čierna vdova bažiaca po pomste. Čaká ju 
riskantná cesta z nepokojných parížskych predmestí až do 
Washingtonu, kde neľútostný Saladin plánuje apokalyptic-
kú noc hrôzy, ktorá má zmeniť chod dejín. 

Soňa vancáková: Láska cez mreže (Equilibria, 2021)
Simona Borženská je dcéra Dušana Borženského (prezý-
vaného Borža), ktorý bol v minulosti označovaný za ma-
fiánskeho bosa košického podsvetia. Za spolupáchateľstvo 
v prípade troch vrážd si odpykával 23-ročný trest odňa-
tia slobody. Boržovi počas výkonu trestu bola diagnosti-
kovaná rakovina. Po 21 rokoch strávených vo väzení pod-
ľahol onkologickému ochoreniu 17. mája 2021. Boržo-
va dcéra Simona v knihe odpovedá na otázky týkajúce sa 
svojho detstva i mladosti. Otca zažila na slobode do veku 
troch rokov. Základ rozhovorov tvorí Simonino prežívanie 
vzťahu k otcovi počas 21 rokov vo väzení. V knihe nájde 
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čitateľ odpovede na otázky, čo prežíva dieťa, ktorého otec 
je označovaný za bosa mafie a je odsúdený na dlhé roky 
väzenia. S akým postojom spoločnosti sa dcéra Boržu stre-
távala a čo všetko musela znášať pre otcovu kriminálnu 
minulosť? Simona úprimne odkrýva svoje myšlienky, city 
a túžby vo vzťahu k otcovi, ktorého napriek všetkému veľmi 
milovala. Otvorene hovorí o utrpení, ktoré prežívala ona 
i jej otec počas ich dlhého odlúčenia. Opisuje, s akou od-
hodlanosťou zaňho bojovala a čo všetko preňho robila, 
keď zomieral na rakovinu vo väzení. 

anna Bykovová: Tajomstvo spokojnosti „lenivej mamy“. 
Vyrovnaná mama – šťastné dieťa (Ikar, 2021)
Vydavateľstvo IKAR prináša už štvrtú knihu z bestsellerovej 
edície Lenivá mama. Autorka Anna Bykovová je pedago-
gička a psychologička s mnohoročnými skúsenosťami na-
dobudnutými v ambulancii detského poradenstva a rodin-
nej terapie, ale aj pri výchove vlastných detí. Práve preto 
jej cenné rady ponúkajú konkrétnu, mnohonásobne overe-
nú a preverenú praktickú pomoc. Výklad ilustrujú príklady 
z tých najbežnejších situácií, ktoré dobre pozná každá ro-
dina s deťmi – situácie podfarbené nedostatkom času, ne-
dostatkom spánku, fyzických i duševných síl. Ako z tohto 
kruhu von, bez ujmy na zdraví dieťaťa či rodiča? Kniha 
Tajomstvo spokojnosti „lenivej mamy“ by mohla mať aj 
podtitul S humorom o vážnych veciach. Smelo sa začítajte 
a vďaka vtipnému nadhľadu zistíte, že riešenie rodinných 
ťažkostí a rébusov nemusí byť v nedohľadne. Zistíte, že vy 
sami ste oveľa lepší rodičia, ako si o sebe myslíte, a že vy 
sami sa dokážete postarať o to, aby bola u vás doma po-
kojnejšia, láskyplnejšia a tvorivejšia atmosféra.

eva Dienerová: Pravopisné chytáky: Slovenčina (Ikar, 
2021)
Pracovný zošit je určený žiakom 4. ročníka základných 
škôl. Zábavnou formou im pomôže pochopiť a precvičiť si 
gramatiku predpôn, vybraných slov, spodobovania, ako aj 
pravidlá, týkajúce sa ohybných i neohybných slovných dru-
hov. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok 
správnych i nesprávnych výrazov, úloh i diktátov naučí žia-
kov písať správne. Svojím obsahom tiež obohacuje slovnú 
zásobu dieťaťa, rozvíja jeho rečové schopnosti a vzbudzu-
je v ňom záujem o slovenský jazyk. Publikácia je vhodná 
ako doplnok k učivu slovenského jazyka doma, v škole ale-
bo počas prázdnin. Zodpovedá novému Štátnemu vzde-
lávaciemu programu.

lucia Gianitsová-ološtiaková: Aké i/y sa píše? (Frag-
ment, 2021)
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! 
Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvič-
te si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňo-
vaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žia-
kom základných škôl. 

ivona Ďuričová: Písmenká z abecedy (Ikar, 2021)
Známa autorská dvojica Ivona Ďuričová a Adrián Macho 
sa chystá znovu rozveseliť našich najmenších čitateľov. 
Tentoraz Písmenkami z abecedy. Podobne ako pri Zvie-
ratkách z abecedy, aj s touto knižkou sa dá výborne za-
baviť a dokonca sa aj naučiť niečo nové. Veď písmenká sú 
hravé a celkom ľahké. S veselými básničkami určite! Stačí 

sa s nimi skamarátiť. Vďaka tejto krásne ilustrovanej kniž-
ke sa môžu deti zoznámiť s abecedou a vo veršoch dopĺ-
ňať slová podľa roztomilých obrázkov. Kam sa ukryli zvie-
ratká či predmety z básničiek? Pohľadajme ich všetci spolu. 
Alebo skúste vymyslieť na každé písmenko vlastné veršíky. 

eva Dienerová – alžeta kováčová: Sloník maškrtník (Ikar, 
2021)
Ďalším dielom Maľovaného čítania tentoraz deti prevedie 
nezbedný sloník maškrtník a jeho kamaráti. Knižka plná 
farebných obrázkov, doplňovačiek a múdrych cvičení pri-
núti deti zamyslieť sa nad svojím okolím aj konaním. Pre-
dostrie im širokú škálu tém a prostredí a pomôže im čítať 
s porozumením. Hravú rozprávkovú atmosféru dopĺňajú 
milé ilustrácie Alžbety Kováčovej, ktoré si zamilujú nielen 
deti, ale aj ich rodičia. Obohatiť si slovnú zásobu deťom 
pomôže napríklad pavúčik s okuliarmi, zvedavé kuriatko, 
jazvec športovec či žirafka Ryšavka. Poučia sa zvieratká zo 
svojich chýb? Naučia sa čosi nové? Spolu s nimi to určite 
zvládnu aj všetky deti. V tejto edícií vyšli autorke Eve Die-
nerovej taktiež knižky Maľované čítanie – Opice nezbed-
nice a iné príbehy a Maľované čítanie – Medvedica Jazyč-
nica a iné príbehy. 

kol. aut.: Roztomilé rozprávky (Ikar, 2021)
Láskavé príbehy o odvahe, pomoci a sile priateľstva. Po-
norte sa do príbehu dráčika Straška, ktorý sníva o tom, že 
prekoná strach a bude odvážny, spoznajte nemotorného 
sloníka Chvostíka aj veľrybu Wilbura, ktorý si hľadá no-
vých kamarátov. Túto zbierku milých príbehov pre deti ne-
budete chcieť pustiť z rúk! Krátke texty s pútavými ilustrá-
ciami sú vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pokročilých 
čitateľov. 

katarína Macurová: Mesačné zrnko (Albatros, 2021)
Krásny príbeh o priateľstve od oceňovanej autorky. Nola 
a Tula sú sestry a nerozlučné kamarátky. Keď Nola prezradí 
Tule svoje najtajnejšie prianie, Tula urobí všetko pre to, aby 
jej ho pomohla splniť. Popusťte s Nolou a Tulou uzdu svo-
jej fantázie a vydajte sa s nimi na čarovnú cestu za snom. 
Lebo snívať a objavovať nové veci stojí za to! 

ivona Ďuričová: Zvieratká z abecedy + Písmenká z abe-
cedy (Kolekcia, Ikar, 2021) 
Kolekcia veselých básničiek pre deti: Zvieratká z abecedy 
a Písmenká z abecedy. Zvieratká z abecedy: V knižke pl-
nej veselých básničiek sa deti zoznámia s pruhovanou zeb-
rou, s barančekom Neposedkom aj so žirafiačikom, čo ľúbi 
čokoládu, s pandami fešandami, so zatúlaným sloníkom 
a s inými zvieratkami. Písmenká z abecedy: Kam sa ukry-
li zvieratká či predmety z básničiek? Pohľadajme ich všetci 
spolu. Alebo skúste vymyslieť na každé písmenko vlastné 
veršíky. Vďaka tejto krásne ilustrovanej knižke sa môžu deti 
zoznámiť s abecedou a vo veršoch dopĺňať slová podľa 
roztomilých obrázkov. 

kol. aut.: Kto sa skrýva v záhrade? Zábava pre malé prš-
teky (Ikar, 2021)
Nakukni pod steblo trávy či poza plot dvora a zoznám sa 
s obyvateľmi záhrady. Nezabudni, na každom obrázku sa 
ukrýva aj nezbedná lienka – nájdeš ju? 
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23, anton-baumgartner-strasse – kulatá hala alt-erlaa

 Čtvrtek 19:30 – 21:00 odbíjená (muži)

Župní trénink ve stolním tenise (info: Pavel Vlček, tel. 0680 3107573)
17, steinergasse 7 – sokolovna

 Středa 19:00 – 21:00 stolní tenis

Župní zdravotní cvičení
17, steinergasse 7 – sokolovna

 Úterý 16:00 – 17:30 ženy a muži

Sokol Vídeň I/V
3, sebastianplatz 3 – tělocvična školy komenský

 Úterý 19:30 –  rekreační volejbal

Sokol Vídeň II/XX/XXI (Info: Věra Mottlová, tel./fax: 01/2728326 od 10:00)
21, roda-roda-Gasse 7

 Úterý 18:00 – 21:00 míčové hry (ženy + muži)

Sokol Vídeň III/XI
Info (volejbal): N. Stěrbová, tel. 0650/967 80 80, e-mail: K.Sterba@gmx.at
3, sebastianplatz 3 – tělocvična školy komenský

 Čtvrtek 19:00 – 21:00 gymnastika (ženy a muži)

Sokol Vídeň X
10, angeligasse 21 – sokolovna
E-mail: sokol-10@chello.at
Tel. a záznamník: 01/600 20 20

 Úterý 18:00 – 21:00 stolní tenis
  18:00 – 19:00 showdance Sokol X
  19:00 – 20:00 aerobic Sokol X
  20:00 – 22:00 fotbal Sokol X
 Středa 19:00 – 21:00 Volejbal Sokol III
 Čtvrtek 09:00 – 10:30 jóga Sokol X
 Pátek 15:30 – 19:00 SVS (dorostenci, Sokol V U-17)
  18:00 – 21:00 stolní tenis
  19:00 – 21:00 SVS (Sokol V)

Sokolská jednota Tyrš XII/XV
Info: jar.hovorka@gmx.at, tel. 0699/12 68 12 46 
Jednota cvičí v sokolovně 10, angeligasse 21.

 Pondělí 19:30 – 21:00 míčové hry (muži)
 Čtvrtek 16:30 – 17:20 rodiče s dětmi a předškolní děti
  17:30 – 18:45 základní sport. gymnastika (žactvo 6-14 let)
  19:30 – 20:30 kondiční a posilovací cvičení
   na hudbu (ženy + muži)

Sokol Vídeň XVI/XVIII
17, steinergasse 7 – sokolovna, tel. 01/480 14 55

 Pondělí 16:30 – 17:30 cvičení rodičů s dětmi
  19:00 – 21:00 trénink oddílu stolního tenisu
 Úterý 18:00 – 19:30 aerobik (s Kvetkou)
 Středa 19:00 – 21:00 trénink oddílu stolního tenisu
 Čtvrtek 16:30 – 18:00 florbal žactvo
  19:30 – 21:00 cvičení žen
 Pátek 17:15 – 18:30 cvičení žactva
  20:00 – 22:00 cvičení mužů

Sokolská župa rakouská
1010 Wien, Drachengasse 3/5

www.sokol-wien.com
E-mail: sokol@sokol-wien.at

Starosta: 
dr. Thomas FREY-MATERNA

E-mail: materna@aon.at

Tel./fax: ++43 1 604 87 04

Sokol informuje
Jako tělovýchovný spolek 
s dlouholetou tradicí Vám 

Sokol nabízí sportovní hodiny 
vedené školenými vedoucími 

s velkou praktickou zkušeností. 
Přijďte se podívat, 

srdečně Vás zveme!

náčelnictvo a cvičitelé 
sokolské župy rakouské

Náčelnice: dr. Daniela Frey-MaterNová
Náčelník: Mag. Stanislav Štěrba

e-mail: jar.hovorka@gmx.at
jednatelka

Sokolský adresář:
www.sokol-wien.com

Česká obec sokolská
Tyršův dům – Újezd 450,

118 01 Praha 1
Tel.: ++420 257 007 111
Fax: ++420 257 320 580

www.sokol.eu

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme 

každý pátek
16:00 – 17:00
Bližší informace:

Mag. I. MüHLBERGEROVá
tel.: 480 49 14
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Sokol
Nový koncept pro provoz tělocvičen bude přizpůsobován 
změnám vládních nařízení. V sokole ovšem bude nadále 
nutné se při vstupu prokázat splněním jednoho z pravidel 
3 G („getestet, geimpft, genesen“), zatímco vládní naříze-
ní nevyžaduje přímo kontrolu, nýbrž pouze připravenost 
tohoto průkazu pro případné vyžádání. Na podzim – po-
kud se pandemická situace nezhorší jako loni – se budou 
konat všechny chybějící valné hromady.

vZpomínka

2. července 1891 – před 130 lety – se v Královské oboře 
v Praze konal při příležitosti Jubilejní výstavy II. všesokol-
ský slet. Na závěr pochodovalo Prahou více než pět tisíc 
cvičenců včetně přátelských delegací z ciziny.

2. července 1901 – před 120 lety – se v Praze konal 
IV. všesokolský slet. Na závěr Prahou prošel průvod je-
denácti tisíc sokolů, který skončil velkým shromážděním na 
Staroměstském náměstí. Poprvé na sletu vystoupily ženy.

12. dubna 1941 nařídil K. H. Frank v zastoupení říšské-
ho protektora zastavení činnosti Sokola. Dne 27. září 
1941 jmenoval Adolf Hitler zastupujícím říšským protekto-
rem SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, který 
ihned po svém nastoupení do funkce vyhlásil stanné prá-
vo a rozpoutal krvavé represe proti českému odboji. Mezi 
prvními odboráři, kteří stanuli 28. září 1941 před hlavně-
mi popravčí čety v pražských ruzyňských kasárnách, byli 
i mnozí členové Sokola.

Zásah proti sokolům vrcholil v noci ze 7. na 8. října 
1941, kdy byla zahájena „Akce Sokol“. Byli při ní systema-
ticky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i sokol-
ských jednot. Celkem bylo postiženo asi 1 500 sokolů. Vět-
šina z nich byla transportována do koncentračních táborů.

8. října 1941 podepsal Reinhard Heydrich úřední vý-
měr o rozpuštění České obce sokolské. Ve zprávě němec-
ké Bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst – SD) o „Akci 
Sokol“ vypracované začátkem listopadu 1941 se mimo ji-
ném uvádí: „Účinek rozpuštění sokolských spolků a zatče-
ní mnohých funkcionářů ukazují, jak významnou roli hrál 
Sokol ve veškerém českém životě a jak hluboce byl zakot-
ven v českém národě. Německé obyvatelstvo, především 
v německých národnostních ostrovech, přijalo oznámení 
o rozpuštění Sokola s velkou radostí.“

sporT

Střelec Rampula se stal mistrem Evropy 
v neolympijské standardní pistoli
Český střelec Matěj Rampula se stal v Osijeku mistrem 
Evropy v neolympijské disciplíně standardní pistole na 
3 × 20 ran open. V soutěži otevřené pro muže i ženy zvítězil 
jednadvacetiletý reprezentant ziskem 571 bodů až na po-
mocné kritérium před Polákem Oskarem Miliwekem, s kte-
rým shodně trefil 13 přesných desítek. O dva body unikl 
bronz Tomáši Těhanovi, který skončil čtvrtý za Rusem Ar-
ťomem Černousovem.

Pastrňák získal v anketě Zlatá hokejka 
rekordní páté vítězství za sebou
Útočník David Pastrňák vyhrál popáté za sebou tradiční 
anketu Zlatá hokejka o nejlepšího českého hokejistu sezó-
ny. Kanonýr Bostonu se stal prvním hráčem v historii, je-
muž se to podařilo. Druhý byl vítěz Stanley Cupu s Tam-
pou Bay Ondřej Palát, třetí další útočník a Pastrňákův spo-
luhráč z Bostonu David Krejčí. Výsledky byly stejně jako 
loni vyhlášeny v pořadu České televize bez obvyklého slav-
nostního galavečera.

Nejúspěšnější olympiáda v české historii
Česká výprava obsadila s rekordním ziskem jedenácti me-
dailí, z nichž byly čtyři zlaté, čtyři stříbrné a tři bronzové, 
na olympijských hrách 18. místo v pořadí národů. Nej-
úspěšnější byli v Tokiu sportovci USA, kteří získali 39 zla-
tých a celkově 113 medailí.

Čeští sportovci získali v Japonsku nejvíce cenných kovů 
v historii samostatné republiky. O zlaté se postarali judista 
Lukáš Krpálek, kajakář Jiří Prskavec, střelec Jiří Lipták a te-
nisový pár Kateřina Siniaková – Barbora Krejčíková. Stří-
brné medaile přidali střelec David Kostelecký, kanoista Lu-
káš Rohan, tenistka Markéta Vondroušová a oštěpař Jakub 
Vadlejch. A bronz mají šermíř Alexander Choupenitch, po-
sádka deblkajaku Josef Dostál a Radek Šlouf a oštěpař Ví-
tězslav Veselý. Jedenáct medailí přivezli čeští sportovci také 
z Atlanty v roce 1996 a z Londýna v roce 2012, letos byl 
poměr cenných medailí lepší.

Na plochu Olympijského stadiónu stejně jako při za-
hájení nastoupili představitelé všech 206 zúčastněných vý-
prav. Stejně jako při zahájení her se nastupovalo v rouš-
kách. Českou vlajku přinesl český oštěpař Jakub Vadlejch, 
který získal stříbrnou medaili. Spolu s kamarádem Vítězsla-
vem Veselým, který získal bronz, nečekaně v závěru olym-
piády rozšířili sbírku cenných kovů.

Zisk rekordních jedenácti medailí předčil odhady šéfa 
české mise Martina Doktora a na příštích hrách za tři roky 
v Paříži bude podle něj těžké tento výsledek vyrovnat.

Hry v Tokiu se konaly za přísných bezpečnostních opat-
ření. A český tým zpočátku řešil ve výpravě šest pozitivních 
případů koronaviru z charterového letu, z toho čtyř spor-
tovců. „Prošli jsme si peklem, ale podařilo se udělat skvělé 
výsledky. Je z toho nejúspěšnější olympiáda v historii Čes-
ké republiky,“ řekl Kejval, předseda Českého olympijského 
výboru, na setkání s médii.

Zlatý Lukáš Krpálek
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je olympijskou vítězkou v golfu
Olympijskou vítězkou v golfu se stala Američanka s český-
mi kořeny Nelly Kordová, jež turnaj v Tokiu vyhrála se skó-
re 17 ran pod par a náskokem jednoho úderu. Klára Spil-
ková obsadila po vyrovnaných výkonech 23. místo, turnaj 
zvládla s výsledkem -5.

Dcera tenisového grandslamového šampióna Petra 
Kordy koncem června vyhrála major Women’s PGA Cham-
pionship a stala se světovou jedničkou.

Český hokej bude na medaili 
z mistrovství světa čekat další rok
Ve čtvrtfinále podlehl národní tým výběru Finska a šam-
pionát v lotyšské Rize pro české hokejisty skončil. Za po-
sledních pět odehraných turnajů to bylo počtvrté, co Češi 
ztroskotali už ve čtvrtfinále, jen před dvěma lety v Brati-
slavě byli čtvrtí. Tentokrát obsadil výběr vedený koučem 
Filipem Pešánem sedmé místo. Zklamání bylo znát i na 
kapitánovi českého týmu Janu Kovářovi, pro kterého to 
bylo v Rize sedmé mistrovství světa za sebou. Vždy přitom 
skončil bez medaile, třikrát z toho prohrál na šampionátu 
souboj o bronz a počtvrté vypadl ve čtvrtfinále.

Přes čtvrtfinále Češi nepřešli od zavedení vyřazovacích 
bojů v roce 1992 celkem pojedenácté, sedmým místem 
vyrovnali nejhorší výsledek. Stejně dopadli i v letech 1994, 
2007, 2013, 2017 a 2018. Celková česká a českosloven-
ská medailová bilance zůstává na 12 zlatých, 13 stříbrných 
a 21 bronzových, posledním přírůstkem byl bronz z MS 
2012 ve Finsku a Švédsku.

Barbora Krejčíková vyhrála French Open
Krejčíková je první českou grandslamovou šampiónkou ve 
dvouhře po Petře Kvitové, která podruhé ovládla Wimble-
don v roce 2014. V Paříži zvítězily Mandlíková a také Mar-
tina Navrátilová, která ale uspěla v letech 1982 a 1984, to 
však již pod vlajkou USA.

Krejčíková se stala po jednadvaceti letech první tenist-
kou, která na French Open vybojovala tituly ve dvouhře 
i čtyřhře. Naposledy to dokázala domácí Mary Pierceová 
v roce 2000. Předtím se to povedlo také legendám Marti-
ně Navrátilové (1982, 1984), Američankám Billie Jean Kin-
gové (1972) a Chris Evertové (1974-1975), Australance 
Margaret Courtové (1973) a Rumunce Virginii Ruziciové 
(1978).

Kanoista Rohan poprvé vyhrál 
ve Světovém poháru
Kanoista Lukáš Rohan poprvé v kariéře vyhrál závod Svě-
tového poháru ve vodním slalomu. V umělém kanálu v Tro-
ji zvítězil i s dotykem hned v první brance finálové jízdy 
a napodobil triumf kajakáře Jiřího Prskavce z předchozí-
ho dne. Medailovou sbírku z úvodního dílu SP v sezóně 
do plnila bronzem další olympionička Tereza Fišerová mezi 
kanoistkami.

Šestadvacetiletý vicemistr Evropy z loňského roku Ro-
han za sebou nechal o 24 setin sekundy čistě jedoucího 
dvojnásobného mistra světa Davida Florence z Británie.

České čtvrtkařky ovládly ME do 23 let, 
Vondrová má zlato a Malíková stříbro
Dvojnásobným českým úspěchem skončil na mistrovství 
Evropy atletů do 23 let běh žen na 400 metrů. Titul získa-
la Lada Vondrová v osobním rekordu 51,19 sekundy a vy-
lepšila druhé místo z roku 2019. Stříbro tentokrát vybojo-
vala Barbora Malíková, která byla jen o čtyři setiny poma-
lejší a vyrovnala své maximum z nedávného mistrovství re-
publiky ve Zlíně. 

Kajakář Rudorfer má stříbro z juniorského 
mistrovství světa ve vodním slalomu
Kajakář Martin Rudorfer získal na mistrovství světa ve vod-
ním slalomu juniorské stříbro. Václav Chaloupka přidal 
v závodě kanoistů do 23 let bronz a rozšířil tak sbírku čes-
ké výpravy ve Slovinsku na sedm cenných kovů.

Rudorfer předvedl ve finále čistou jízdu a od vítězného 
Titouana Castrycka z Francie ho nakonec dělilo 81 setin. 
„Po té jízdě už mi bylo skoro jedno, jak to dopadne. Věděl 
jsem, že ta jízda je skvělá, a to mi asi stačilo. Věřil jsem si 
na medaili,“ řekl v rozhovoru pro svazový web Rudorfer.

Mužská párová čtyřka si v Račicích 
dojela pro zlato z MS veslařů do 23 let
Párová čtyřka Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Nedě-
la a Filip Zima vybojovala zlaté medaile na mistrovství svě-
ta veslařů do 23 let v Račicích. Svěřenci trenéra Jana Na-
vrátila se postarali o jediný medailový úspěch domácí re-
prezentace na šampionátu.

Česká loď byla po čtvrtině závodu třetí, ale v druhé 
pěti stovce už se posunula do čela a na prvním místě vy-
držela až do cíle. Ve finiši odolala náporu Italů i Nizozem-
ců, které na druhé a třetí příčce dělilo jen 11 setin. „Věděli 
jsme, že nemáme nejlepší start, tak jsme za to v prvním ki-
lometru vzali. Je to úžasné. Je to má první medaile, moc si 
to užívám,“ řekl Neděla.

Český útočník Schick skončil 
na ME druhý mezi střelci
Český útočník Patrik Schick skončil na mistrovství Evropy 
ve fotbale druhý mezi střelci. Pětadvacetiletý hráč Leverku-
senu dal sice stejně jako Cristiano Ronaldo pět branek, ve 
prospěch portugalské hvězdy ale rozhodlo to, že si připsal 
ještě jednu asistenci. Schick dal pět z šesti českých branek 
na šampionátu. Blýskl se především v úvodním utkání sku-
piny proti Skotsku, v němž dvěma góly zařídil výhru 2 : 0. 
Kanonýr Leverkusenu vypadl s českým týmem ve čtvrtfiná-
le v Baku, kde reprezentanti prohráli s Dánskem.

Fotbalisté Itálie vyhráli Euro podruhé v historii a po-
prvé od roku 1968. Ve finále v londýnském Wembley po-
razili domácí Anglii 3:2 na penalty. V normální hrací době 
i po prodloužení skončil duel 1 : 1. Italové slaví první zlato 
na velkém turnaji od mistrovství světa 2006.

Trefa českého fotbalisty Patrika Schicka téměř z polovi-
ny hřiště v utkání proti Skotsku zvítězila v anketě o nejhezčí 
gól mistrovství Evropy. Oznámila to UEFA, na jejímž webu 
hlasovalo téměř 800 tisíc fanoušků. Útočník Leverkuse-
nu zvítězil díky pohotové střele z úvodního zápasu české 
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reprezentace na šampionátu, kdy na začátku druhého po-
ločasu vypálil ze vzdálenosti 49,7 metru a dal gól z největ-
ší vzdálenosti v historii evropských šampionátů.

Sportovní lezec Martin Stráník má bronz
Martin Stráník se poprvé probojoval ve Světovém poháru 
v lezení na obtížnost na stupně vítězů. V Chamonix skon-
čil třetí za Američanem Seanem Baileym a Italem Stefanem 
Ghisolfim. Ve Francii chyběl Adam Ondra a další elitní lez-
ci, kteří se chystali na premiéru svého sportu na olympij-
ských hrách v Tokiu.

Lezkyně Eliška Adamovská zvítězila
Dvacetiletá Eliška Adamovská vyhrála při své premiéře ve 
finále závod Světového poháru v lezení na obtížnost ve 
francouzském Briançonu a je první českou ženskou me-
dailistkou v této disciplíně v seriálu.

Chodkyně Martínková má stříbro 
z juniorského mistrovství Evropy
Chodkyně Eliška Martínková získala na úvod juniorské-
ho mistrovství Evropy v Tallinnu stříbrnou medaili. V zá-
vodě na 10 000 metrů nestačila jen na Rusku Julii Chalilo-
vovou, za kterou zaostala o více než devět sekund. Časem 
46:23,74 si turnovská atletka výrazně vylepšila osobní re-
kord o téměř minutu a 38 sekund. Svým výkonem se Mar-
tínková zařadila na třetí místo dlouhodobých českých ta-
bulek za sestry Anežku a Elišku Drahotovy.

Fotbalista Souček 
suverénně vyhrál Zlatý míč ČR
Záložník Tomáš Souček suverénně vyhrál novinářskou an-
ketu Zlatý míč ČR o nejlepšího fotbalistu sezóny a obhájil 
loňské premiérové vítězství. Šestadvacetiletý středopolař 
West Hamu v 25. ročníku ovládl jarní i podzimní část hla-
sování a s náskokem 411 bodů porazil klubového spolu-
hráče, obránce Vladimíra Coufala. Třetí místo obsadil útoč-
ník Leverkusenu Patrik Schick. 

JubIleum

Barbora Špotáková (* 30. 6. 1981, Jablonec nad Nisou)  
je atletka-oštěpařka, dříve vícebojařka. Dvakrát v této disci-
plíně zvítězila i na olympiádě – na LOH v Pekingu a v Lon-
dýně. Je členkou ASC Dukla Praha. Drží světový rekord 
v hodu oštěpem (72,28 m). Je také nositelkou Medaile Za 
zásluhy.

K atletice ji přivedli v rodném Jablonci nad Nisou rodi-
če. Maminka Ludmila je bývalá vrcholová atletka a v Jab-
lonci učila tělesnou výchovu na sportovní škole. Otec Fran-
tišek se věnoval běhům a desetiboji.

V květnu 2009 Barbora absolvovala Českou zeměděl-
skou univerzitu v Praze, obor Udržitelný rozvoj biosféry na 
Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

21. srpna 2008 se stala olympijskou vítězkou na LOH 
2008 v Pekingu, když v posledním šestém pokusu hodi-

la nový evropský 
rekord 71,42 met-
ru a překonala jím 
do té doby vedou-
cí ruskou oštěpař-
ku Marii Abaku-
movovou. Za ten-
to úspěch byla po-
čátkem září 2008 
povýšena do hod-
nosti nadporuči-
ce. Kapela Tři sest-
ry složila pro Bar-
boru Špotákovou 
po jejím úspěchu 
na LOH 2008 pí-
seň Čtvrtá sestra.

Dne 13. září 2008 se stala výkonem 72,28 m i světovou 
rekordmankou v hodu oštěpem (nejdelší hod od změny 
těžiště ženského oštěpu, k níž došlo 1. dubna 1999). Po 
Daně Zátopkové se stala druhou Češkou v historii, které se 
to povedlo. Jako první žena dokázala s novým typem oště-
pu hodit přes hranici 72 metrů.

V sezóně 2017 se vrátila na světový trůn. Zkušená ma-
tadorka směřovala svou formu ke světovému šampionátu. 
V generálce na londýnském stadiónu při mítinku Diaman-
tové ligy si hodila sezónní maximum 68,26 m, což ji řadi-
lo na druhé místo sezónních světových tabulek za Chor-
vatku Saru Kolakovou. Na mistrovství světa však přemo-
žitelku nenašla a finálovému závodu kralovala výkonem 
66,76 m. Světový titul získala po deseti letech. Svou pozici 
pak potvrdila i při curyšském finále Diamantové ligy, kte-
ré též opanovala, a již popáté v kariéře se radovala ze zis-
ku diamantové trofeje.

Rok 2019 byl u Barbory ve znamení návratu z druhé 
mateřské pauzy. Hned při svém prvním startu v Kolíně za-
znamenala nejlepší výkon sezóny 63,85 m. Pravidelně pak 
závodila v rámci Diamantové ligy. Ve finálovém závodě 
skončila pátá. Na mistrovství světa obhajovala titul z pře-
dešlého šampionátu. To se jí tentokrát nepodařilo, přesto 
z Dauhá odjela se solidním devátým místem.

Do specifické sezóny 2020 vstupovala Barbora s no-
vým koučem Janem Tylčem a stále si udržovala velmi dob-
rou výkonnost. Svými starty spíše šetřila. Blýskla se ze-
jména na Zlaté tretře v Ostravě, kde zvítězila výkonem 
65,19 m, což byl její nejdelší hod od narození druhého 
synka Darka. V sezónních světových tabulkách byla pátá 
a ukázala tak, že stále ještě nepatří do starého železa.

Po třetím nepovedeném hodu se sklonila, vykřičela 
zklamání, pak chvíli zůstala stát s rukama za hlavou. Dvoj-
násobná olympijská vítězka a trojnásobná olympijská me-
dailistka Barbora Špotáková ve čtyřiceti letech neprošla 
letos v Tokiu kvalifikací oštěpařek. K postupové dvanácté 
příčce jí po výkonu 60,52 metru chybělo ze 14. místa 42 
centimetrů. Přesto nelituje, že se kvůli této olympiádě už 
podruhé vracela do závodů a věnovala jí dva roky práce. 
„Naopak, byly to moc pěkné poslední dva roky s novým 
trenérem. I nějaké dobré výkony jsme předvedli. Vyhrála 
jsem letos závod Diamantové ligy, dostala jsem se na její 
světové finále do Curychu. Úplně tragické to není. Atleti-
ka mě pořád baví.“
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Jaroslav Drobný (12. 10. 1921, Praha – 13. 9. 2001, Lon-
dýn)
Před sto lety se narodil a před dvaceti zemřel tenista a ho-
kejista Jaroslav Drobný. Jen málo sportovců na světě se do-
kázalo prosadit hned ve dvou vrcholových sportech. Jaro-
slav Drobný byl jedním z nich. Vynikající hokejista a tenis-
ta dokázal uspět v obou sportech, kterým se věnoval. Na-
víc bez ohledu na nelehké okolnosti, které ho jeho karié-
rou neustále provázely.

Jaroslav Drobný o sobě dal výrazně vědět již před 
druhou světovou válkou. Jako sedmnáctiletý se zúčastnil 
v roce 1939 hokejového šampionátu v Basileji a Curychu. 
Národní tým skončil čtvrtý, v tehdejším hodnocení mistrov-
ství Evropy druhý za Švýcarskem. Daleko slavnější výhru 
zažil o osm let později. Na domácím turnaji v Praze Čes-
koslovensko překvapivě vyhrává titul mistrů světa, ke kte-
rému (díky odlišnému hernímu systému) pomáhají senzač-
ní výhrou Rakušané. Čechoslováci jim pak ve vítězné eufo-
rii posílají jako výraz díků vlak plný potravin, uhlí a dalších 
surovin. Přece jen byly pouhé dva roky po válce.

Drobného kvality potvrzují následující rok i olympijské 
hry ve Svatém Mořici 1948, kde Československo získává 
stříbrné medaile. Drobný přispěl za celý šampionát dese-
ti vstřelenými góly.

Po únorovém komunistickém převratu opouští Česko-
slovensko a snaží se získat cizí státní občanství. Nakonec 
se mu to daří v Egyptě, za který hraje tenis v letech 1950-
1959. Mezi největší tenisové triumfy Drobného patří něko-
lik finálových účastí na Grand Slamu, ve dvouhře dvakrát 
triumfuje na French Championships, v roce 1954 vyhrává 
ve Wimbledonu. Úspěšný je i ve čtyřhře. Nakonec se Drob-
ný usadil v Londýně, získal britské občanství a ještě v roce 
1960 hrál na Wimbledonu. Ač se považoval za lepšího ho-
kejistu nežli tenistu, přehled jeho sportovních úspěchů je 
impozantní. V roce 1997 se stal členem síně slávy IIHF.

Antonín Benjamin Svojsík – Skaut Wiki (5. 9. 1876, 
Dvůr Králové nad Labem – 17. 9. 1938, Praha)
Antonín Svojsík byl pedagog, hudebník, zakladatel české-
ho skautingu (který v českém prostředí dostal jméno Ju-
nák), jeho propagátor a organizátor, člen Sokola.

Od mládí sportoval, byl členem Sokola a byl nadaný jak 
pohybově, tak hudebně. Chtěl se stát učitelem a vystudo-
val učitelský ústav. Stal se profesorem a v letech 1901-1914 
učil tělocvik na žižkovském reálném gymnáziu na Sladkov-
ského náměstí. Byl spoluzakladatelem Českého pěvecké-
ho kvarteta a právě zde jako nejmladší člen získal svou 
přezdívku Benjamin. Kvarteto v roce 1902 sklidilo velký 
úspěch na svém světovém turné. Byl také jednatelem hu-
debního odboru Umělecké besedy, kde se podílel na osa-
mostatnění Hudební matice české.

V Anglii se seznámil se skautingem a navštívil tam 
skautský tábor. Toto hnutí a jiná výchova mládeže ho vel-
mi oslovila, proto hned po návratu založil první skupinu 
ze svých studentů. V létě 1912 se konal první tábor třinác-
ti chlapců poblíž Lipnice nad Sázavou. Jeho průběh Svojsík 
popsal v brožuře Den v táboře Junáků. Ještě v témže roce 
vydal svou první knihu Základy junáctví, do níž přispěly 
další významné osobnosti, např. Alois Jirásek, Karel Václav 

Rais, dr. Guth-Jarkovský a další, Mikoláš Aleš navrhl obálku 
knihy. Vznik skautingu podporoval třeba i prezident T. G. 
Masaryk nebo ministerský předseda Karel Kramář.

Antonín Benjamin Svojsík si přál začlenit skauty pod 
Sokol, ale to se nepodařilo. Proto založil samostatnou or-
ganizaci a 15. června 1914 tak vznikl spolek Junák-Český 
skaut, který po skončení první světové války 7. června 1919 
přeměnil na Svaz Junáků-skautů Republiky českosloven-
ské. Stal se jeho prvním náčelníkem. Ke světovému skaut-
skému znaku, lilii, přidal jako symbol našeho národa chod-
ský znak, tj. černou psí hlavu na bílém štítě.

A. B. Svojsík byl od roku 1915 vydavatelem časopisu 
Junák. Vycházel i v době války, navíc skauti spolupracova-
li s Červeným křížem. Při vzniku Československa zajišťova-
li tzv. skautskou poštou komunikaci mezi Národním výbo-
rem v Praze a venkovem. Během první republiky Svojsík 
pracoval v ústředí organizace.

O prázdninách 1938 odjel do Ruska, aby se seznámil 
s výchovou ruské mládeže. Také chtěl z vlastního pohle-
du poznat nové směry v ruské tělovýchově. Únavu, již při-
nášelo nepohodlí cesty, nezvyklou stravu a úmorná vedra 
snášel dost těžce. S velkým sebezapřením se vrátil domů 
2. srpna 1938. Po návratu prohlásil, že „skauting vyluču-
je totalitu, totalita vylučuje skauting“. Za týden ulehl s ho-
rečkami způsobenými streptokokovou nákazou. Horečky 
stoupaly i přes všechnu lékařskou péči a 17. září v 9 hodin 
dopoledne Svojsík zemřel.

Z hIsTorIe

Dloubák Antonína Panenky, 1976 
Před 45 lety se Antonín Panenka zapsal do fotbalových dě-
jin. Nevídanou penaltou na ME v Bělehradě v zápase s Ně-
meckem získal pro Československo zlato. Hráč pražských 
Bohemians si postavil míč k penaltovému kopu. Rozbíhá 
se a míč lehounce podkopává doprostřed branky. Hvězd-
ný brankář Sepp Maier nic podobného nečekal a vrhl se 
k tyči. Riskantní, nevídané řešení. Byl to rozhodující mo-
ment finálového utkání mistrovství Evropy 1976 v Bělehra-
dě mezi Československem a Západním Německem, které 
po remíze 2 : 2 dospělo až do penaltového rozstřelu. Po 
neproměněné penaltě Uliho Hoenesse Antonín Panenka 
nejslavnějším kopem své kariéry rozhodl.

„Mám výhodu ve jménu. Panenka se ve všech jazycích 
vyslovuje stejně. Díky tomu si to lidi dobře zapamatují. Při-
znám se, že mě nikdy nenapadlo, že by se zrovna moje 
penalta z finále mistrovství Evropy mohla takhle proslavit. 
Kvůli tomu jsem ji rozhodně takhle nekopnul,“ nechal se 
slyšet v mnoha rozhovorech na téma legendárního kopu 
v Česku nesmírně populární mistr Evropy.

V letech 1981-1985 hájil barvy (stejně jako v Bohem-
ce zelenobílé) prestižního evropského klubu Rapidu Ví-
deň, za který nastřílel 77 gólů. Dvakrát se mohl pyšnit titu-
lem mistra Rakouska a v roce 1985 se s ním dostal až do 
finále Poháru vítězů pohárů. Pak ještě dvě sezóny účinko-
val v druholigovém rakouském St. Poltenu. Poté se vrá-
til – kam jinam než – do Bohemky.

28. 9. 1906 byla prvními dostihy zahájena činnost závo-
diště ve Velké Chuchli.
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Tornáda … v lidském životě
V úterý 6. července mi volali z oddělení magnetické rezo-
nance, jestli bych mohl přijít tlumočit při lékařském vyšet-
ření jedné mladé dívky z České republiky. Nic neobvyklého. 
V nemocnici SMZ-Ost mne vedou jako člověka mluvícího 
několika jazyky. Často jsou sem přijímáni pacienti různých 
národností; většina z nich jsou buď turisté, nebo lidé pře-
chodně bydlící v Rakousku, ale nemluvící německy. Když 
jsou neočekávaně hospitalizováni, většinou kvůli doprav-
ním úrazům, je potřebné mít zdravotní personál, který se 
s nimi domluví. Ukončil jsem telefonát s kolegou z magne-
tické rezonance, a než jsem tam odešel, říkám svým kole-
gyním: „Snad to nebude ta čtrnáctiletá holka, kterou vezl 
vrtulník z Moravské Nové Vsi 24. června poté, co tuto ves-
nici téměř srovnalo se zemí tornádo…“ Byla to ona. Syl-
vie Hromková.

Když jsem ji pak uviděl upoutanou na lůžku, zafixova-
nou, aby se nemohla ani otáčet kvůli nesčetným zlome-
ninám, poničenou, pochroumanou, tak ještě než jsem jí 
cokoliv řekl nebo přetlumočil její slova kolektivu kolegů 
z magnetické rezonance, nemohl jsem se zdržet slz a hlas 
se mi zadrhával v hrdle. Měla zlomené tři krční obratle, 
rozdrcené nohy, rozbitou hlavu, pořezaný obličej, z jejího 
těla vyčuhovaly různé hadičky napojené buď na přístroje 
nebo na plastové sáčky, její tělo bylo poseto mnoha ste-
hy po operačních zákrocích. Něco podobného jsem do té 
doby neviděl. Magnetická rezonance krční páteře a jedné 
nohy měla jednak potvrdit úspěch předchozích operací, 
jednak zjistit, jak na tom děvče je, protože se plánoval její 
převoz do jedné brněnské nemocnice. „Nejhorší je to, že 
Sylvie má pořád děsivé sny, nemůže spát, protože se jí stá-
le vybavuje ta hrůzostrašná situace, když tornádo poháně-
lo kutálející se autobus, jako když foukáte na škatulku od 
zápalek. Ze zcela zdemolovaného autobusu ji museli pak 
vystřihávat speciálními kleštěmi na plech. Po fyzické strán-
ce jsme snad pro ni udělali vše a zachránili ji z nejhoršího, 
je zde ale v cizí zemi, nemá s kým mluvit česky a teď by po-
třebovala hlavně psychoterapeutickou pomoc,“ říká mi lé-
kařka, která ji doprovázela z oddělení, na kterém Sylvie le-
žela. Po celou dobu obou vyšetření jsem byl u toho. Coko-
liv jsem jí musel sdělovat nebo se jí na něco ptát, jsem ří-
kal s velkým napětím a sebezapřením, abych nedal najevo 
svým třaslavým hlasem citové rozechvění nad jejím utrpe-
ním a zároveň zakryl proud slz silně se tlačící do očí. Ko-
lik utrpení, kolik bolesti v tak mladém člověku! Kdo za to 
může, vždyť je zcela nevinná, proč se to muselo stát zrov-
na jí? Když vyšetření skončí, snažím se, nakolik to jen jde, 
v sobě posbírat všechen klid, jemnost a humor, lehce ji 
lechtám na chodidle, ona se pousměje a já jí říkám: „Vydrž, 
Sylvie, bude líp, uzdravíš se, tolik lidí se modlí za tebe, za 
tvou rodinu, pro mnohé ses stala symbolem síly, i když je to 
momentálně kruté.“ Znovu se pousmála a řekla: „Děkuji!“

O několik dnů později mi někdo předal břeclavské no-
viny, ze kterých se dovídám následující informace. Když 
tornádo vtrhlo do vesnice, schovávala se Sylviina matka 
v jejich domě spolu se čtyřletým synem, bratrem Sylvie, 
pod stolem, na který po chvíli spadl sádrokartonový strop. 
Celou dobu přemýšlela, kde je jejich prostřední dcera.

„Když to přestalo, rychle jsme se vyplazili rozbitými 
skleněnými dveřmi. Žena skočila na kolo a letěla dceru hle-
dat, autobusu si ale nevšimla. Ležel daleko v poli. Dceru 

v tu chvíli už odvážel rakouský vrtulník do nemocnice,“ po-
pisoval situaci otec Sylvie se slzami v očích. „Náraz byl tak 
silný, že autobus odletěl až třicet metrů ze silnice. Dcera 
má po několika operacích zpřerážené nohy. Snad se z toto 
dostane, manželka už za ní jela, volali nám z vídeňské ne-
mocnice, narychlo jsme si museli někoho sehnat, kdo mlu-
ví německy, hrozné bylo, že jsme hned nevěděli, co nám 
chtějí říct, první dny byla v kritickém stavu a umělém spán-
ku.“ Ostatní členové rodiny vyvázli s drobnými poranění-
mi. Jejich dům je určený k demolici. Dosud v něm nejen 
bydleli, ale také provozovali prodejnu potravin. Rodina 
tak přišla o živobytí. „Nemůžu to teď ale vzdát, musím uži-
vit tři děti,“ říká. Jeho nejstarší osmnáctiletá dcera Viktorie 
byla v době tragédie na táboře, takže alespoň o ni nemu-
sel mít strach. Jenže rodina potřebuje peníze i na její léč-
bu. „Už rok bojujeme o její zdraví, protože Viktorii byl dia-
gnostikován nádor v hlavě bez možnosti operativního od-
stranění. Naštěstí tento nádor roste velmi pomalu, Viktor-
ka je pod lékařským dohledem a chodí na pravidelnou léč-
bu,“ uvedla Miroslava Čukanová, zakladatelka portálu do-
nio.cz, na kterém byla spuštěna sbírka na pomoc právě 
této rodině, „a během pouhých tří dnů na něj lidé posla-
li osm miliónů korun“ (5plus2, Břeclavsko a Hodonínsko, 
2. 7. 2021, str. 10).

Více než polovinu svého života pracuji v nemocnici. 
Pravda, na ozařovací klinice nevidím tak poničená těla jako 
třeba na úrazovce. Přesto jsem se naučil držet si určitý od-
stup od nemocných, protože jinak by utrpení jiných dep-
talo i mne samotného. Čím jsem ale starší, tím hůře sná-
ším vážná poranění a nemoci dětí a mladistvých. V drtivé 
většině se stávají oběťmi nezaslouženě, ne ze své viny, ale 
přičiněním, nedbalostí nebo lehkovážností jiných, dospě-
lých, anebo také čirou náhodou. Spoustě utrpení se ne-
lze vyhnout, jen je odevzdaně přijmout. „Postižený se ve 
špatný okamžik nacházel na špatném místě.“ Utrpení dětí 
drásá srdce. Ty malé bytosti ještě ani nedozrály, nestihly 
zhrubnout, ani se obrnit v důsledku různých omezování 
či utržených ran od dospělých – nebo od života samého…

V tornádem postižených vesnicích přišla kromě jiných 
o život těhotná žena, pak také asi dvouleté dítě, které jeho 
matka navzdory objetí a krytí před padajícími trámy ne-
dokázala zachránit. Dle statistiky uveřejněné v deníku MF 
Dnes tornádo zničilo 1 200 domů, zbouráno kvůli naruše-
né statice bylo na dvě stě staveb. Škody na veřejném i sou-
kromém majetku dosáhly 15 miliard korun (MF Dnes, 6. 8. 
2021, str. 1 a 4).

Denně jsme bombardováni zprávami z médií o kata-
strofách, v jejichž důsledku umírají náhle a neočekáva-
ně nevinní lidé. Nedokážu to již poslouchat, natož vnitř-
ně zpracovávat. Přesto se ale i já musím učit přijímat tyto 
informace, umět s nimi žít, mít navzdory všemu pozitivní, 
optimistickou mysl. Čím dál tím častěji se v mé mysli vyno-
řuje věta, kterou mi před mnoha lety řekla jedna moje pří-
telkyně ze Slovenska, pracující jako lékařka na jedné oza-
řovací klinice: „Petře, čím více onkologických pacientů ke 
mně chodí, tím více si uvědomuji svou ubohost a nemož-
nost pomoci všem. Veškerá moderní medicína není schop-
na zastavit tuto nemoc a já v takových situacích bych nejra-
ději odešla z nemocnice a vstoupila do kláštera, kde bych 
se v tichosti a obětavosti modlila za všechny ty postižené, 
alespoň za to, aby dokázali s tou nemocí žít a navzdory její 
krutosti si zachovali mír v duši…“
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y Jedno irské přání říká: „Přeji ti den plný harmonie a po-
cit vděčnosti, než ulehneš večer do postele.“

Tyto myšlenky jsou pro mne určitou odpovědí či návo-
dem na to, jak mám žít, abych dokázal ve svém životě zpra-
covat jak dobré, tak také smutné zprávy. Nikdo, ani já, se 
v životě nemůže vyhnout utrpení. Jsou momenty, kdybych 
z euforie z nějakých příjemných okamžiků nejraději jen ra-
dostí vyskakoval, zpíval si, těšil se. Pak mne zdrtí něco ne-
příjemného, smutného, bolestného a euforické okamžiky 
jsou pryč. Ano, to vše patří k životu. Umění vidím v tom na-
jít mezi euforií a radostí na jedné straně a smutkem z bo-
lestného a nepříjemného na straně druhé jakousi pomysl-
nou střední cestu. Umět přijímat vše, co život přináší, s vě-
domím, že na této zemi jsem jenom dočasně, jsem zde 
jako host, zítra již zde být nemusím… Vše má svou koneč-
nou a absolutně není v mých silách plánovat vše tak, aby to 
bylo jen příjemné a radostné. Vědomí, že by po mně měla 
zůstat nějaká hezká, příjemná stopa či vzpomínka, může 
snad motivovat k tomu, abych žil každý den v míru a s po-
citem, že můj život má smysl.

P. S.: Z diskrétnosti a kvůli ochraně práv nemocných 
jsem text inspirovaný osudem Sylvie Hromkové původně 
psát neplánoval. Její příběh a osobní setkání jsem si chtěl 
ponechat jen pro sebe. Teprve novinové články o jejím sta-
vu mne přiměly napsat tuto úvahu.

Peter Žaloudek, Vídeň, 10. 8. 2021

Podyjí
Dyje je symbolická řeka a oblast kolem ní, Vysočina, Jižní 
Morava, Waldviertel a Weinviertel, je příkladem historic-
kých proměn. Ze severu od Jihlavy přímo na jih přes Telč, 
Dačice a kolem Slavonic přitéká Moravská Dyje. Z rakous-
kého jihu, ze Schweiggers v centru Waldviertelu přitéká 
přes Waidhofen/Bejdov Deutsch-Thaya/Německá (ne ra-
kouská) Dyje. Pod hradem Raabs/Rakous, který dal Ra-
kousku jeho české jméno, se slévají a jako jediná Dyje se 
v četných meandrech proplétá přes Znojmo a Laa/Lavu 
na východ k Břeclavi, někdy po rakouské, někdy po morav-
ské straně, někdy tvoří hranici mezi nimi, až do Hohenau/
Cáhnova, kde se vlévá do Moravy, řeky, která dala jméno 
Moravě.

Region Podyjí je jednou z nejstarších obydlených ob-
lastí Evropy. Za tisíciletí se tu usadily a své stopy zanecha-
ly desítky kmenů a národů. Její současnou tvář jí v minulém 
tisíciletí vtiskli Moravané, němečtí Rakušané, Češi, Židé, 
švýcarští novokřtěnci, Chorvaté. Na rozdíl od Čech tu ni-
kdy neexistovala ostrá jazyková a národnostní hranice. Po-
dyjí bylo středem plynulého přechodu mezi německy mlu-
vící Vídní s její významnou českou menšinou a česky mluví-
cím Brnem s jeho významnou německou menšinou. Obce 
se zde lišily pouze různým podílem obou jazykových sku-
pin. Bez regionu Podyjí by východní Rakousko vypadalo ji-
nak a chyběla by mu řada významných osobností včetně 
dvou rakouských prezidentů.

Druhou světovou válkou byla tato staletá kontinuita 
dramaticky přetržena. Nejprve byli rozeštváni německy 
a česky mluvící občané proti sobě. Poté byli česky mluvící 
podrobeni německy mluvícím a židovské obyvatelstvo vy-
hnáno a vyhlazeno. A nakonec byli z moravské části regio-
nu vyhnáni jeho německy mluvící obyvatelé. Na jejich mís-
to přišli lidé z Čech, Moravy, Slovenska, Volyně, Rumun-

ska, z celého světa, všichni vykořenění, všichni bez sou-
vislostí a vazeb k místu a svým novým jižním sousedům. 
Značná část vyhnaných se usadila jižně od hranice v ra-
kouské části regionu. Zprostředkovává zde své hořké zku-
šenosti se severním sousedem, nedůvěru k němu a resen-
timenty.

Následně region a jeho obyvatele rozdělila železná 
opona ostnatým drátem, strážními věžemi, rozkazy ke 
střelbě a minovými poli na dvě bezživotné, izolované pe-
riferie na hranici dvou znepřátelených světů. Dalších čtyři-
cet let neexistovaly žádné kontakty, žádná komunikace na-
příč hranicí. Dvě generace vyrůstaly pár kilometrů, často 
jen pár set metrů od sebe, každá ve vlastním uzavřeném 
světě, obě věděly víc o amerických Indiánech než o svých 
bezprostředních sousedech.

Po otevření hranice zde není nic, na co by se dalo na-
vázat. Je to nulový bod, zcela nový počátek. Důsledky po-
stihují obě strany podobně. Strukturálně slabý region, níz-
ká životní úroveň, nízká úroveň vzdělání, nedostatek pra-
covních příležitostí, dojíždění za prací do odlehlých center, 
emigrace mladých lidí, stárnoucí populace a vymírání cha-
rakterizují jak severní části Waldviertelu a Weinviertelu, tak 
i sousední jihočeské a jihomoravské okresy.

Odliv obyvatelstva, ekonomiky i investic však zároveň 
ušetřily přírodu a osídlení před devastací překotným vý-
vojem 20. století. Region Podyjí zůstal z velké části nedo-
tčený, a to jak ve své původní krajinné podobě s převáž-
ně intaktní přírodou, tak i ve své urbánní podobě jako kra-
jinný pás malebných městeček s neporušeným středově-
kým centrem, téměř nezasažených modernistickými pře-
stavbami.

Značnou část regionu tvoří kulturní a přírodní rezer-
vace, kulturní dědictví UNESCO Telč, snad někdy kultur-
ní dědictví UNESCO Slavonice, přírodní park Geras, me-
zinárodní přírodní park Podyjí/Thayatal, přírodní rezer-
vace Leiser Berge, biosférická rezervace UNESCO Pálava, 
krajinná rezervace Falkenstein, městská rezervace Mikulov, 
přírodní památkový areál UNESCO Lednice – Valtice, Mo-
ravskodyjský klín a další.

Obě části regionu Podyjí mají přesto i nadále mnoho 
společného. Možná méně překvapivé je to ve Weinvierte-
lu, na Znojemsku a Mikulovsku, kde stejná vinařská kultu-
ra poskytuje základ pro opětné vazby. V posledních deseti-
letích však Waldviertel jako útočiště objevili vídeňští uměl-
ci a intelektuálové a zároveň, přímo naproti, pražští uměl-
ci a intelektuálové Slavonicko a oblast České Kanady. La-
tentní potenciál přeshraničního propojení je však realizo-
ván velmi sporadicky.

Podobně leží ladem i značný potenciál cestovního ru-
chu, jedna z mála šancí pro budoucnost regionu. Je vní-
mán nejvýše jako výletní destinace pro velké městské aglo-
merace, Vídeň, Brno, částečně i Prahu – ovšem pouze na 
vlastní straně, zřídka přeshraničně. Charakteristicky prv-
ní projekt, který vnímal a prodával celý region jako sou-
část mezinárodní cyklistické sítě, přišel od amerických 
Greenways. Pro rozšíření regionální cyklistické infrastruk-
tury však přinesl důležité impulsy, standardy a know-how. 
Účinné a systematické využívání regionálního potenciálu 
by však vyžadovalo na jedné straně povědomí společné 
regionální identity s ochotou spolupracovat přes hranice 
a na druhé organizační, finanční a politickou podporu ze 
strany center. Obé chybí.
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Některá srovnání stojí za úvahu. Demografická devas-
tace na české straně a její důsledky na rakouské by moh-
ly vysvětlovat rozdíl oproti burgenlandsko-maďarskému 
nebo štýrsko-slovinskému pohraničí, kde plynulý přechod 
mezi oběma kulturami období komunismu přetrval a poté 
poskytl optimální podmínky pro rychlý vzestup společných 
kulturních, komunálních i hospodářských aktivit. V prvních 
letech po rozpadu východního bloku vykazoval Burgen-
land pravidelně nejvyšší hospodářský růst ze všech rakous-
kých spolkových zemí a obdobný zaznamenával i západ 
Maďarska.

Podobně jako rakousko-české by však ze stejných dů-
vodů muselo být postižené i německo-české pohraničí. 
O to více, že česká zášť z období protektorátu se soustře-
ďovala proti Němcům, zatímco Rakušané byli vnímáni jako 
Hitlerova první oběť a nejbližší přátelé Čechů. Největší část 
vyhnaných směřovala do Německa a i většina těch, kteří se 
dostali do Rakouska, byla dále vyhnána do Německa, takže 
koncentrace vysídlených a jejich potomků podél bavorsko-
české hranice je mnohem vyšší než podél rakousko-české.

Jenže tento předpoklad se nenaplňuje. Bavorsko-české 
pohraničí má ve svém dynamickém vývoji blíže k rakous-
ko-maďarskému než k rakousko-českému. Jedním vysvět-
lením může být snaha zlepšit vzájemné vztahy jejich cíle-
vědomou kultivací a investicemi. Zaznamenejme, že ne-
sená především německou stranou, která udělala dobrou 
zkušenost s překonáním staletého německo-francouzské-
ho nepřátelství brzy po druhé světové válce. S úspěchem, 
který vynaložené prostředky tisíckrát vrátil a stal se jádrem 
evropské integrace.

Na základě Českoněmecké deklarace z roku 1997 byl 
vytvořen Českoněmecký fond budoucnosti, který pod-
poruje širokou škálu projektů vzájemného porozumění. 
K tomu si všechny německé politické strany udržují vlast-
ní nadace, které rovněž přeshraniční projekty porozumění 
podporovaly, a podobně i řada dalších veřejných a soukro-
mých finančních zdrojů z obou zemí i ze zahraničí.

Není to však jen o penězích. Jako instituce Česko-
německého fondu budoucnosti vzniklo Českoněmecké dis-
kusní fórum, platforma, na které se každoročně setkávají 
a vyměňují si názory osobnosti z politiky, veřejného živo-
ta a občanské společnosti obou zemí. Jestliže v prvních le-
tech dominovala především témata historické zátěže, ča-
sem se setkání vyvinulo ve významné středoevropské dis-
kusní fórum daleko přesahující českoněmecký rámec. Vý-
sledkem je nejen dalekosáhlé snížení napětí a předsudků 

na obou stranách, ale i nezatížená přeshraniční spoluprá-
ce na obecní, kulturní, školní, hospodářské a infrastruktur-
ní úrovni. V bavorsko-českém pohraničí sotva existují zá-
ležitosti, které by nebyly konzultovány a řešeny společně 
se sousedem. Podobný trend lze pozorovat i v německo-
polských vztazích a příhraničních regionech.

Snížení napětí se netýká pouze budoucnosti, jak by 
mohl název fondu napovídat, ale vede i k procesu vyrovná-
vání se s historickou zátěží na obou stranách. Postoje k vy-
hnání prošly v České republice zásadní změnou, a to pře-
devším díky angažovanosti občanské společnosti a zejmé-
na mladých lidí. Změnily se i postoje vyhnaných. Obvykle 
to začalo angažováním se ve svých domovských městech, 
ať už rekonstrukcí kostela, podporou školy, nebo jinak. Se 
změnou na české straně se stále častěji setkávali s porozu-
měním a respektem, takže se dnes mnozí – a v neposled-
ní řadě ti obzvláště kritičtí – znovu začlenili do svých do-
movských komunit, aktivně se účastní společenského ži-
vota a jsou zde plně akceptováni. Byli-li bezprostředně po 
kolapsu komunistického režimu Rakušané nejoblíbenější-
mi a Němci nejneoblíbenějšími sousedy Čechů, o dvacet 
let později se pořadí obrátilo.

Revitalizace Podyjí není v dohlednu, alespoň dokud se 
nezmění povědomí obou stran. Je třeba poznamenat, že 
to nelze očekávat od politiků. Na obou stranách jim chybí 
francouzsko-německá poválečná zkušenost. Místo toho se 
zpravidla dobře přizpůsobili daným okolnostem a nejsou 
motivováni cokoliv na nich měnit. Iniciativa k revitalizaci re-
gionu by musela vyjít jedině od jeho obyvatel.

Přemysl Janýr, referát pro Festival národů Podyjí
v Mikulově, http://www.janyr.eu/index.php/86-podyji. 

P.S. Od stejného autora najdete článek: http://www.janyr.
eu/index.php/87-pandorina-skrinka.

…Od listopadu 2017 do března 2018 zaznamenala 
WHO v 70 zemích, které jí poskytují údaje, až 650 000 mrt-
vých na chřipku. Podle německých zdrojů to byla nejsmr-
telnější sezóna za posledních 30 let, podle australských od 
počátku záznamů. Média v té době referovala o Trumpo-
vě uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele, znovu zvolení 
Miloše Zemana, výbuchu v areálu chemičky Synthos, mis-
trovství světa v házené a o dopravní situaci. O chřipkovou 
pandemii zájem nebyl.

Za první měsíc, leden 2020, napočítal časopis Time 
v tištěných médiích téma koronavirus v 41 358 příspěv-
cích, z toho v 18 800 titulcích…. 

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Mše svaté v českém jazyce:
Panny Marie na nábřeží / Maria am Gestade, Salvatorgas-

se 12: neděle 08:15 + středa 18:30.
Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche, Rennweg 63: nedě-

le 10:00.

25. 09. Varhanní koncert od 19:00, Maria am Gestade, 
vstupné dobrovolné! 

26. 09. Slavnost sv. Václava, Maria am Gestade, mše 
sv. od 8:15.

 Erlöserkirche, mše svatá zrušena. Místo ní se zú-

častníme mše sv. s biskupem Scharlem v kated-
rále sv. Štěpána.

exsultate! aneb Malý hudební festival
V loňském roce, u příležitosti oslav sv. Václava a návště-
vy pomocného pražského biskupa Václava Malého v čes-
ké komunitě v Arcidiecézi Vídeň, proběhl nultý ročník hu-
debního svátku, který má za cíl představit Vídeňanům mla-
dé hudební umělce především z Čech a Slovenska. Rodí-
cí se festival Exultate!, jehož první ročník proběhne od 19. 
do 25. září, nabírá na své síle pomalu, ale jistě.

Za významné podpory paní velvyslankyně dr. Iva-
ny Červenkové a Velvyslanectví ČR v Rakousku obdržela 

z české a slovenské Vídně
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í Česká katolická mise finanční podporu od České repub-
liky, která nám umožnila letos přivést do Vídně vynikají-
cí slovenský orchestr Cappella Istropolitana, velmi talen-
tovanou českou sopranistku a absolutní vítězku pěvecké 
soutěže liturgické hudby Concorso Internazionale „Musi-
ca Sacra“ v Římě Patricii Janečkovou a špičkovou americ-
kou houslistku Aubree Oliverson, která už ve dvanácti le-
tech debutovala v newyorské Carnegie Hall. Na programu 
jsou skladby Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozar-
ta a Michaela Haydna. Potěšit se krásnou hudbou může-
te na koncertě v Karlskirche v neděli 19. září v 16 hodin.

Následující sobotu 25. září se vídeňskému publiku 
představí v chrámu Maria am Gestade od 19 hodin vyni-
kající mladá varhanice Ludmila Dvořáková spolu s Ondře-
jem Moťkou, prvním trumpetistou Moravské filharmonie 
Olomouc. Ludmila Dvořáková je laureátka soutěže Bachův 
varhanní podzim a koncertně vystupuje na mnoha hudeb-
ních festivalech v České republice i v zahraničí. Na progra-
mu koncertu zazní skladby pro trubku i varhany Tomasa 
Albinoniho, Césara Francka, Josefa Suka a Petra Ebena.

Koncerty se uskuteční za platných hygienických opat-
řeních a vstupné je dobrovolné.

Srdečně Vás zveme na mimořádný hudební zážitek.
František Macek, dramaturg festivalu Exultate!

První svaté přijímání 2021
Jako již tradičně i letos přijaly děti ze základní školy Škol-
ského spolku Komenský první svaté přijímání, ke kterému 
přistoupilo čtrnáct dětí. Tento rok, z důvodů stále trvajících 
hygienických opatření kvůli pandemii, byly děti rozděleny 
do dvou skupin. Slavnostní mše svaté, při kterých děti po-
prvé přijaly Krista v eucharistii z rukou P. Václava Sládka, 
duchovního správce české „farnosti“ Arcidiecéze Vídeň, se 
konaly v českém kostele Nejsvětějšího Vykupitele na Renn-
wegu. Poděkování za pomoc při přípravě dětí na tuto svá-
tost patří paní učitelce Lence Novotné, paní ředitelce Mar-
cele Ofner a taktéž rodičům, kteří se podíleli na výzdobě 
kostela. (VS)

P. václav Sládek jmenován národním koordinátorem
Na návrh České biskupské konference byl na předprázd-
ninovém zasedání Rakouské biskupské konference, kte-
ré se konalo ve dnech 14. až 16. června, P. Václav Sládek 
O.Cr., duchovní správce a představený České duchovní 
služby v Arcidiecézi Vídeň, jmenován od 1. července 2021 
na dobu pěti let národním koordinátorem duchovní péče 
o české katolíky v Rakousku.

Gratulujeme! (VS)

Srdečně zveme na program 
spolku Alumni-CZ-Austria
Setkání se spisovatelem, dramatikem a publicistou Ben-
jaminem kurasem, sobota 25. 9. 2021 v 17:00 hodin, 
sál Slovanské besedy, Hotel Post, Drachengasse 3, 1010 
Wien. Vzhledem k možným protipandemickým omezením 
a kapacitě sálu je nutné předběžné přihlášení na adrese: 
alumniczaustria@gmail.com.

Společenský večer absolventů českých vysokých škol ži-
jících v rakousku, čtvrtek 14. 10. 2021 v 19:00 hodin. 
S přednáškou „Fragmentace české společnosti“ vystou-

pí Martin Buchtík, sociolog a ředitel analytického ústa-
vu STEM, Velvyslanectví České republiky ve Vídni, Pen-
zingerstrasse 11-13, 1140 Wien. Akce se koná ve spolu-
práci s Velvyslanectvím České republiky. Vzhledem k mož-
ným protipandemickým omezením a kapacitě sálu je nutné 
předběžné přihlášení na adrese: alumniczaustria@gmail.
com.

Po českých stopách s Alumni-CZ-Austria
Spolek absolventů českých vysokých škol žijících v Rakous-
ku pořádá hlavně networkingová setkání spojená s před-
náškami. K jeho akcím ale rovněž patří společné procház-
ky a návštěvy zajímavých míst, zejména takových, která 
jsou spojená s působením Čechů nebo lidí českého půvo-
du v Rakousku. V době pandemických omezení jsme si při 
těchto procházkách připomenuli tři významné rakouské 
sochaře s českými kořeny.

V říjnu 2020 jsme se vypravili z vídeňské části Stam-
mersdorf přes vrch Bisamberg do Langenzersdorfu, kde 
jsme navštívili místní muzeum (Langenzersdorf Museum), 
ve kterém jsou vystavena především díla sochařů Antona 
Hanaka (1875-1934) a Siegfrieda Charoux (1896-1967). 
Anton Hanak, nejvýznamnější rakouský sochař první třeti-
ny 20. století, se narodil v Brně do rodiny, kde se mluvilo 
česky, neboť jeho matka znala, jak sám uváděl, jen několik 
málo německých slov. Siegfried Charoux se narodil ve Víd-
ni, kam jeho matka přišla z obce Leština na Havlíčkobrod-
sku. Před rokem 1926 nesl její rodné jméno Charous, které 
si po svatbě pozměnil výměnou jedné hlásky na francouz-
sky znějící Charoux. Byl známý jak v Rakousku, tak i v An-
glii, kam se uchýlil před druhou světovou válkou.

V červnu 2021 směřovala naše procházka do vídeňské 
části Mauer, kde jsme mimo jiná navštívili slavný Wotru-
ba kirche, kostel v brutalistickém stylu postavený v le-
tech 1974-1976 podle uměleckého návrhu sochaře Frit-
ze Wotruby (1907-1975). Otec tohoto mezinárodně neju-
znávanějšího rakouského sochaře 20. století byl Čech na-
rozený v Jindřichově Hradci.

Samozřejmě se účastníci našich procházek dozvěděli 
daleko více zajímavých informací, ale protáhli si i tělo a vý-
let zakončili společnou návštěvou vinné restaurace, neboť 
„heuriger“ jsou jak v Langenzersdorfu, tak v Maueru na vý-
borné úrovni. Na obě procházky se s námi vypravili i přá-
telé ze spolku Vlastenecká Omladina.
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 O našich příštích akcích se nejlépe dozvíte na naší 
stránce na facebooku https://www.facebook.com/alum-
niczaustria. Doporučujeme vám tuto stránku sledovat. Bu-
deme rádi, když se k nám příště připojíte!

Pavel Pachta

Slovenská beatová a poprocková legenda 
vystavovala vo Viedni
Za veľkej účasti fanúšikov a ctiteliek speváckej legendy 
a nestora slovenskej hudobnej scény Pavla Hammela sa 
uskutočnila 1. 7. 2021 v Slovenskom inštitúte vo Viedni 
jeho prvá výstava obrazov v Rakúsku.

Ako zakladateľ dnes už legendárnej beatovej skupiny 
Prúdy, potom jej skladateľ a spevák, v šesťdesiatych rokoch 
ohromoval vtedajšiu mladú generáciu. Jeho popularita trvá 
dodnes a uchvacuje i dnešnú mladú generáciu v tejto pre-
technizovanej dobe. Tak niet divu, že sála Inštitútu bola ob-
sadená do posledného miesta.

Predovšetkým v poslednej dobe sa koníčkom Pavla 
Hammela stalo aj maľovanie. Krásne abstraktné obrazy, 
inšpiráciu ktorých čerpá v textoch svojich piesní a ktoré vy-
jadrujú tiež časť určitého úseku umelcovho života. Obrazy 
plné sýtych, kontrastných farieb. Vraj preto tak silné a žia-
rivé farby, že ich umelec maľoval v byte „pri šesťdesiatwat-
tových žiarovkách“, čím sa mu tak silne sýte nezdali. Až na 
dennom svetle sa ukázala ich doslovná sýtosť. 

Väčšina diel tohto výnimočného umelca sa už teraz na-
chádza v súkromných galériách zberateľov umenia.

Návštevníci by neboli spokojní, keby sám umelec ne-
vystúpil naživo s svojimi skladbami – spev a gitara – a za 
sprievodu klavíra. Boli to nielen krásne obrazy, krásne 
skladby, ale i krásny večer.

Bratislava opäť žije kultúrou
Čas pandémie a neistoty plánovania kultúrnych poduja-
tí posunul termín tlačovej konferencie a prezentácie plá-
novaných podujatí v rámci Bratislavského kultúrneho leta 
2021 až na koniec júna. I napriek tomu do Slovenského in-
štitútu vo Viedni prišli nielen zástupcovia kultúrnych inšti-
túcií z Bratislavy, ale aj rakúski novinári, aby aspoň v skrat-
ke informovali čitateľskú verejnosť o daných možnostiach 
navštíviť tieto ponúkané podujatia.

Veď Viedeň je najbližšie k Bratislave a po dlhej pauze 
je potreba opäť obnoviť susedské vzťahy, ako to zdôraznil 
riaditeľ turistického informačného centra Bratislava Tourist 
Board, pán Vladimír Grežo.

Bratislava ako hlavné mesto Slovenska ponúka históriu, 
kultúru, Korunovačné slávnosti – toho roku sa pripomína-
lo 280. výročie korunovácie Márie Terézie za uhorskú krá-
ľovnú (25. 6. 1741) v Bratislave. 

Na Devínskom hrade bolo možné sledovať hry ako aj 
predvádzanie historického šermu.

Do 2. 8. 2021 boli na programe Letné Shakespearov-
ské slávnosti 2021 s hrami: Dvaja páni z Verony, Zimní 
pohádka, Romeo a Júlia, Komédia omylov a Zkrocení zlé 
ženy.

Hlavné mesto Slovenska ponúka nielen kultúru, ale aj 
šport v meste, výlety pre celé rodiny, na vodných kanáloch 
starého koryta Dunaja je možnosť vyskúšať rafting, vodné 
lyžovanie, jetski a iné druhy vodných športov.

Za kultúrou, športom, oddychom či gastronómiou do 
hlavného mesta Slovenska sa z Viedne dostanete nielen 
vlastným dopravným prostriedkom a dobrými vlakovými 
a autobusovými spojmi, ale aj po vodnej ceste Twin City 
Linerom, ktorý je opäť od 19. 6. 2021 v prevádzke. Novin-
kou je zástavka v Hainburgu.

Všetky ponúkané podujatia sa konajú na vysokej úrov-
ni bezpečnostných opatrení. GJ

Zpráva z IMPULSFESTu v Marii Ochránkyni
Poprvé jsem byl v Maria Schutz na Semmeringu v sedm-
desátém devátém roce. Seznámili jsme se ( já a moje žena, 
Nika Brettschneiderová) s Johannesem a Charlotte Seid-
lovými, dvěma keramiky, kteří tam žili a počátkem sedm-
desátých let založili první rakouské samosprávní kultur-
ní středisko. Seidlovi měli skvěle vybudovanou síť kontak-
tů od Vídně až po Štýrský Hradec a organizovali v Maria 
Schutz především výstavy, ale také koncerty a malá diva-
delní představení. Základnou se jim stala bývalá škola – 
jednotřídka, vybudovaná počátkem 20. století (otevře-
na byla v roce 1908 k šedesátému výročí panování císaře 
Franze Josefa). Obec kumštýřskému spolku školu i s po-
zemkem pronajala.

Seidlovi nás pozvali k účinkování a také nám umož-
nili konání divadelních dílen. V průběhu osmdesátých 
let jsme trávili velkou část divadelních prázdnin v Maria 
Schutz (překládám Schutz jako Ochránkyně). A v průbě-
hu pár let jsme převzali také organizaci programu. Náš ak-
cent spočíval v divadelních činnostech: letních divadelních 
festiválcích a dílnách, tedy workshopech (dlouho jsme se 
bránili používání anglického termínu, ale dnes už to poma-
lu a jistě v přeanglizovaném světě kontinentální Evropy po-
někud vzdávám). Také jsme se skupinou tamních amatérů 
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připravili představení, já hrál a Nika dělala režii, perfektní 
funkční scénografii připravil Johannes Seidl, jeho žena hrá-
la rovněž s sebou.

Obec neměla moc chuti „vrážet“ do staré školy peníze 
na renovaci, proto jsem nasadil všechny možné páky a se-
hnal peníze na koupi školy i pozemku. Samozřejmě ne pro 
sebe, ale pro spolek. A pomalu a jistě jsem se stal ještě ve 
druhé polovině osmdesátých let předsedou spolku.

Ještě do roku 1998 jsme v Maria Ochránkyni pořádali 
letní programy, naposledy to byly festivaly divadla jedno-
ho herce. A poté jsme celá léta především v naší letní diva-
delní oáze pořádali schůzky divadelníků z České republiky 
i Rakouska, často jsme v Maria Ochránkyni také zkouše-
li, obvykle první inscenaci nadcházející sezóny. Za čtrnáct 
dní jsme tam udělali více práce než za čtyři týdny ve Vídni, 
především v tak zvané „předmobilní“ a „předinternetové“ 
době, už proto, že tam nebyl telefon a zkoušky i celá atmo-
sféra přípravy inscenace tak byly nerušené.

Tak jak se mně podařilo sehnat peníze na koupi objek-
tu, nezvládl jsem až dodnes „najít“ peníze na práce na stře-
še, kanalizaci, modernizaci topení atd. Často jsme s Nikou 
uvažovali, zda „Maria Schutz“ prodat, nebo ji přece jen 
spolku a tím naší letní činnosti zachovat. Vždy jsme se roz-
hodli pro druhé.

Loni jsem spolu s našim synem Lukášem Kavínem a se 
Zdeňkem Lamborem, hercem ze Zlína, vytvořil jakýsi pev-
ný triumvirát. Rozhodli jsme se spolu, že začneme „Ma-
rii Ochránkyni“ zprovozňovat, že jí vrátíme ducha rados-
ti a tvůrčích setkání z doby před lety. Museli jsme začít in-
stalatérskými pracemi (opravu střechy jsme zařídili ještě 
spolu s Nikou) a jako každý rok vysečením pozemku a po-
řádkem v budově. Spolupráce s oběma výše jmenovaný-
mi byla skvělá. Já už přes svůj věk fyzicky „houby“ udělám, 
oni se do toho dali. A v týdnu před 24. červencem přijelo 
ještě pár bývalých studentů Niky z brněnské JAMU (Zde-
něk je taky jedním z nich) a pomohli.

A v sobotu 24. července došlo k oné renesanci divadel-
ního života: už před polednem začal workshop pod taktov-
kou Alexandra Minajeva. Ten se narodil v Kazovce na Sibiři 
a vystudoval režii i herectví v Moskvě, v roce 2000 se pře-
stěhoval do České republiky. Režíruje a hraje v HaDivadle, 
Na Fidlovačce, ve Stavovském divadle a v současné době 
v Divadle v Celetné a vyučuje herecký pohyb. A to bylo 
také téma jeho intenzivní několikahodinové divadelní dílny. 

Odpoledne potom začal rovněž několikahodinový 
workshop „Současný tanec pro každého“ Hany Achilles. 

Důraz kladla především na kontaktní improvizaci. Hana je 
choreografka, tanečnice a pedagožka z Uherského Hradiš-
tě, která studovala na pražské HAMU, v Salzburgu na Ex-
perimental Academy of Dance a je také absolventkou Vy-
soké škole múzických umění v Bratislavě.
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Louka okolo budovy spolu se svahem je skvělou letní 
scénou. A tam se konalo rodinné představení Robin Hood, 
pouliční divadlo mezinárodního charakteru, protože jeho 
aktéři Mirek a Jarka Sýkorovi nastudovali představení dvoj-
jazyčně: v češtině i němčině. Bylo to parádní a oba komi-
ci svým gagům ještě přidali třetí rozměr, když totiž hleda-
li nějaký německý výraz a hledali ho báječnou improvizací.

Večer koncertovali Jan Mansfeld, Dominik Teleky, Jaro-
slav Tomáš a Tomáš Žilinský. Říkají si Okno a neznamená 
to Fenster čili okno jako doličný předmět z každé chalupy, 
ale název vznikl jako přitakání: OK a k tomu dodatek jisté 
nejistoty: no... Takže Okno. Jejich muzikalita a herecké na-
dání jsou snad až nepřekonatelné. Hrají a zpívají snad po-
pík, ale jsou tam taky prvky rocku, je to především nesmír-
ně vitální, s okouzlujícími texty. Hlavně o lásce a různých 
setkáváních, ale jeden je taky perfektní politikum, podstat-
ná ovšem je jejich vitalita, radost, choreografická preciz-
nost aranžmá. Potěšili a roztleskali všechny přítomné ně-
kolikrát během koncertu, a pokud snad ještě někdo neměl 
skvělou náladu (během dne bylo řádné horko), tak mu ji 
čtyři „Okňáci“ každopádně dodali.

Krásná atmosféra potom trvala u ohně, pečením masa 
v díře i opékáním vuřtů... I na spánek zbylo trochu času 
a někteří z aktérů i diváků odjížděli hned po ránu, par-
ta asi sedmi kamarádů z Ústí nad Labem, Zlína a Brna 
se ještě v neděli 25. července vydala na horu Heukuppe, 
strávili v horách celý den až do setmění a bouřky, která 
se na nás v Marii Ochránkyni sesypala navečer i s krou-
pami. Maria Ochránkyně nás ovšem nedala, stála za námi 
i nad námi, a tak všichni v dobré náladě z Maria Schutz od-
jížděli a možná měli pocit, že ta Maria je skutečně dobrá 
Ochránkyně, tak jako ten štýrský kněz, který si v 18. století 
zdřímnul kousek od stavby kostela, a když se probral, po-
vzdechnul blaženě: „Tady je Maria Schutz, tedy Ochrán-
kyně.“ A dnes je Maria Schutz nejen poutní místo, ale taky 
místo setkávání českých divadelníků v Rakousku: setkáva-
jí se tu se svými kamarády z celé České republiky, ale taky 
s Rakušany, kteří jsou tady „taky“ doma.

Ludvík Kavín

Interview s Richardem Baslerem
Rozhovor nově zvoleného předsedy ARGE Volksgruppen 
Richarda Baslera, který s ním vedla Pavla Rašnerová, si 
můžete poslechnou na https://volksgruppen.orf.at/cesi/
radiotelevize/stories/3115726/.

Nevšední pozorovatel všedního dne:
Gabriela Šilhavá o díle Stanislava Struhara
„Nikdy jsem nečetla nic podobného, nikdy jsem necítila to-
lik lyriky v prozaických textech jako u něj, plus mně celkově 
vyhovuje jeho styl a baví mě. Já mu tak nějak pro sebe ří-
kám, že je to nevšední pozorovatel všedního dne,“ vypráví 
germanistka Gabriela Šilhavá z Univerzity Jana Evangelis-
ty Purkyně v Ústí nad Labem, která teď ve Vídni – v rámci 
výzkumného stipendia od programu Aktion Österreich-
Tschechien – pracuje na disertaci o díle a životě spisovate-
le Stanislava Struhara.

A pokračuje: „Jsou to příběhy, které se okolo nás mů-
žou dennodenně dít. Já myslím, že je to hrozně hezké, když 
se někdo věnuje něčemu takhle obyčejnému a dokáže to 
navíc takhle neobyčejně podat.“

Disertaci pojmenovala Die Suche nach Glück eines Mi-
granten. Název vzešel jak z inspirace jedním z autorových 
děl, tak ze společné touhy jeho protagonistů, kteří se v ci-
zích prostředích probíjejí o svou existenci.

Stanislav Struhar navštívil ústeckou germanistiku již ně-
kolikrát. Na literární čtení jej pozvala tamní literární věd-
kyně Renata Cornejo, která o něm sama psala kapitoly ve 
své habilitační práci Heimat im Wort. V Ústí vznikly také 
dvě diplomové a jedna bakalářská práce reflektující Stru-
harovo dílo.

Stanislav Struhar byl podle jejích slov hned od začát-
ku, kdy se dozvěděl, že o něm bude tvořit disertační práci, 
velice vstřícný. Těšil se, že roztříštěné kapitoly z jeho živo-
ta naleznou jeden celek.

Šilhavá plánuje disertační práci dokončit přibližně za 
rok a půl. Bude se také snažit, aby vyšla knižně jako mono-
grafie, a to následně i česky. Zdůrazňuje, že jen málokteré-
mu spisovateli, který odešel do ciziny, se podaří mít všech-
na díla přeložená do mateřštiny, což potvrzuje nestárnou-
cí aktuálnost jeho témat.

Více viz https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevi-
ze/stories/3110506/.

Kulturní festival Vienna meets Prague 2021
Již podruhé se v rakouské metropoli uskutečnil festival 
Vienna meets Prague, zaměřený na českou kulturu. Pro-
gramu dominovala dvě témata – dílo spisovatele Bohumi-
la Hrabala a současné české feministické výtvarné umění.

„Prahu a její mladou kulturní scénu jsem si zamilova-
la. Když se člověk prochází městem, cítí z něj vyzařovat 
obrovské nadšení. Trochu této energie jsem chtěla pře-
nést i do Vídně, a tak vznikla tato iniciativa,“ říká kulturní 
manažerka Anna Rendl. Mladá Rakušanka založila festival 
Vienna meets Prague před více než rokem: „Myšlenka se 
zrodila uprostřed lockdownu. Tehdy jsme si řekli: »Všech-
ny akce a festivaly se ruší, co budeme dělat? Založíme nový 
festival.« Byl to dost odvážný počin. Ale jako nová inicia-
tiva jsme byli flexibilní a dokázali jsme dobře reagovat na 
pandemii a omezení v kulturní sféře. To nám to jisté míry 
usnadnilo práci.“

První festival se konal v září 2020. V zimě přišel další 
lockdown a s ním napjaté čekání, zda vůbec a v jaké po-
době bude možné uspořádat druhý ročník. Ten se nako-
nec odehrál krátce po povolení kulturních akcí Rakousku, 
od 12. do 20. června. Zájemce o českou kulturu neodradily 
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od návštěv výstavy, literárních čtení či koncertů ani nezbyt-
ná opatření, ani mimořádně horké počasí.

Anna Rendl: „Chtěli jsme nabídnout něco starého, tra-
dičního a známého, což v tomto roce reprezentuje spisova-
tel Bohumil Hrabal. A na druhé straně něco nového, sou-
časného. Letos je to výstava feministického umění Pokorná 
výtvarnic Martiny Smutné a Sáro Gottstein v Exile Gallery.“

Hlavním dějištěm festivalu se stala tradiční vídeňská ka-
várna Café Westend. Současní čeští autoři Radka Dene-
marková a Jaroslav Rudiš zde četli ze svých románů a zú-
častnili se též diskuse o životě Bohumila Hrabala a světo-
vosti jeho literárních děl. Denemarková při tom upozornila 
na mýtus, kterým je Hrabal, i vlastní zásluhou a své zálibě 
v mystifikaci, opředen: „Čtenáři a čtenářky na celém světě 
si oblíbili představu o českých hospodách, v nichž si lidé 
vyprávějí skvělé příběhy, které pak spisovatelé dále zpraco-

vávají ve svých knihách. Lidské a milé příběhy, plné vtipu, 
černého humoru a ironie. S pravdou to nemá nic společné-
ho, neboť v Česku najdete mnohem víc hospod, ve kterých 
vládne hloupost a cynismus. Bohumil Hrabal je po dle mě 
opravdu světový autor, který dokázal do svých knih včle-
nit filozofii. Hospodské historky jsou pro mě vedlejší. Hra-
bal byl velice sečtělý a vzdělaný, mnohokrát četl Konfucia, 
Lao-c’, Franze Kafku a další autory světové literatury. Směs 
toho všeho je Bohumil Hrabal.“

Debatu o spisovateli doplnil film Perličky na dně, nato-
čený roku 1963 na motivy pěti Hrabalových povídek. (Red. 
poznámka: Tento film nebyl čtenářům Kulturního klubu 
neznámý, Klub již před několika lety, při Hrabalově výročí, 
film na českém velvyslanectví promítal.)

O tom, co spojuje Čechy s rakouskou metropolí, přijeli 
z Prahy do Café Westend diskutovat publicista a autor kni-
hy Češi patří k Vídni Jiří Kamen a spisovatelka Pavla Ho-
ráková. Živou debatu iniciovala a za nesmírně teplého po-
časí moderovala novinářka Tereza Chaloupková: „Do Víd-
ně jsem přišla studovat v roce 2015. Na každém rohu jsem 
tu narážela na důkazy úzkého propojení mezi Českem, ze-
jména Moravou, a Vídní. Téma jsem dlouho nosila v hlavě 
a nyní jsem si řekla, že přišel čas pozvat do Vídně zajíma-
vé odborníky a promluvit si s nimi o tom.“

Hudební doprovod dnům české kultury nabídl kytaris-
ta Václav Fuksa s vlastními úpravami českých lidových pís-
ní a dívčí kapela Tamara.

Na přípravě festivalu Vienna meets Prague se podílely 
Velvyslanectví ČR ve Vídni, České centrum ve Vídni, vídeň-
ský Institut für die Wissenschaft vom Menschen, Národní 
filmový archiv a další instituce.

Sáro Gottstein: Samstagfrüh
Martina Smutná: Můj krásný bílý den – Svatební dort, 2020

Radka Denemarková Jaroslav Rudiš
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2013 mu vyšel první román Dějiny světla, za který obdržel 
Cenu Evropské unie za literaturu a Cenu Česká kniha. Ro-
mán vyšel také v němčině (Die Geschichte des Lichts, Os-
burg Verlag, 2019, do němčiny přeložil Martin Mutschler). 
Nejmladším titulem Jana Němce je román Možnosti milost-
ného románu (2019).

Závěr školního roku v Komenský-Schule
Školy Školského spolku Komenský nabízejí dětem žijícím 
ve Vídni po celá desetiletí výuku nejen v českém, ale od 
roku 2004 i ve slovenském jazyce.

Slunečné dopoledne v zahradě rezidence slovenské-
ho velvyslance ve vídeňské čtvrti Hietzing: ke slavnostní-
mu předání maturitních vysvědčení se sešlo dvaadvacet le-
tošních maturantů z dvojjazyčné školy Komenský se svými 
rodinami. A bylo skutečně co slavit. „Maturitu zvládli všich-
ni, všech dvaadvacet studentů, takže nemáme žádné repa-
ráty. Na budovu školy jsme mohli vyvěsit bílou vlajku, což 
je tady v Rakousku taková tradice,“ řekla Radio Prague In-
ternational ředitelka školy Helena Huber. „V Rakousku se 
maturita skládá ze tří částí. První část je odborná práce. 
Studenti je mohli vypracovat a prezentovat jako obvykle. 
Druhou část tvoří písemné zkoušky z matematiky, anglič-
tiny a z němčiny, češtiny, nebo slovenštiny. Jediné, co se 
nemohlo uskutečnit, byly ústní zkoušky. Ty jsme vypustili 
a studenti dostali známku z osmé třídy.“

Jak škola Komenský funguje? Na slavnosti se setkáváme 
s maturanty, kteří zde strávili celé dětství...
 „V naší rodině můžete strávit vlastně celý život. Do školky 
přicházejí děti ve dvou letech a zůstávají do šesti let. Poté 
stráví čtyři roky v obecné škole, na kterou navazuje osmi-
leté gymnázium. V osmnácti ukončí střední školu, ale ma-
turitou to vždy nekončí. Mnozí absolventi se k nám později 
po studiu učitelských oborů vracejí jako učitelé.“

Škola Komenský je dvojjazyčná škola. Jak se to odráží ve 
výuce?
„Je to patrné nejen ve třídě při výuce, ale i o přestávkách 
na chodbách, při jídle nebo venku. Funguje tady dvoj-
jazyčnost, která je normální také u mnoha dětí doma, kde 
jeden z rodičů mluví česky a druhý německy. Stejně to vy-
padá u nás ve škole. Musím dodat, že učíme češtinu i slo-
venštinu. Výuku u nás lze absolvovat dvěma způsoby. Žáci 
hovoří česko-německy, nebo slovensko-německy.“

Uznává se maturitní zkouška ze Školy Komenský také 
v České republice? Odcházejí někteří absolventi studovat 
do Česka?
„Odcházejí do České republiky, na Slovensko, do Anglie, 
do USA – jsou jednoduše po celém světě. A protože jsme 
součástí Evropské unie, zdejší diplomy uznávají všechny 
země EU.“

Dnešní oslavu hudebně doprovodil školní orchestr, který 
na škole působí. Jakým dalším aktivitám se děti u vás mo-
hou věnovat?
„Kde mám začít? Máme nejen orchestr, ale také sbor, což 
bylo v poslední době obtížné, protože zpěv byl zakázán. Ve 
škole nabízíme různé další aktivity: máme velmi úspěšný 
divadelní soubor nebo sportovní oddíly volejbalu, florbalu 

Setkání se spisovatelem Janem Němcem 
na českém velvyslanectví
Po velmi dlouhé přestávce, 21. června, pořádalo České 
centrum ve Vídni literární čtení naživo. Úspěšný český 
spisovatel Jan Němec, který je aktuálně na rezidenčním 
pobytu v MuseumsQuartieru, četl v den svých čtyřicátých 
narozenin ze svého románu Dějiny světla.

Dějiny světla je fascinující román o životě Františka 
Drti kola (1883, Příbram – 1961, Praha), prvního české-
ho fotografa světového významu, ale také malíře, filozofa, 
myslitele... Kniha vyšla v roce 2014 v nakladatelství Host

Zdařilá akce se sympatickým mladým autorem proběh-
la v češtině a němčině. Moderace se bravurně zhostila Mi-
chaela Dermauw (České centrum ve Vídni).

Proč zrovna Drtikol?
Němec: „Zkrátka zajímavý osud: muž, který jako první na 
území Čech veřejně vystavil fotografický akt, a zároveň ten 
stejný, který do češtiny jako první přeložil Tibetskou knihu 
mrtvých. Zajímalo mě, kdo to vlastně byl.“
Napadlo vás někdy, jak by vypadal příběh napsaný pa-
prskem světla?
„Tak za prvé, na konci by se zjistilo, že na počátku neby-
lo Slovo, ale Světlo beze slov, a to Světlo že nikdy nezmi-
zelo. Za druhé, nebyl by to jen tak nějaký příběh, ale vel-
kolepý osud, rozkročený mezi několik míst, epoch a histo-
rických událostí. Za třetí, byl by to osud fotografa, proto-
že fotograf je řemeslníkem světla. Za čtvrté, byl by to pří-
běh plný stínů, samozřejmě, každá věc má svůj opak. A za 
páté, v jednu chvíli by se v příběhu objevilo vnitřní světlo 
a všechno by se změnilo.“
Kdo to vlastně byl František Drtikol?
„První český světově známý fotograf, který dvakrát zkra-
choval. Dandy z hornického maloměsta, kde zažil do té 
doby největší důlní katastrofu na světě. Mistr aktů, co ni-
kdy neměl štěstí na ženy. Buddhista, který uvěřil v komu-
nismus...“

Společně s Petrem Vizinou připravuje Jan Němec součas-
ně novou knihu Rozhovory o spiritualitě. ... O Česku se tak 
často mluví jako o ateistické zemi, až se z toho stalo klišé. 
Vedle nás však žijí lidé, jejichž životy hluboce proměňuje 
spiritualita. Někdo čerpá z křesťanské mystiky, jiný jezdí 
do amazonského pralesa, další medituje na půdě. Cest je 
mnoho, v cíli se však spojují. Kniha nehodnotí prostředky, 
ale zprostředkovává příběhy těch, kdo se rozhodli hledat 
Boha na vlastní pěst – a nalezli druhé. Kněz tvrdí, že Bůh 
není jen v eucharistii, ale také v diktafonu na stole. Zpěvač-
ka, že věčnost se jí kdysi otevřela mezi dvěma řádky Rilkovy 
prózy. Básník, že umývání mísy ve dřezu se může stát zje-
vením. Tajemství nakonec není ničím záhadným – věčnost 
je teď a tento svět je tváří Boží. Jan Němec vystudoval reli-
gionistiku a novinář Petr Vizina teologii. V této knize spojili 
síly, aby přinesli několik autentických svědectví vnitřní pro-
měny, která je jedinou skutečnou proměnou světa. Kniha 
ještě nevyšla. Má být v prodeji od 5. 10. 2021.
Jan Němec (* 21. 6. 1981) je spisovatel, redaktor v brněn-
ském nakladatelství Host, editor literárního měsíčníku 
Host, v současnosti také přednáší na Janáčkově akade-
mii múzických umění v Brně. Debutoval básnickou sbír-
kou První život (2007). Za soubor povídek Hra pro čtyři 
ruce (2009) byl nominován na Cenu Jiřího Ortena. V roce 
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í a dalších míčových her. Nabízíme šachový klub a kurz ma-
lování. Odpolední zájmové aktivity jsou důležitým doplně-
ním výuky,“ říká ředitelka školy Helena Huber.

Maturitní slavnosti se konají střídavě na české a sloven-
ské ambasádě. Letos byl hostitelem slovenský velvyslanec, 
absolventům však poblahopřála také česká velvyslankyně 
v Rakousku Ivana Červenková. A pro Radio Prague Inter-
national poté uvedla: „Jsem velmi ráda, že tu dnes mohu 
být, protože máme za sebou těžký rok. Česká škola je pro 
naši vládu velmi důležitá, vláda schválila finanční podpo-
ru škole na další tři roky. Dnes jsem mohla paní ředitelce 
a panu starostovi sdělit dobrou zprávu, že už mám peníze 
na další období k dispozici. Kromě toho se tato instituce 
stala součástí takzvané »Školy bez hranic«, kterou finanč-
ně podporuje české ministerstvo školství. Opravdu si váží-
me toho, že máme v Rakousku tak velkou školu. Nelze to 
považovat za samozřejmost. Těší mě, že všichni čeští poli-
tici, kteří přijíždějí do Vídně, si přejí během návštěvy školu 
navštívit a setkat se s jejím vedením a žáky.“

Z vynikajících výsledků maturitních zkoušek se radovala 
mimo jiné Johana Trdlicová. „Ve škole jsem strávila patnáct 
let, od školky až po střední školu. To je velmi dlouhá doba.“

Pocházíte z české nebo česko-rakouské rodiny?
„Moje rodina je vlastně úplně z České republiky, ale před 
šestnácti lety jsme se rozhodli žít zde kvůli práci mého 
otce. Často jezdíme do České republiky. Ale tady ve Vídni 
žiji tak dlouho, že je to také můj domov. Je to tedy kombi-
nace obou zemí.“

Osmnáctiletí maturanti se právě rozloučili se svou školu, 
stále však mají možnost zůstat v kontaktu. Od roku 2014 
totiž existuje Spolek absolventů a pomalu a jistě se rozrůs-
tá, říká jeho zakladatel Michael Egermeier: „Vždy se přida-
jí nějací noví členové. Cílem sdružení je udržovat kontakt 
se školou a být součástí české komunity ve Vídni. Na dru-
hou stranu nabízíme také poradenství pro maturanty nebo 
pořádáme přednášky. V každé třídě se najde několik absol-
ventů, kteří mají o členství zájem. Nikdy samozřejmě ne-
můžete oslovit každého, ale skupina pravidelných účastní-
ků se rozrůstá. Před pandemií jsme měli na setkáních sta-
bilní publikum, teď jsme zvědaví, jak to půjde dál.“

Markéta Kachlíková, redakčně zkráceno

Hranice Římské říše: Dunajský Limes 
a Římané na Slovensku
16. června zval Slovenský Institut na přednášku archeo-
ložky PhDr. Margaréty Musilové (Městský ústav ochrany 
památek, Bratislava), doplněnou filmem Living Danube. 
Limes und die Römer in der Slowakei. Poutavá a erudova-
ná přednáška i přes značná horka, která v ty dny panovala 
ve Vídni, plně zaujala pozorné posluchače. Výklad byl do-
plněn krátkým filmem. Na stěnách institutu byly zavěšeny 
tabule s velice kvalitními popisy a fotografiemi. Archeolož-
ka ještě v té době nevěděla, zda žádost na zapsání lokalit 
na území Slovenska se stane součástí dědictví UNESCO. 
Zápis zkomplikoval fakt, že od původní nominace, kterou 
v únoru 2018 předložilo Slovensko spolu s Rakouskem, 
Německem a Maďarskem, Maďarsko na začátku června 
odstoupilo.

Antická Gerulata byla objevena v šedesátých letech 
20. století. Za národní kulturní památku byla vyhlášena 
v březnu 1963. Nález byl také důvodem památkové ochra-
ny Rusoviec. Kastel Gerulata ležel na území Pannonie v linii 
Carnuntum – Ad Flexum na pravém břehu Dunaje a tvořil 
neoddělitelnou součást hraničního opevnění bývalé Řím-
ské říše. Římský tábor v Iži byl předsunutou pevností na 
levém břehu Dunaje, jedinou svého druhu na tomto úse-
ku hranic, a tvořil předměstí legionářské pevnosti Brigetio.

Úmysl připojit přinejmenším Moravu k Římské říši 
vznikl v době tzv. markomanských válek na konci 2. stol. 
n. l. Tehdy se císař Marcus Aurelius rozhodl, aby zabez-
pečil klid v říši, že posune ve střední Evropě hranice Říma 
na sever od řeky Dunaje. Římská vojenská pevnost u Mu-
šova je archeologickou lokalitou v katastru zaniklé obce 
Mušov, která je dnes součástí obce Pasohlávky v okrese 
Brno-venkov. Nachází se na kopci Hradisko v Olbramo-
vické pahorkatině, nad současnou silnicí I/52, nad Mu-
šovskou nádrží vodního díla Nové Mlýny na Dyji. Výzku-
my prokázaly, že na Hradisku vedle vojáků 10. legie, kte-
rá jinak měla sídlo ve Vídni, žili i úředníci a jejich rodiny. 
Byly zde zděné domy s teplovzdušným vytápěním. A dal-
ší budovy. Plán Marca Aurelia vybudovat novou provincii 
na Moravě se nakonec nenaplnil. Po jeho smrti v roce 180 
podepsal Marcův syn Commodus s Germány mír. Římané 
se poté stáhli za Dunaj a Hradisko opustili.

Carnuntum, Heidentor (Pohanská brána), součást Donaulimes

Objev nápisu s názvem Gerulaty, 60. léta 20. století
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Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva vydala 
v Bratislavě v roce 2012 v několika jazycích zajímavou kníž-
ku-průvodce Margaréty Musilové, Vladimíra Turčana a ko-
lektivu: Římské památky na středním Dunaji. Od Vindobo-
ny po Aquincum. Procházky po římských památkách leží-
cích v Rakousku, Slovensku a Maďarsku.

Více informací ke keltské a římské Bratislavě: www.vi-
sitbratislava.com/historie.

Letní slavnost na českém velvyslanectví
Velvyslankyně Ivana Červenková zvala 21. července 2021 
vídeňskou českou krajanskou komunitu na půdu českého 
velvyslanectví ve Vídní. 

Za přítomnosti protagonistů připomněla události mi-
nulého roku: 100 let Schweizerhaus rodiny Kolaříkovy, 
nové církevní vedení, prezentaci knihy 150 let Školského 
spolku Komenský, otevření „Království železnic – König-
reichs der Eisenbahnen“ ve vídeňském Prátru a další udá-
losti, které vzhledem k pandemii proběhly komorně nebo 
se vůbec nemohly konat. Na závěr srdečně pozvala všech-
ny přítomné na letošní oslavy sv. Václava. Pražská kapela 
podmalovala skvělou náladu zúčastněných.

Království železnic v Prátru je sesterskou expozicí praž-
ského Království železnic, největšího modelového kolejiš-

tě ve střední Evropě. Obří kolejiště prezentuje model ra-
kouského hlavního města. Na modelovém zpracování Víd-
ně v měřítku H0 (1 : 87) s rozlohou 270 m2 se nachází přes 
sedmdesát městských dominant, věrných kopií skutečných 
objektů, stovky domů a tisíce figurek. V ulicích nechybějí 
auta a tramvaje, v provozu je i metro a samozřejmě také 
více než šedesát vlakových souprav.

Primabalerína Nina Poláková 
je uměleckou ředitelkou Baletu SND
Novou uměleckou ředitelkou Baletu Slovenského národní-
ho divadla (SND) se stala Nina Poláková. Od roku 2005 je 
primabalerínou Vídeňského státního baletu, kde tancova-
la v klasických i moderních dílech pod vedením mnohých 
světoznámých choreografů – Eifmana, Kyliána, Forsytha 
či Nurejeva. Svoje cenné zkušenosti a kontakty chce prá-
vě v Bratislavě využít.

Nabídka umělecky vést Balet SND byla pro ni velkým 
překvapením. Ale byla to jedna z možností, které si po 
ukončení aktivní kariéry dovedla představit. „Mám množ-
stvo skúseností, 16 rokov tancujem na tej najvyššej po-
zícii v jednom z najprestížnejších súborov sveta, vo Vie-
denskom štátnom balete. Viem, ako by to malo fungovať, 
a tak ma ponuka Mateja Drličku veľmi potešila. Rada by 
som svoje predstavy uplatnila v Balete SND. Verím, že je 
toho veľa. Či už ako funguje baletný súbor po organizač-
nej stránke, alebo svojím repertoárom. Chcem oboznámiť 
publikum s kvalitným domácim a svetovým umením, aby 
v balete našlo svoju záľubu.“

Labutí jezero: Nina Poláková v roli Odette, choreografie Rudolf Nurejev
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í Je slovenský divák veľmi odlišný od rakúskeho?
„Sú tam odlišnosti. Viedeň je veľmi kultúrne mesto, pre 
bežného Viedenčana je česť ísť do divadla. Ale už keď sa 
pozriem na ceny vstupeniek do Slovenského národného 
divadla oproti cene lístku do kina… Predsa len kino zaplní-
te raz dva, divadlo nie vždy. Je mi to ľúto, možno sa diva-
dlo vždy netrafilo do vkusu divákov, alebo kvalita nebola 
dosť dobrá. Pokúsim sa to zistiť. Samozrejme, určitá sku-
pina ľudí si divadlo cení. Pokúsim sa pritiahnuť viac divá-
kov. Aj keď do Viedne prišiel hviezdny Manuel Legris, vie-
denský divák bol veľmi konzervatívny, veľké klasické diela 
boli vypredané, no modernejšie menej. Jemu sa však poda-
rilo divákov tak zaujať aj menšími modernejšími dielami, že 
neskôr boli vypredané aj tie. Napokon sme robievali gala 
zložené z úryvkov i mnohých moderných diel, ktoré trvalo 
4-5 hodín a bolo rok vopred vypredané. To bolo niečo vý-
nimočné, diváci si jeho éru veľmi cenili.

Rakúšania chodievali do SND hlavne na operu. Akú po-
vesť má slovenský balet vo Viedni?
áno, v bratislavskej opere kedysi spievali výnimočné osob-
nosti, na ktoré sa zahraniční diváci radi chodili pozerať. Ale 
neviem o tom, že by chodili na balet. Hoci keď som vide-
la v SND Bratov Karamazovcov od Eifmana, to bolo fakt 
skvelé. Vo Viedni nie som jediná Slovenka, na pozícii prvé-
ho sólistu je v Štátnom balete Roman Lazík, v zbore účin-
kuje Erika Kováčová, na materskej je Andrea Némethová. 
Je ich tam viac.

Nina Poláková sa narodila 21. marca 1985 v Trnave. Ešte 
počas štúdia na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej 

v Bratislave (pod vedením Kláry Škodovej a Rafaela Avnik-
jana) sa stala sólistkou baletu SND, kde po skončení štúdia 
pôsobila dva roky. Stvárnila tu hlavné roly v baletoch Baja-
déra, Giselle, Spartakus, Labutie jazero a Korzár. Od roku 
2005 pôsobí vo Viedenskom štátnom balete, od roku 2011 
na poste vedúcej sólistky. Tancovala v nespočetných klasic-
kých i neoklasických baletoch, v dielach od svetových cho-
reografov ako Jiří Kylián, George Balanchine, Rudolf Nure-
jev, Jerome Robbins, John Neumeier, Manuel Legris, John 
Cranko, Sir Kenneth McMillan, Vladimír Malachov, Boris 
Eifman. Je nositeľkou mnohých cien. Pravidelne účinku-
je na slávnostnom otvorení Viedenského operného bálu 
a v televíznych prenosoch novoročného koncertu Vieden-
ských filharmonikov a hosťuje pravidelne v zahraničí. Od 
roku 2021 je umeleckou riaditeľkou Baletu SND.

Jeden z největších talentů
evropského vokálního umění
Operní Vídeň má novou hvězdu – slovenskou sopranist-
ku Slávku Zámečníkovou. Po rolích v operách Don Pas-
quale, Carmen aj. se přestavila v hlavní roli v barokní ope-
ře Korunovace Poppey od Claudia Monteverdiho a sklidi-
la nadšené kritiky. 

Zámečníková je od září 2020 stálou členkou Vídeňské 
státní opery. Zde v říjnu debutovala ve Vídni jako Nori-
na v Donizettiho opeře Don Pasquale s český basbaryto-
nem Adamem Plachetkou. (Připomínáme článek Don Pas-
quale ve Vídeňské opeře v minulém roce.) Chtěla být lé-
kařkou, v šestnácti letech, po zhlédnutí Prodané nevěsty 
byla operou tak fascinovaná, že její život pokračoval v ji-
ných kolejích. 

Další role v vídeňské Opeře: Musetta (La Bohème), 
Gretel (Hänsel und Gretel), Helena (A Midsummer Night’s 
Dream), Frasquita (Carmen), 4. Knappe (Parsifal), Fal-
staff.

Slávka Zámečníková je absolventkou Konzervatória 
v Bratislavě. Magisterský diplom s vyznamenáním získa-
la na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne. Mladá 

Korunovace Poppey: Camilo Mejía Cortés,
Kate Lindsey a Slávka Zámečníková
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sopranistka je laureátkou a vítězkou mnoha významných 
mezinárodních soutěží.

Korunovace Poppey: 6., 9., 11. a 13. 10. 2021.

30. výročí hudebního filmového festivalu 
na náměstí Rathausplatz
Na čtyřiašedesát dní se letos v létě vídeňský Rathausplatz 
opět proměnil na oblíbené místo setkání pod širým ne-
bem. Na první pohled se to nezdá, ale jedna z nejoblíbe-
nějších letních akcí se v srdci města koná už tři desetiletí. 
V roce 1991 se poprvé konal festival hudebních filmů mezi 
Vídeňskou radnicí a Ringstraße. I letos lákala fanoušky na 
Rathausplatz dobrá hudba a skvělé kulinářské nabídky. Vy-
nikající hudební produkce, společenská setkání a zábava 
na vysoké úrovni – festival hudebních filmů nabízí vše, co 
muselo být v posledních měsících tak bolestně odloženo. 
To je jeden z důvodů, proč byl letos připraven program su-
perlativů. Festival záměrně spoléhal na obzvláště přitažli-
vou škálu filmů působící na diváky jako magnet, které vy-
prodaly sály, koncertní sály a operní domy po celém světě.

Na plátně o ploše 300 metrů čtverečních se návštěvní-
ci mohou těšit na vysoce hodnocené opery jako La Travia-
ta, Il Trovatore, Così fan tutte a Turandot. Náležitě zastou-
pena byla také klasická hudba, tanec, jazz, světová hudba 
a muzikály. Důraz byl kladen na domácí produkci Vereinig-
te Bühnen Wien, divadla Volkstheater a festivalů Salzbur-
ger Festspiele a Seefestspiele Mörbisch.

Vídeňská filharmonie je rovněž „stálým hostem“ na hu-
debním filmovém festivalu a postarala se o dva z mnoha 
vrcholů léta: nahrávka Novoročního koncertu 2021 a Let-
ního koncertu 2020. O milovníky popu bylo také postará-
no – koncertními nahrávkami Davida Bowieho, Mariah Ca-
rey nebo Alicie Keys. Začátky vždy po setmění (nejdříve ve 
20:30). Vstup je zdarma!

Filmový hudební festival se samozřejmě i v roce 2021 
uskutečnil v souladu s platnými hygienickými opatřeními 
v souvislosti s koronavirem.

Zemřela herečka 
Zdenka Hartmann-Procházková
Ve věku pětadevadesáti let zemřela herečka Zdenka Pro-
cházková. Její poslední filmová role byla ve filmu Lída Baa-
rová režiséra Filipa Renče. Ztělesnila v něm prvorepubliko-
vou hvězdu v jejím pokročilém věku.

Procházková patřila k nemnoha umělcům, kteří ovláda-
li stejnou měrou češtinu i němčinu. Během čtyřicetiletého 
angažmá v německy mluvících zemích se herečka za hra-
nicemi také usadila. V šedesátých letech dostala pražská 
rodačka nabídku od významných německých divadel, po 
roce 1968 pohostinně dokonce hrála ve vídeňském Burg-
theatru. Vystupovala také v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem, 
pro Rakouský kulturní institut připravovala cyklus čtení au-
torů pražské německé literatury a spolupracovala s český-
mi centry. Procházková kdysi hostovala i v Národním di-
vadle, na scénách Městských divadel pražských působi-
la sedmnáct let. Mezi její nejoblíbenější role z tohoto ob-
dobí patřila Líza Doolittlová (se Svatoplukem Benešem) 
v Shawově Pygmalionu, v Kiltyho dramatizovaném dialogu 
Drahý lhář byl jejím partnerem Karel Höger a v Maugha-
mově hře Julie, ty jsi kouzelná Oldřich Nový. Značný ohlas 

mělo její účinkování na Světové výstavě v roce 1958 v Bru-
selu, kde uváděla trojjazyčně představení Laterny magiky. 
V osmdesátých letech si zahrála tajemnou dámu v Herzo-
vě hororu Upír z Feratu.

Rakouští diváci ji znali do roku 2020 jako babičku – 
Oma Putz – z reklamního seriálu XXXLutz.

Prvním manželem Procházkové byl o sedmnáct let star-
ší herec Karel Höger, podruhé se provdala za rakouského 
podnikatele Ericha Hartmanna. Doma se cítila v Čechách 
i v Rakousku.

Paní Zdenka také mnohokrát spolupracovala na růz-
ných pořadech Klubu.

Budeme vzpomínat!

Zemřela kněžna Marie Liechtenstein
Ve věku jednaosmdesáti let ze-
mřela lichtenštejnská kněžna Ma-
rie, manželka knížete Hanse Ada-
ma II., který je formálně panov-
níkem Lichtenštejnska. Pražská 
rodačka zemřela v nemocnici ve 
švýcarském Grabsu.

Kněžna Marie byla zná-
má svou sociální angažovaností 
a uměleckými sklony. V poslední 

době ale na veřejnosti vystupovala jen zřídka.
Kněžna Marie se narodila v roce 1940 jako čtvrté ze 

sedmi dětí v Praze. Její rodiče, hrabě Ferdinand Kinský 
ze Vchynic a Tetova a hraběnka Henrietta von Ledebur-
Wicheln, museli po druhé světové válce utéci do Němec-
ka, kde Marie chodila do školy až do maturity a později, 
po jazykovém pobytu v Anglii, vystudovala reklamní grafi-
ku na mnichovské univerzitě.

V roce 1967 se Marie Aglaë Kinská ze Vchynic a Teto-
va provdala za Hanse Adama II. Svému choti, který se ujal 
vlády v roce 1984, porodila čtyři děti, syny Aloise, Maximi-
liana a Constantina a dceru Tatjanu. Po tři desetiletí stá-
la kněžna Marie v čele lichtenštejnského Červeného kříže.

Rod Lichtenštejnů je již v 13. století uveden v historic-
kých pramenech a jeho původ má kořeny ve stejnojmen-
ném hradu u Moedlingu.

Herečka Zdena Procházková v Českém centru ve Vídni
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Zemřel televizní moderátor Maria Biolek
Alfred Franz Maria Bio-
lek byl německý právník, 
televizní moderátor, ba-
vič a producent. Naro-
dil se 10. července 1934 
ve Fryštátě jako jeden ze 
tří synů advokáta Josepha 
Biolka a Hedwigy Bio lek, 
rozené Lerch. Českoslo-
vensko rodina opustila 
po vyhnání v roce 1946 
a usadila se u Stutt gartu, 
kde jeho otec pokračoval 
v práci jako právník. Až 

do poloviny šedesátých let Biolek pracoval jako právník, 
ovšem častěji se objevoval v televizi, mimo jiné jako mode-
rátor v programech, jako například v tipech pro motoristy. 
V roce 1974 začal pracovat pro Bavaria Film. O dva roky 
později vysílá pro WDR v Kolíně nad Rýnem talkshow Köl-
ner Treff. Od roku 1978 působil jako první producent, kte-
rý pro televizi objevil např. Anke Engelke, Helen Schnei der, 
Kate Bush nebo Hermana van Veen.

Kromě televizních inscenací Biolek představil řadu 
talkshow pro společnosti a sdružení. V říjnu 1990 se stal 
čestným profesorem na Akademii mediálních umění v Ko-

líně nad Rýnem. Jako první Němec byl 23. listopadu 2000 
v New Yorku jmenován velvyslancem OSN pro otázku 
AIDS v Africe. V roce 1991 se v živém vysílání přiznal k ho-
mosexuální orientaci. Jako velký milovník umění byl také 
aktivní v oblasti kabaretu. Od února 2012 Biolek modero-
val jednou měsíčně v bonském Contra Kreis Theater dis-
kuse u kulatého stolu nazvané Biogramm.

Alfred Biolek žil v Kolíně nad Rýnem a před pár lety 
dokonce přijel na návštěvu Karviné. Zemřel 23. července 
2021 ve věku 87 let.

vZpomínka

1. července 1971 zemřel ve Vídni politický publicista a no-
vinář Karel Beran.

Narodil se 6. prosince 1924 v Praze. S matkou uprchl 
před nacisty, usadil se v USA, kde poté pracoval v česko-
slovenském archivu v New Yorku. Přihlásil se do zahranič-
ní armády Velké Británie. V roce 1945 se vrátil do vlasti, po 
únoru 1948 byl zbaven zaměstnání a odsouzen k tří letému 
vězení. Po dvou letech byl propuštěn, jako novinář mohl 
pracovat až v roce 1964. V roce 1966 byl redaktorem ČTK. 
Po roce 1968 uprchl do Vídně, kde se stal koresponden-
tem magazínu Der Spiegel a spolupracoval s rakouskou 
a západoněmeckou televizí.

proGramy

Slovenský inštitút ve Vídni
Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni, jakož i dalších 
spolupracujících institucí, je podmíněna epidemiologic-
kým vývojem. O plánovaném programu a jeho případ-
ných změnách informuje Slovenský inštitút na svém webu 
a Face booku, kde také pravidelně uveřejňuje tipy na slo-
venskou kulturu on-line.
Slovenský inštitút / Slowakisches Institut in Wien
Wipplingerstraße 24-26, A-1010 Wien
Tel.: +43 1 318 905 5291
si.vienna@mzv.sk, www.mzv.sk/sivieden
www.fb.com/SlowakischesInstitutInWien
IG: slowakisches_institut_wien

27. 09. 2021 v 18:30 Literárny večer
Tradičný literárny večer Kultúrneho klubu v priestoroch 
Slovenského inštitútu v rámci Európskeho dňa jazykov.

31. 09. 2021 v 18:30 Premietanie filmu Vycestovacia do-
ložka
Dokumentárny film bol natočený k 100. výročiu narodenia 
Alexandra Dubčeka.

08.-16. 10. 2021 Týždeň slovenskej kultúry v AT
(Na podujatia je nevyhnutné sa vopred prihlásiť.)

08. 10. 2021 Schloss Hof: Výstava ÚĽUV Slovenské kro-
je – kreatívne synergie
V historických priestoroch zámku Schloss Hof si návštevní-
ci budú môcť pozrieť nielen súčasnú tvorbu z dielní ÚĽUV, 

ale aj tradičné remeselné techniky a originálne slovenské 
kroje. Slávnostné otvorenie výstavy sprevádzané ľudovou 
hudbou Dudíci a módnou prehliadkou.

10. 10. 2021 Salzburg: Výstava 100 rokov Alexandra 
Dubčeka
V areáli zámku Hellbrunn na okraji Salzburgu sa pod zá-
štitou honorárneho konzula SR Geralda Hubnera uskutoč-
ní slávnostné otvorenie výstavy k 100. výročiu narodenia 
A. Dubčeka. Súčasťou vernisáže bude aj koncert klasickej 
hudby (Moyzesovo kvarteto).

12. 10. 2021 Prezentácia zámku Holíč a skalického re-
giónu
Do Slovenského inštitútu zavítajú predstavitelia mesta Ska-
lice, ktorí spolu so známym viedenským odborníkom na 
sklo a porcelán z Múzea úžitkového umenia Michaelom 
Macekom prestavia publiku túto časť západného Sloven-
ska, najmä zámok Holíč. Spojené s folklórnym vystúpením 
a ochutnávkou kulinárskych špecialít regiónu.

13. 10. 2021 Hotel Sacher: Prednáška o pobyte rodiny 
Sacher a Schuberta v Želiezovciach
V luxusných priestoroch Mramorovej sály viedenského 
hote la Sacher si prednáškou A. Fundárkovej z Historic-
kého ústavu SAV pripomenieme spoločnú slovensko-
rakúsku históriu vzniku známej sacherovej torty. Jej tvor-
ca Franz Sacher pôsobil ako kuchár aj na zámku v Želie-
zovciach.

V tom istom zámku sa istý čas pohyboval aj hudob-
ník a skladateľ Franz Schubert, takže podujatie bude spre-
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vádzané koncertnou hudbou jeho diel v podaní klavíra 
a spevu.

14. 10. 2021 Freyung, Viedeň: Street-live koncert Funny 
Fellows a folklórna skupina Ľudovka.sk
Námestie Freyung v strede Viedne so svojimi typickými trh-
mi oživí swingová hudba muzikantov z Funny Fellows či 
rezké folklórne tóny kapely Ľudovka.sk.

16. 10. 2021 Hainburg: Cyklistika bez hraníc
Aké sú rôzne možnosti cykloturistiky po oboch stranách 
Dunaja a Moravy a aké zaujímavé prírodné a historické 
miesta možno na týchto výletoch vidieť nám priblíži autor-
ka knihy Grenzenlos Radeln Rakúšanka Julia Köstenberg. 
Prezentácia sa uskutoční v historických priestoroch jed-
nej z veží obranného opevnenia Hainburgu a jej súčasťou 
bude aj jazzový koncert vynikajúceho slovenského saxofo-
nistu Nikolaja Nikitina.

28. 10. 2021 v 18:30 Fotovýstava Petera Konečného
Výstava fotografií známeho slovenského fotografa a hu-
dobníka Petera Konečného v rámci Európskeho mesiaca 
fotografie. Súčasťou koncertu je aj koncert Petera Koneč-
ného (kontrabas) a Petera Preložníka (klavír).

Hľadajú sa stopy Alexandra Dubčeka
27. novembra tohto roku oslávi Slovensko sté narodeniny 
jednej z najvýznamnejších osobností moderných sloven-
ských dejín Alexandra Dubčeka.

A na Vás, milí čitatelia, sa obraciame s jednou veľkou 
žiadosťou: obec Uhrovec, rodisko Alexandra Dubčeka, nás 
požiadala o pomoc so zostavením reprezentatívnej pamät-
nej knihy venovanej slávnemu krajanovi. Preto hľadáme 
stopy Alexandra Dubčeka v Rakúsku. Ak sú Vám známe 
pamätné tabule, busty, plakety, názvy inštitúcií alebo ulíc 
v Rakúsku, ktoré nesú meno Alexandra Dubčeka alebo 
sú venované Dubčekovi, alebo máte nejaké osobné do-
kumenty či fotografie, kontaktujte nás. Odfoťte prípadné 
miesto, popíšte a pošlite nám ho na náš e-mail: si.vienna@
mzv.sk. Prispejte tak do pripravovanej historickej publiká-
cie o známom Slovákovi.

Za vaše úsilie a príspevok vopred ďakujeme!

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky orga-
nizuje tento rok rozsiahlu výročnú výstavu, ktorú predsta-
ví aj Slovenský inštitút vo Viedni – vrátane slávnostného 
programu. Naplánované sú prednášky, tzv. kino kútik s veľ-
mi osobným rozhovorom s Dubčekom, ako aj jeho osob-
né veci, ktoré poskytne rodina Dubčekovcov. Táto výsta-
va bude putovná a záujemcovia si ju budú môcť pozrieť aj 
v iných mestách Rakúska.

Na Slovenskom inštitúte vo Viedni sa bude v októbri 
konať filmový večer, počas ktorého sa bude premietať do-
kument Vycestovacia doložka pre Dubčeka. Rakúsko má 
úzke väzby na Alexandra Dubčeka, význam úsilia ktoré-
ho presahuje hranice a generácie. Rakúska republika jeho 
a jeho boj za slobodu ako jedna z prvých vyznamenala naj-
vyšším štátnym vyznamenaním, čím tak historicky položi-
la základný kameň obnovenia priateľských vzťahov medzi 
našimi dvoma krajinami.

https://www.mzv.sk/web/sivieden-de/e-newsletter

České centrum Vídeň
Návštěva Českého centra Vídeň (ČCV), jakož i dalších kul-
turních institucí, s nimiž ČCV organizuje společný kultur-
ní program, podléhá aktuálně platným epidemiologickým 
opatřením. Konání živých akcí v ČCV je podmíněno vývo-
jem pandemické situace jak v Rakousku, tak v České re-
publice – řada plánovaných akcí vyžaduje přítomnost čes-
kých hostů. O programu a jeho případných změnách in-
formuje ČCV na svém webu, Facebooku a Instagramu, kde 
také pravidelně uveřejňuje tipy na českou kulturu on-line. 
Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na webu 
Českého centra Vídeň.
České centrum Vídeň
Herrengasse 17
1010 Wien

1. 9. – 30. 10. 2021 12 světů (výstava současné české ilu-
strace a komiksové tvorby)
Výstava 12 světů představuje práci dvanácti současných 
českých ilustrátorů a komiksářů mladší a střední generace, 
kteří patří mezi hvězdy svého oboru a slaví úspěch u kriti-
ků a čtenářů čím dál častěji i v zahraničí. Výstava je k vidě-
ní v Hlavní vídeňské knihovně, College 4, Hauptbücherei, 
3. OG, a to během otevíracích hodin.
Hauptbücherei Wien, Urban-Loritz-Platz 2A, 1150 Wien

7. 9. – 29. 10. 2021 Výstava Eugen Brikcius: Umělecká 
cvičení 1966-1970
Znovuotevření výstavy připomínající dnes již legendární 
uměleckou událost, kterou zrealizoval pod názvem Sluneč-
ní hodiny (1970) Eugen Brikcius.
Kurátorka: Zuzana Brikcius. 

20. 9. – 5. 10. 2021 KU-KU (Kultur + Kulinarik): Kdo 
kuká v Prátru aneb Vídeňská novinka
Ve dnech 20. 9. – 5. 10. se sedm kulturních institutů a vel-
vyslanectví chystá na své vystoupení při premiéře festivalu 
EUNICu pod názvem KU-KU. Za touto zkratkou se skrý-
vají dvě německá slova, srozumitelná ovšem ve většině ev-
ropských jazyků: Kultur – Kulinarik. Každý kulturní institut 
připraví ve spolupráci se svým velvyslanectvím a restaura-
cí Schweizerhaus vždy na dva dny jedno pro svou zemi ty-
pické vícechodové menu a tuto gastronomickou nabídku 
doplní i nabídkou kulturní. Více informací již brzy na webu 
Českého centra Vídeň.
Schweizerhaus, Prater 116, 1020 Wien

29. 9. 2021 v 19:00 Literatura: Iva Procházková & Bern-
hard Borovansky představí román Die Residentur
Spisovatelka a scenáristka Iva Procházková napsala napí-
navý politický thriller, který představí v Rakouské literární 
společnosti. Moderuje Bernhard Borovansky (Braumüller 
Verlag). Akce proběhne v němčině. Po akci bude možné 
zakoupit román v němčině. Akce podléhá platným proti-
epidemiologickým opatřením, průběžně aktualizované in-
formace najdete na webu Rakouské literární společnosti.
Nutná předchozí registrace na e-mailu či na telefonu Ra-
kouské literární společnosti: tel.: + 43 1 533 81 59, e-mail: 
office@ogl.at.
Österreichische Gesellschaft für Literatur, Herrengasse 5, 
1010 Wien
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í 7.-8. 10. 2021 Lázeňská prezentace: Dny otevřených 
dveří Lázní Luhačovice
Po dvou letech se můžete opět těšit na prezentaci Lázní 
Luhačovice, a. s., které do Českého centra Vídeň zavítají 
ve dnech 7.-8. 10. 2021, aby Vám představily aktuální na-
bídku lázeňských pobytů.
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

11. 10. 2021 v 19:30 Film Hastrman z roku 2018 (mj. 
s Karlem Dobrým)
Vzhledem k pandemickým nařízením prosíme o registraci 
členů Klubu u Mag. Evy Zeman, tel.: 0664 5143329, nebo 
e-mail: evazeman@gmx.at. V e-mailu, prosím, uveďte celá 
jména návštěvníků, kteří se na akci registrují, v případě do-
provodné osoby také její e-mailovou adresu.
Kinosál Velvyslanectví ČR ve Vídni
Penzinger Straße 11-13, 1140 Wien

13. 10. 2021 v 18:30 Literatura: Stranislav Struhar & 
Kristina Kallert představí román Verlassener Garten
Čtení z románu Stanislava Struhara Verlassener Garten 
(Opuštěná zahrada), který vyšel v roce 2020 v naklada-
telství Wieser Verlag v německém překladu Kristiny Kal-
lert. Čtení proběhne v němčině. Po akci bude možné za-
koupit román v němčině. 
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

14. 10. 2021 v 18:30 Móda: Přehlídky upcyclingové 
mody brněnských návrhářů
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

Více informací již brzy na webu Českého centra Vídeň.

Spolky RSKS a SOVA 2021
Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov podujatí v sú-
vislosti s covid-19 Vás prosíme, aby ste sa včas prihlásili na 
aktivity spolku mailom. 

Podmienky účasti na našich podujatiach budú v súla-
de s protipandemickými opatreniami rakúskej vlády (ak-
tuálne je to 3G pravidlo). Na niektoré programy sa tre-
ba vopred prihlásiť. V prípade, že by sa niektoré z podu-
jatí vzhľadom na zhoršenú situáciu nemohlo konať, dáme 
Vám včas vedieť mailom. Aktuálne informácie môžete sle-
dovať aj na Facebooku.

Pokiaľ sa prihlásite, ale na podujatí sa nemôžete zúčast-
niť, prosíme vás, aby ste to tiež oznámili na uvedenej mai-
lovej adrese. Vďaka za pochopenie.

Prehľad našich aktuálnych podujatí nájdete pod lin-
kom: www.slovaci.at/program.html – zmena programu 
(na základe rozhodnutí a pokynov úradov a rakúskej vlá-
dy) vyhradená.

Sie finden die Termine regelmäßig und tagesaktuell 
auch im Internet.

Joga každý utorok 18:45-20:00 hod. v spolku RSKS, 
Otto-Bauer-Gasse 23/11.
Bližšie informácie a prihlásenie u Zuzky: 
tel. 0664/88793731 (sms alebo WhatsApp).

Konference Stálé komise Senátu 
Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí
Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí pod 
záštitou předsedy Senátu PČR pana Miloše Vystrčila spo-
lečně s odbornými partnery, tj. Akademií věd České re-
publiky, zastoupenou Etnologickým ústavem AV ČR Pra-
ha, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Me-
zinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů, 
Vás zvou na konferenci Úloha a místo zahraničních Če-
chů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české dia-
spory.
Termín: 7. a 8. října 2021.
Čas: 09:00-17:00 hodin.
Místo: Jednací sál Valdštejnského paláce, sídlo Senátu 

PČR, recepce A, Valdštejnská ulice (v blízkosti stanice 
metra „A“ Malostranská).

Přihlášky: Písemné přihlášky zasílejte tajemnici paní Broni-
slavě Vackové na adresu: vackovab@senat.cz.

Vstup: na základě potvrzené přihlášky, s platným prů-
kazem totožnosti a s nutností absolvovat bez-
pečnostní prohlídku, popřípadě čestné prohláše-
ní o bez infekčnosti na covid-19 (dle aktuální situace 
a v souladu s mimo řádnými opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví ČR).

Celou konferenci bude možné sledovat on-line na www.
senat.cz, kdy bude možný přenos z jednacího sálu v ang-
lickém jazyce.

ProGraM:
7. říjen 2021 (první den konference)
Registrace účastníků: 09:00-09:30

Zahájení konference: 09:30-11:00
Moderátorka: Bronislava Vacková, tajemnice Stálé komise 

Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí
Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro 

krajany žijící v zahraničí: Uvítání účastníků konference
Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR: Zahájení konference
Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR: Zdravice
Jakub Kulhánek, ministr zahraničních věcí ČR: Zdravice
Miroslav Krupička, tajemník Mezinárodního koordinační-

ho výboru zahraničních Čechů: Zdravice
Jiří Woitsch, ředitel Etnologického ústavu AV ČR: Zdravice
Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR: Tematické za-

měření konference

Přestávka na občerstvení: 11:00-11:30

První část konference: 11:30-13:30
Moderátor: Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR v USA a Rus-

ku
Ivan Dubovický, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Pra-

ha: První světová válka a krajané na americkém kon-
tinentu

Roman Zaoral, Fakulta humanitních studií UK, Praha: Kra-
janská vlastenecká potence v Kanadě

Jaroslav Vaculík, Pedagogická fakulta MU, Brno a Naďa Va-
lášková, Etnologický ústav AV ČR, Praha: Vyslanci čes-
ké kultury na Ukrajině

Petr Lozoviuk, Filozofická fakulta ZČU, Plzeň: Češství na 
Krymu
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Přestávka na oběd: 13:30-15:00

Pokračování první části konference: 15:00-17:00
Ivo Barteček, Filozofická fakulta UP, Olomouc: Krajanské 

školství na příkladu Chorvatska
Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR, Praha: Úloha 

a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích na 
příkladu české migrace do Francie

Přihlášené koreferáty a závěrečná diskuse k celému tématu

Číše vína, zve Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černín-
ský palác, Praha: 19:00

8. říjen 2021 (druhý den konference), 09:00-17:00
Druhá část konference: Aktuální potřeby české diaspory 
z hlediska spolupráce Senátu PČR, MZV ČR a dalších or-
ganizací
Registrace účastníků: 09:00-09:30

Zahájení a předání Cen za dlouholetou činnost pro krajan-
ské komunity: 09:30-10:00

Moderátor: Miroslav Krupička, tajemník Mezinárodního 
koordinačního výboru zahraničních Čechů, Praha

Přestávka na občerstvení: 10:00-10:30

První část konference: 10:30-12:30
Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro 

krajany žijící v zahraničí: Krajané a volby
Jan Bondy, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti 

MZV ČR: Krajané z pohledu MZV ČR
Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně Českých škol bez 

hranic, z. s.: Školy v zahraničí a jejich přínos pro bila-
terální vztahy

Vystoupení zástupců krajanských spolků ze Srbska, Ru-
munska a Chorvatska k otázce bilaterálních vztahů, 
diskuse

Přestávka na oběd: 12:30-14:00

Pokračování druhé části konference: 14:00-17:00
Vystoupení zástupců krajanských spolků z Německa, Ra-

kouska, Švédska, Anglie a USA k otázce bilaterálních 
vztahů, závěrečná diskuse

Přestávka: 15:40-16:00
Martina Fialková, Spolek České kořeny, Praha: Filmová 

projekce z cyklu České kořeny

Strany a hnutí už znají čísla,
se kterými půjdou do podzimních voleb
Hnutí ANO bude v letošních sněmovních volbách kandido-
vat s číslem 20, ČSSD dostala pětku. Koalice Spolu, kterou 
tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, obdržela číslo 13, Piráti se 
Starosty mají číslo 17, KSČM 18 a SPD čtyřku. Čísla, jimiž 
budou označeny kandidátní lístky volebních uskupení, vy-
losovala Státní volební komise. Hnutí Přísaha, které pod-
le průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny, dostalo čís-
lo 12, uskupení Trikolóra – Soukromníci – Svobodní bude 
kandidovat s osmičkou a Volný blok s trojkou. Čísla urči-
la pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany a hnutí 
uvede na oficiálním volebním webu. Uskupení, jichž je 22, 
budou moci čísla také využít v kampani. Jedničku letos do-
stali Zelení, startovní pole uzavírají s číslem 22 Moravané. 
Sedmičku obdržela Aliance národních sil, Aliance pro bu-
doucnost má devítku a seskupení Otevřeme Česko nor-
málnímu životu číslo 21. Dvojku dostala Švýcarská demo-
kracie, šestku Pravý blok, desítku uskupení Prameny. Stra-
na Levice získala číslo 11, Senioři 21 číslo 14, monarchistic-
ká strana Koruna Česká číslo 16 a Moravskému zemskému 
hnutí určil los číslo 19. Čísla byla tradičně vylosována s po-
mocí dvou průhledných nádob, z nichž v jedné byly obálky 
s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly a postup-
ně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopřed-
sedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a po-
věřený ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústec-
kém kraji, jehož kandidáti budou voleni na zastupitel-
ských úřadech Čr v zahraničí
Na zastupitelském úřadu ČR ve Vídni budou voleni kandi-
dáti Ústeckého kraje:
– Aliance národních sil

– Aliance pro budoucnost
– ANO 2011
– Česká strana sociálně demokratická
– Hnutí Prameny
– Komunistická strana Čech a Moravy
– Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 

a Slezska)
– Otevřeme Česko normálnímu životu
– Piráti a Starostové, koalice
– Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty
– Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, koalice
– Strana zelených
– Svoboda a přímá demokracie (SPD)
– Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
– Trikolóra Svobodní Soukromníci
– Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze pro-

volit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme 
totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme 
jinou cestou – najdete ji na webu www.urza.cz.

– Volný blok

Senát podpořil korespondenční volbu 
prezidenta a poslanců
Zavést pro Čechy žijící v zahraničí korespondenční hlaso-
vání při volbě poslanců a prezidenta má senátorská vo-
lební novela, kterou horní komora v prvním kole podpo-
řila. Normou se nyní budou zabývat senátní výbory. Poté 
Senát normu pošle ke schválení Sněmovně až v povoleb-
ním složení.

Volební novelu předložilo pět desítek senátorů v čele 
s Markem Hilšerem z klubu Starostů a Tomášem Czerni-
nem (TOP 09). Novela, pod níž jsou podepsáni i všich-
ni členové vedení horní komory, by podle návrhu měla 
platit od příštího roku. Česko je podle předsedy senátní 
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e krajanské komise Czernina jednou z posledních pěti zemí 
EU, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají.

Hlasování poštou by mohlo podle Czernina využít na 
600 000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale, nebo tam odjeli za 
prací či studiem. Podle současných pravidel mohou hla-
sovat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně ná-
kladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel. Senát 
se o zavedení korespondenčního hlasování snaží dlouho-
době.

Iniciativa Chceme volit distančně (CHVD)
Pokud se letos na podzim do PS PČR dostanou zejména 
strany, které jsou korespondenčnímu hlasování nakloněny, 
je pravděpodobné, že tato novela projde jak v PS PČR, tak 
v Senátu PČR. V takovém případě bychom (Češi a Češky 
žijící trvale či přechodně v zahraničí mohli volit korespon-
denčně) v prezidentských volbách v lednu 2023!

Hlavním cílem iniciativy CHVD je, aby vznikl zákon, 
který umožní zahraničním Čechům volit korespondenčně. 
Proto chystáme debaty s politickými stranami, které mají 
vůli tento zákon prosadit a mají ochotu s námi komuniko-
vat. Na obě debaty srdečně zveme!

5. virtuální debata zahraničních Čechů za účasti Pirátů 
a Starostů se uskuteční 26. září 2021 v 17:00 hod. (CEST) 
přes video-konferenční platformu Zoom.

Videozáznamy předešlých virtuálních debat je možné 
zhlédnout na webových stránkách:
https://www.chceme-volit-distancne.cz/novinky.
korespondencnivolba@gmail.com

Virtuální debata Českých škol bez hranic
Výměna nápadů a zkušeností byla hlavním tématem dvou-
denní virtuální debaty Českých škol bez hranic. Přihlási-
lo se do ní přes 250 lidí z 28 zemí světa. Nejvíc diskutují-
cích bylo z USA, Kanady a Německa. Byli tu však i zástup-
ci škol a spolků z Tuniska, Egypta, Islandu či Polska. Češi, 
kteří žijí v cizině, nechtějí, aby jejich děti ztratily mateřský 
jazyk svých rodičů či prarodičů.

Koronavirus paradoxně přispěl k propojení škol z ce-
lého světa, které mají zájem se setkávat a komunikovat.

Ministerstvo školství v současné době vysílá patnáct 
učitelů do tzv. tradičních krajanských komunit, do Chor-
vatska, Rumunska a Chicaga. Na zahraničních vzděláva-
cích institucích pracuje pětatřicet bohemistů.

„Je důležité udržet jazyk a kontakt s Českem, díky práci 
těchto škol bude mladá generace rozumět České republi-
ce a doufám, že přispěje k propagaci ČR,“ uvedl náměstek 
ministra školství Václav Velčovský.

Ministerstvo školství v roce 2021 finančně podpoří 
55 % českých škol. Na projekty bude rozděleno 5 milió-
nů korun. Peníze půjdou například na nákup počítačů. Mi-
nisterstvo některým spolkům poskytlo i učebnice zdarma. 
Zvyšuje se finanční podpora na krajanské kurzy.

Krajané uvítali i praktické rady, jak podat žádost o pří-
spěvek, postřehy z výuky češtiny, jak udržet jazyk v cizo-
jazyčném prostředí nebo jaké používat učebnice.

Virtuální debaty se zúčastnili i představitelé minister-
stva zahraničí a Senátu. „Covidová doba přinesla mnoho 
těžkostí pro výuku češtiny, ale zároveň i určitá pozitiva. Do-
nutila nás začít se setkávat on-line. Dnes se děti ze Skot-

ska propojí se žáky z Austrálie nebo Egypta,“ řekl náměs-
tek ministra zahraničí Martin Smolek. Připomněl, že české 
školy v zahraničí mají důležitou úlohu v propojování kra-
janské agendy.

„Nové migrační vlny souvisejí se zaměstnáním, ekono-
mickou migrací. Tím se proměňují potřeby krajanů v za-
hraničí. Podařilo se například vyřešit mnohdy svízelnou si-
tuaci Čechů, kteří dlouhodobě žili v Británii a chtěli tam 
zůstat.“

Ministerstvo zahraničí úzce spolupracuje se senátní ko-
misí pro krajany. Jejím předsedou je senátor Tomáš Czer-
nin. Ten vyzdvihl, že se v roce 2019 podařilo novelizovat 
zákon o občanství, je možné získat ho i pro potomky. Při-
pomněl, že po roce 1989 odešlo do zahraničí 600 000 lidí.

„V zahraničí pracuje více vědců s českými kořeny, než 
kolik působí vědců v ČR. Podle údajů centrální banky při-
chází od krajanů přes 89 miliard korun. ČR stále neumí 
s touto skupinou pracovat, věnovat jim pozornost.“

„Řada krajanek se věnuje vyučování češtiny a českých 
reálií. Tato činnost je na bázi dobrovolnictví. Ti, kteří se vra-
cejí, jsou rádi, že se rozhodli pro českou školu v zahraničí,“ 
dodal senátor Czernin.

Zprávy ZÚ čr

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR
Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky ve Vídni, 
stát Rakousko, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o volbách“), oznamuje:

volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 8. října 2021 od 14 do 22 hodin 
a dne 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 2 je 
volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky 
ve Vídni, Penzigerstr. 11-13, 1140 Vídeň, stát Rakousko, 
pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrs-
ku č. 2, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřa-
du, jímž je Rakousko.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště 
mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního 
seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 
zákona o volbách).

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na zá-
kladě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popří-
padě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, 
státní občanství České republiky a bydliště v územním ob-
vodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do 
zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitel-
skému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů 
před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží 
voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky (viz bod 6).

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázá-
ní totožnosti a státního občanství České republiky platný 
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cestovní, diplomatický nebo služební pas České republi-
ky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz 
(§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve 
dnech voleb.

Ve Vídni dne 9. srpna 2021
JUDr. Ivana Červenková

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) převzal 30. červ-
na 2021 v dolnorakouském Poysdorfu české předsednic-
tví ve Slavkovském formátu. Společně se svým rakous-
kým a slovenským protějškem se zúčastnili konference 
k digitálnímu humanismu a podepsali společnou deklara-
ci. Ministr Kulhánek při příležitosti převzetí českého před-
sednictví rakouskému i slovenskému protějšku poděkoval 
za obětavou pomoc při zvládání důsledků extrémní bou-
ře, která o týden dříve zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko.

Končící rakouské předsednictví v tzv. Slavkovském for-
mátu, který od roku 2015 přispívá k rozvoji spolupráce 
mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem, pozvalo ministry za-
hraničí do dolnorakouského Poysdorfu, aby se ve společ-
nosti dolnorakouské zemské hejtmanky Johanny Mikl-Leit-
ner zúčastnili konference Digitální humanismus: Kompas 
pro občany během digitální transformace. Před samotnou 
konferencí, na níž přednesl hlavní projev prezident spo-
lečnosti Microsoft Brad Smith, podepsal ministr Kulhánek 
spolu s rakouským ministrem evropských a mezinárodních 
záležitostí Alexanderem Schallenbergem a slovenským mi-
nistrem zahraničí Ivanem Korčokem tzv. Poysdorfskou de-
klaraci k digitálnímu humanismu. V ní se signatáři přihlá-
sili k odpovědnosti za etické a politické důsledky rozvoje 
moderních technologií pro ochranu soukromí, obhajobu 
lidských práv či budování důvěry v demokratické instituce.

Setkání v Poysdorfu rovněž poskytlo rámec pro symbo-
lické předání předsednictví ve Slavkovském formátu, jehož 
se po Rakousku od 1. července na dvanáct měsíců ujímá 
ČR. Tzv. Slavkovská spolupráce se zejména v době pande-
mie osvědčila jako užitečná platforma sousedského dialo-
gu. Ten ČR, Rakousko a Slovensko letos vedou i v oblas-
tech dopravy, energetické bezpečnosti a energetické infra-
struktury, digitalizace, záležitostí EU, spolupráce v oblasti 
mezinárodního práva, rozvojové spolupráce a spolupráce 
se zeměmi západního Balkánu.

17. června se na Velvyslanectví České republiky pod hes-
lem Den české kultury uskutečnilo zahájení 2. ročníku 
kulturního festivalu Vienna meets Prague. V průběhu ve-
čera tematicky věnovaného českému spisovateli Bohumi-
lu Hrabalovi hosté festivalu zhlédli film na motivy Hraba-
lových povídek Perličky na dně a vyslechli koncert české-
ho kytaristy Václava Fuksy. Doprovodným programem 
byly expozice fotografií Petra Foltýna či koncepční projek-
ce Jany Kasalové.

2. ročník festivalu Vienna meets Prague se uskutečnil za 
podpory Velvyslanectví České republiky, hlavního města 
Prahy, města Vídně, ministerstev kultury obou zemí a dal-
ších českých a rakouských institucí. Ve dnech 12.-20. červ-
na mohlo vídeňské publikum navštívit výstavy, koncerty, 
autorská čtení i přednášky. 

Dne 15. června navštívila primátorka statutárního 
města Brna Markéta Vaňková Vídeň, kde se setkala 
se starostou města Vídně Michaelem Ludwigem a navští-
vila výstavu Českého centra Vídeň Adolf Loos: Brněnský 
a plzeň ský příběh.

Po úvodním přijetí primátorky velvyslankyní Ivanou 
Červenkovou absolvovala primátorka Vaňková pracov-
ní jednání s vídeňským starostou a zemským hejtmanem 
Ludwigem. Tématy jednání byly zvládání covidové pande-
mie – Brno a Vídeň si doposud aktivně vyměňují know-how 
při organizaci testování a očkování –, ale i spolupráce obou 
partnerských měst v oboru vědy a výzkumu.

Svou pracovní cestu primátorka Vaňková zakonči-
la v Českém centru, kde si společně se starostou Ludwi-
gem a velvyslankyní Červenkovou prohlédla výstavu Adolf 
Loos: Brněnský a plzeňský příběh (Adolf Loos: Brün-
ner und Pilsner G’schichten), která vznikla u příležitos-
ti 150. výročí architektova narození. Výstava připomínají-
cí umělcovy brněn ské kořeny a zároveň jeho nejvýznam-
nější interiérové práce zachované v Plzni byla k vidění do 
31. srpna 2021.

Pracovní návštěva prezidenta 
České republiky v Rakousku
Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Ze-
manovou uskutečnil ve dnech 9. a 10. června 2021 pra-
covní návštěvu v Rakouské republice. Hlavním bodem pro-
gramu bylo setkání prezidenta republiky s jeho rakous-
kým protějškem Alexanderem Van der Bellenem. Prezi-
dent republiky se také sešel s bývalým rakouským prezi-
dentem Heinzem Fischerem, s bývalým spolkovým kanclé-
řem Franzem Vranitzkym a s panem Eduardem Harantem.

Hlavním tématem rozhovoru prezidenta republiky 
s jeho rakouským protějškem byla spolupráce obou zemí 
po překonání pandemie covidu-19 a evropská a zahranič-
ní politika obou zemí. Rakouský prezident vyjádřil Česku 
podporu v diplomatickém konfliktu s Ruskem. Zároveň se 
prezidenti shodli na tom, že Rusko patří do Evropy. Prezi-
dent republiky uvedl, že by uvítal otevření Českého domu 
ve Vídni. Odkázal na význam rakouské metropole a počet-
nou českou menšinu, která ve Vídni žije.

Důležitost české menšiny akcentoval prezident repub-
liky i na schůzce s Eduardem Harantem, významným čes-
kým krajanem, který zde žijící českou menšinu dlouho době 
podporuje. V předvečer jednání v Hofburgu se prezident 
republiky setkal také s bývalým spolkovým prezidentem 
Heinzem Fischerem a s bývalým spolkovým kancléřem 
Franzem Vranitzkym. Jednalo se o přátelská jednání.

Zprávy ZÚ

Praha a Vídeň podepsaly 
formální dohodu o pětileté spolupráci
Zatímco 20. července se proti sobě postavily vídeňský Ra-
pid a pražská Sparta v boji o fotbalovou Ligu mistrů, ma-
gistráty obou měst chtějí táhnout za jeden provaz. Pražský 
primátor Zdeněk Hřib a vídeňský starosta Michael Ludwig 
dne 16. června ve Vídni svými podpisy stvrdili pětiletou do-
hodu o spolupráci obou metropolí.

Vídeňský starosta označil obě hlavní města za důle-
žitá univerzitní centra a motory hospodářství, inovací 
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e a demokracie ve svých zemích. Spolupráce Prahy a Vídně 
se podle Ludwiga soustředí na udržitelnou budoucnost, 
ekologii a městský rozvoj s vyváženým mixem pro bydle-
ní, práci i hospodářství. „Dohoda se orientuje na cíle udrži-
telného rozvoje OSN,“ doplnil Ludwig, který také vy zdvihl 
účast Prahy na Paktu svobodných měst, kde česká met-
ropole spolupracuje s Bratislavou, Budapeští a Varšavou.

Mezi konkrétní oblasti, v nichž Praha a Vídeň chtě-
jí v následujících pěti letech sdílet zkušenosti, patří do-
pravní plánování, odpadové hospodářství či financování 
a vý stavba infrastruktury, bytů a městských služeb. Obě 
metropole chtějí porovnat a sdílet zkušenosti s moderním 
rozvojem, který zohledňuje historické dědictví a památko-
vou péči. Mezi další body se řadí digitalizace a výměna 
zkuše ností v sociální oblasti i spolupráce krizového ma-
nagementu.

Podpisu smlouvy, kterého se zúčastnila i velvyslan-
kyně Ivana Červenková, předcházela řada dílčích výměn 
a spoluprací. Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Pra-
hou a Vídní schválilo vedení českého hlavního města těs-
ně před začátkem koronavirové krize.

Zdroj: Hl. m. Praha, město Vídeň, Eurocomm-PR

Automobilka Škoda 
nebude vyrábět model Fabia kombi
Automobilka Škoda Auto přestane vyrábět model Fabia ve 
variantě kombi. Důvodem jsou přísné emisní limity, kvůli 
kterým musí vyrábět více elektromobilů. Firma to oznámi-
la v dopise zaměstnancům. Kdy se přestane Fabia kombi 
vyrábět, není jasné. „Extrémně přísná emisní norma EU7 
nyní ještě dále dramaticky zrychluje transformační proces 
směrem k elektromobilitě. Potřebujeme proto nejen více 
elektromobilů, ale musíme se také rychleji, než se pláno-
valo, rozloučit s některými produkty se spalovacím moto-
rem,“ uvedla Škoda Auto.

Pošta začala na 400 pobočkách 
testovat objednání on-line
Česká pošta začala na téměř 400 pobočkách vybavených 
vyvolávacím systémem testovat možnost objednat se 
k přepážce on-line. Další pobočky budou postupně přibý-
vat. Nová služba má šetřit čas zákazníků i personálu pošty. 
Klientů, kteří přijdou na pobočku bez objednání, se nový 
systém práce negativně nedotkne. Uvedl to mluvčí poš-
ty Matyáš Vitík. Na webové stránce https://www.posta-
online.cz/rezervace je možné vybrat si konkrétní poboč-
ku České pošty.

Kód, který zákazníkovi přijde, zadá na poště do vyvo-
lávacího systému. Poté jde ihned k přepážce vyřídit si svo-
ji objednanou službu. Rezervaci lze provést ještě hodinu 
před návštěvou pobočky. Na místo je potřeba se dostavit 
v intervalu pět minut před potvrzeným časem a deset mi-
nut po něm.

Služby, které se dají během testovací fáze objednat, 
jsou například odeslání a vyzvednutí dopisů a balíků, služ-
by kontaktního místa s veřejnou správou Czech POINT 
nebo bankovní a pojišťovací služby. Testování se uskutečni-
lo během července a srpna, poté bude vyhodnoceno a sys-
tém případně upraven.

Lidé mohou vzpomínkami obohatit 
on-line Databázi dějin všedního dne
Sepsanými vzpomínkami a zážitky mohou lidé přispět do 
Databáze dějin všedního dne. Web počátkem července 
spustila Akademie věd ČR. Databáze nyní čítá asi 500 pří-
spěvků. Značnou část tvoří vzpomínky na čtyřicátá léta, 
řekl historik Vojtěch Kessler. Databáze má podle něj slou-
žit jako nástroj pro badatele, ale i k programům pro ve-
řejnost. Tým, který o databázi pečuje, také veřejnost žádá 
o zaslání vzpomínek na šedesátá a sedmdesátá léta i poz-
dější období.

Ministerstvo kultury chce koupit 
kubistickou Bauerovu vilu
Ministerstvo kultury plánuje koupit Bauerovu vilu v Libo-
dřicích na Kolínsku se sbírkou kubistických předmětů. Za 
jedinou kubistickou vilu na českém venkově chce Nadace 
českého kubismu 28 miliónů korun, za kubistický nábytek, 
keramiku a kovové předměty užitého umění uvnitř poža-
duje 30 miliónů. Napsaly to Lidové noviny (LN).

Patrovou vilu v Libodřicích si v letech 1912-1913 ne-
chal podle projektu Josefa Gočára postavit velkostatkář 
Adolf Bauer. Dům je vybudován ve stylu kubismu až po 
takové detaily, jako jsou kohoutky s umyvadlem. Sbírku 
kubistických artefaktů zakladatel Nadace českého kubis-
mu Pavel Šafář nabídl státu již v roce 2016, na 30 milió-
nu korun ji ocenili experti, píšou LN. Ministerstvo kultury 
k nákupu potřebuje souhlas Sněmovny s převodem peněz 
mezi jednotlivými kapitolami státního rozpočtu.

Vila byla za protektorátu zabavena jako židovský maje-
tek, Bauerova rodina zahynula během holokaustu. Po dru-
hé světové válce statek i s vilou připadl státu, který budo-
vu předal obci.

Ministerstvo kultury zvažuje koupi 
Hrabalovy chaty, chce jednat s krajem
Ministerstvo kultury zvažuje, že by mohlo koupit bývalou 
chatu spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbur-
sku. Mluvčí ministerstva Michaela Lagronová ČTK řekla, že 
o případné koupi bude jednat s možnými dalšími partnery, 
třeba s krajem. Chata je na prodej v nabídce realitní kance-
láře, prodávající za ni požaduje 11,9 miliónu korun. Cha-
ta není prohlášena kulturní památkou, ministerstvo nemá 
žádné předkupní právo, vše tedy záleží na dalších jedná-
ních. Podle mluvčí její hodnota nespočívá v architektonic-
ké kvalitě, ale především ve spojení se spisovatelem, který 
přímo na ní vytvářel některá svá díla.

Hrabala kromě jeho chaty připomíná také naučná 
stezka. Sousedé z chatové osady Kersko byli Hrabalovi 
předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl 
i stejno jmenný film režiséra Jiřího Menzela.

Začíná projekt na záchranu karasů,
vědci žádají veřejnost o pomoc
Projekt na záchranu karase obecného spouští Akademie 
věd ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze a ZOO Pra-
ha. Ryba, která u nás kdysi patřila k nejběžnějším, je po-
dle odborníků nyní na pokraji vyhynutí. Přišla totiž o své 



inform
ace

91

původní biotopy a škodí jí také invazní druh – karas stří-
břitý.

První fáze záchranné akce má čtyři cíle. Vědci chtě-
jí zmapovat úbytek karase obecného a vytipovat zbytko-
vé populace, které by bylo možné využít pro jeho návrat 
do krajiny. Také je třeba najít vhodné lokality pro vysaze-
ní těchto ryb a získat další informace o invazi karase stří-
břitého v Česku. Lidé svá pozorování vyplní do dotazníku 
na webu zachrankarase.cz. Podle AV potrvá šetření od le-
tošního září do srpna 2022. Respondenti obdrží na e-mail 
výsledky průzkumu a zúčastní se soutěže o drobné ceny.

„Za mého dětství bylo na návesních rybníčcích těžké 
chytit jinou rybu než karase obecného,“ poznamenal autor 
projektu, hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického cen-
tra AV. Karas se hodně vyskytoval i ve slepých ramenech 
řek a tůní kolem toků. Často také zůstal jediným druhem ve 
stojaté vodě s nedostatkem kyslíku nebo v zanesených ná-
držích a tůních. Tato ryba totiž umí na dlouhou dobu pře-
pnout na bezkyslíkatý metabolismus. Přežije tak i v zabah-
něných tůních pokrytých ledem a sněhem, kde v zimě kys-
lík rychle a na dlouho dochází. Na přelomu tisíciletí však 
populací karase výrazně ubylo.

Pražské nádraží Vyšehrad zřejmě půjde 
do dražby, je na něj uvalena exekuce
Na dlouhodobě chátrající budovu nádraží Vyšehrad v Pra-
ze byla uvalena exekuce a zřejmě půjde do dražby. Vyplývá 
to z exekučního příkazu, který má ČTK k dispozici. Důvo-
dem jsou nezaplacené pokuty, které v minulosti kvůli špat-
nému stavu památkově chráněné budovy majitelům uloži-
li památkáři. Praha chtěla dříve budovu odkoupit, ale ne-
domluvila se s majiteli na ceně. Podle radního Jana Chab-
ra (TOP 09) se město do případné dražby přihlásí. Objekt, 
který je v soukromých rukou od roku 2007, vlastní přes fir-
mu RailCity Vyšehrad kyperská společnost Miquelira Limi-
ted. Skutečný vlastník není oficiálně znám.

Budova z počátku 20. století byla prohlášena kultur-
ní památkou v roce 2000. Investoři dříve plánovali ob-
jekt přestavět, z plánu však i kvůli potížím prosadit projekt 
u památkářů sešlo. Budova tak dlouhodobě chátrá.

České projekty dostaly z peněz EU
za sedm let 640 miliónů
Program Kreativní Evropa, který podporuje evropské kul-
turní projekty včetně filmu, bude mít v letech 2021-2027 
rozpočet 2,44 miliardy eur, tedy asi 62 miliard korun. 
Oproti minulému programovému období bude rozpočet 
programu Evropské unie navýšen o více než 65 procent. 
Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Kanceláře Krea-
tivní Evropa v ČR.

Projekty s českou účastí získaly v minulém období 
25 miliónů eur, tedy asi 640 miliónů korun, v příštím obdo-
bí to tedy může být více. Celkem 58 procent peněz z roz-
počtu míří na podporu kinematografie a audiovizuální 
tvorby, na část programu kultura je vyhrazeno 33 procent, 
na mezioborovou část míří devět procent rozpočtu. V mi-
nulém období získala česká kinematografie a audio vizuální 
tvorba z programu přes 16 miliónů eur (410 mi lió nů ko-
run). Díky této částce je program druhým nejdůležitějším 
zdrojem financování české kinematografie.

Stát chystá dražbu Paláce Broadway 
v Praze za miliardu
Stát chystá dražbu Paláce Broadway v Praze nejméně za 
miliardu korun. Oznámil to v tiskové zprávě Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Po dle 
generální ředitelky Kateřiny Arajmu se jedná o dražbu 
s nejvyšší minimální cenou za dobu existence úřadu. Elek-
tronická aukce proběhne v září.

Dům ze třicátých let 20. století patří k největším funkcio-
nalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Palác 
Broadway leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná. Je tvo-
řen třemi propojenými trakty, ve kterých jsou kromě diva-
dla i obchody, restaurace a kanceláře.

ôsmy slovenský zápis v zozname UNESCA:
Dunajský Limes (západná časť)
Slovensko má ďalší, v poradí ôsmy zápis v Zozname sve-
tového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Za-
písaná bola lokalita hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes 
(západná časť), ktorej súčasťou sú aj dve národné kultúr-
ne pamiatky na území SR.

V tajnom hlasovaní o tom rozhodol Výbor Svetového 
dedičstva UNESCO v čínskom meste Fu-čou.

Zápis sa týka prvej, západnej časti Dunajského Limesu 
od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku a za-
hŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rie-
ke Dunaj. Nomináciu predložilo Slovensko spoločne s Ne-
meckom a Rakúskom.

Dve národné kultúrne pamiatky
Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového 
dedičstva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – rím-
sky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusov-
ciach a rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

Vedúca odboru pamiatok a pamiatkových území Pa-
miatkového úradu SR Ľubica Pinčíková priblížila, že kas-
tel Gerulata ležal na území Panónie v línii Carnuntum – Ad 
Flexum na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú sú-
časť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše.

Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na ľa-
vom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku 
hranice, a tvoril predmostie legionárskej pevnosti Brigetio.

Oba sú dokladom dlhodobej, zhruba štyrstoročnej rím-
skej prítomnosti na území dnešného Slovenska.

„Zápis je nielen ocenením výnimočnej hodnoty tých-
to pamiatok, ale zároveň aj stimulom pre skvalitnenie ich 
ochrany a zachovania, a rovnako aj príležitosťou pre udr-
žateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov založený na kul-
túrnom dedičstve,“ uviedla Pinčíková.

Zdôraznila, že zápis je výsledkom viac ako 14 rokov 
spolupráce partnerských inštitúcií zo všetkých zaintereso-
vaných krajín. Na slovenskej strane toto úsilie koordinoval 
Pamiatkový úrad, s dlhodobou podporou Múzea mesta 
Bratislava, Podunajského múzea v Komárne, Archeologic-
kého ústavu SAV, Hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej 
časti Bratislava-Rusovce a obce Iža, priblížila Pinčíková.

Zápis skomplikoval fakt, že od pôvodnej nominácie, 
ktorú vo februári 2018 predložilo Slovensko spolu s Ra-
kúskom, Nemeckom a Maďarskom, jednostranne odstú-
pili na začiatku júna Maďari.
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projekt na zasadnutí výboru predložili na zápis zrevido-
vaný projekt. Legitímnosť zmenenej podoby však vyvola-
la diskusiu a napokon muselo rozhodnúť tajné hlasovanie.

Pinčíková avizovala, že predmetom nominácie na zápis 
do Zoznamu svetového dedičstva má byť v najbližších ro-
koch aj východná časť Dunajského Limesu a rozšírenie lo-
kality o rímske pamiatky v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, 
Bulharsku a Rumunsku.

Dunajský Limes je súčasťou širšieho celku hranice 
Rímskej ríše, ktorý je najrozsiahlejšou kultúrnou lokalitou 
UNESCO v Európe a v súčasnosti sa tiahne od Antoninov-
ho valu na Britských ostrovoch až po Ižu na slovensko-
maďarskej hranici.

Historická hodnota Limes Romanus vrátane Gerulaty 
v bratislavských Rusovciach ako pozostatku Rímskej ríše 
a jej významu pre ľudstvo si nesporne zaslúži zápis do Zo-
znamu svetového dedičstva UNESCO, uviedla Zuzana Pa-
licová, poverená riadením Múzea mesta Bratislavy (MMB), 
ktoré od roku 1987 Gerulatu spravuje.

Palicová upozornila, že okrem samotného rímskeho vo-
jenského tábora – kastelu Gerulata v areáli antickej Geru-
laty MMB vo vlastníctve hlavného mesta – sú súčasťou zá-
pisu do zoznamu UNESCO aj časti Gerulaty nachádzajú-
ce sa na pozemkoch mestskej časti Rusovce.

„Ide o Dom s hypocaustom a Irkutskú ulicu, kde sa pô-
vodne nachádzal vicus (civilná osada), doložené je aj poh-
rebisko,“ objasnila.

Antická Gerulata bola objavená v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia. Za Národnú kultúrnu pamiatku ju vyhlásili 
v marci 1963. Nález bol aj dôvodom na pamiatkovú ochra-
nu Rusoviec.

MMB v súčasnosti pripravuje novú expozíciu, ktorej 
cieľom je modernou a atraktívnou formou prezentovať his-
tóriu Gerulaty. „Ak to finančná a pandemická situácia do-
volí, chceme organizovať aj podujatia pre verejnosť tak, 
aby sme sprostredkovali dejiny a príbeh lokality, ale aj šir-
ší kontext, ktorého je súčasťou – lužné lesy a rieku Dunaj,“ 
dodala Palicová.

osem slovenských lokalít
Aktuálne schválený zápis predstavuje už ôsmu slovenskú 
lokalitu v Zozname svetového dedičstva. Doteraz sa do zo-
znamu z územia SR dostalo päť kultúrnych a dve prírodné 
lokality. Z kultúrnych sú to:
– Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia;
– Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia;
– Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (všetky tri lo-

kality boli zapísané v roku 1993);
– Historické jadro mesta Bardejov (zápis v roku 2000);
– Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 

(zápis v roku 2008).
Medzi prírodnými lokalitami sú zapísané:
– Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu – spo-

ločná lokalita s Maďarskom (zápis v roku 1995, rozšíre-
nie v roku 2000); 

– Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regió-
nov Európy – spoločná lokalita s Nemeckom, Ukrajinou, 
Rakúskom, Albánskom, Belgickom, Bulharskom, Chor-
vátskom, Talianskom, Rumunskom, Slovinskom a Špa-
nielskom (zápis v roku 2007, rozšírenie v rokoch 2011, 
2017 a 2021).

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
vo Viedni
ohliadnutie
13. 07. 2021
Minister I. Korčok na porade vedúcich zastupiteľských úra-
dov SR v zahraničí: „Od našich veľvyslanectiev čakám, že 
dokážu čítať aktuálne trendy a identifikovať v nich sloven-
ský záujem.“

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Ivan Korčok otvoril v utorok 13. júla v Bratislave troj dňovú 
poradu vedúcich zastupiteľských úradov SR v zahraničí. 
Rezort diplomacie každoročne organizuje takéto fórum 
ako platformu pre diskusiu o zásadných otázkach sloven-
skej zahraničnej politiky, ale aj ako príležitosť analyzovať 
dosiahnuté výsledky. S ohľadom na pretrvávajúcu pandé-
miu sa porada uskutočňuje formou videokonferencie.

30. 06. 2021
Minister I. Korčok na konferencii v Slavkovskom formá-
te venovanej digitálnemu humanizmu: „Rozvoj digitálnych 
technológií je globálnou realitou, ktorú však treba mode-
lovať v prospech človeka a spoločnosti.“

V stredu 30. júna 2021 vystúpili v dolnorakúskom Poys-
dorfe minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky Ivan Korčok spolu so spolkovým mi-
nistrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej 
republiky Alexandrom Schallenbergom a ministrom zahra-
ničných vecí Českej republiky Jakubom Kulhánkom na kon-
ferencii Digital Humanism: A Compass for Citizens During 
the Digital Transformation.

25. 06. 2021
Ingrid Brocková na pracovnej návšteve v Rakúsku: „Ra-
kúsko je pre nás v mnohom inšpiráciou. Našou ambíciou 
je spolupracovať v oblasti digitalizácie, duálnom vzdelá-
vaní, ale aj v agende priemyselnej transformácie a inteli-
gentných miest.“

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 
počas štvrtkovej (24. júna 2021) pracovnej návštevy Ra-
kúska rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva pre 
európske a medzinárodné záležitosti Rakúska Petrom 
Launsky-Tieffenthalom, so svojím partnerom na Minis-
terstve pre digitalizáciu a hospodárstvo Michaelom Ester-
lom, riaditeľom zahraničných zastúpení Rakúskej obchod-
nej komory Michaelom Otterom a honorárnym konzulom 
Slovenska v Dolnom Rakúsku Veitom Schmid-Schmidsfel-
denom.

21. 06. 2021
Martin Klus: „Pandémia covid-19 nám okrem množstva 
výziev priniesla aj unikátnu príležitosť pre rozvoj sused-
skej spolupráce. Slavkovský formát v tejto skúške obstál. 
Úspech našej zahraničnej politiky do veľkej miery závisí od 
kvality vzťahov so susedmi. Česko aj Rakúsko sú však pre 
nás viac než len susedia. Popri geografickej blízkosti nás 
spájajú silné historické, ekonomická či medziľudské vzťa-
hy, ako aj veľmi podobné postoje k množstvu aktuálnych 
otázok európskej či medzinárodnej politiky...“
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Stretneme sa na koncerte
Týmto srdečným a po dlhej dobe už optimistickým mottom 
pozýva Slovenská filharmónia svojich verných návštevní-
kov na novú koncertnú sezónu 2021/2022. V náväznosti 
na Bratislavské kultúrne leto 2021 a po dlhej pandemickej 
prestávke otvára sa koncertné pódium bratislavskej Redu-
ty, v sídle Slovenskej filharmónie. Je načo sa tešiť, tak ako 
to uviedol dramaturg/programový manager SF Mgr. Ju-
raj Bubnáš na tlačovej konferencii v Slovenskom inštitú-
te vo Viedni.

Otvárací koncert sa uskutoční v piatok 25. 9. 2021. Na 
dirigentskom mostíku zdvihne taktovku izraelský dirigent 
Pinchas Steinberg a predstaví sa aj španielsky klavírny vir-
tuóz Javier Perianes. Pretože je zvykom otvárať festival 
dielom slovenského skladateľa, toho roku je na programe 
Symfonietta Jána Cikkera u príležitosti 110. výročia jeho 
narodenia. Pokračuje sa dielom Maurice Ravela Koncert 
pre klavír a orchester G dur. Na záver zaznie hudba Igo-
ra Stravinského Svätenie jari, ktorým si Slovenská filhar-
mónia pripomenie 50. výročie úmrtia skladateľa a zároveň 
v nasledujúcom roku 2022 140. výročie jeho narodenia.

Súčasťou Slovenskej filharmónie sú tri hlavné or-
ganizačné zložky – samotný veľký symfonický orchester, 
Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný or-
chester.

Slovenský filharmonický zbor je prominentným repre-
zentantom slovenského profesionálneho zborového ume-
nia. Jeho jedinečný technicky arzenál, kultivovanosť pre-
javu, ideálna zvuková rovnováha hlasových skupín ako aj 
príkladná umelecká disciplína je záruka jeho suverénnych 
výkonov. Niet divu, že zbor je pozývaný na mnohé zahra-
ničné hudobné festivaly, aby prispel k ich lesku. V nastá-
vajúcej sezóne sa zbor dvakrát predstaví i v Štátnej opere 
vo Viedni v opere Petra Iljiča Čajkovského Eugen Onegin.

D. I. Gabriela Jakelic

Program SND: 
Bratislavské hudobné slávnosti
56. ročník 24. 9. – 10. 10. 2021 
https://www.bhsfestival.sk/
Piatok 25. 9. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Slovenská filharmónia, Pinchas Steinberg – diri-
gent, Javier Perianes – klavír
Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1, Maurice Ravel: Koncert 
pre klavír a orchester G dur, Igor Stravinskij: Svätenie jari

Sobota 25. 9. v 16:00 Malá sála Slovenskej filharmónie – 
Komorný koncert z diel slovenských skladateľov

Nedeľa 26. 9. v 16:00 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Organový koncert, Thierry Escaich – organ, Ro-
main Leleu – trúbka

Nedeľa 26. 9. v 19:30 Malá sála Slovenskej filharmónie – 
Komorný koncert Nesmrteľná milenka, Jana Kurucová – 
mezzosoprán, Juraj Hollý – tenor, Ján Gallovič – slovo, Ro-
bert Pechanec – klavír
Ludwig van Beethoven: Adelaide op. 46, Šesť spevov 
op. 75, An die Hoffnung / K nádeji op. 94, Štyri arietty 
a dueto op. 82

Utorok 28. 9. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Večer s tangom / Astor Piazzolla Slovak Nuevo 
Quinteto, Tomáš Valíček – akordeón, Stano Palúch – hus-
le, Robert Ragan – kontrabas, Peter Solárik – perkusie, Eva 
Varhaníková – klavír

Streda 29. 9. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický 
zbor, Emmanuel Villaume – dirigent, Jozef Chabroň – zbor-
majster, Dinara Alieva – soprán, Oleysa Petrova – mezzo-
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e soprán, Stephen Costello– tenor, Dmitry Bellosselskyi – bas
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

Streda 6. 10. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie –Štátny komorný orchester Žilina a Spevácky zbor 
Lúčnica, Leoš Svárovský – dirigent, Elena Matušová – zbor-
majsterka, Štefan Kocán – bas, Štefan Bučko – recitácia
Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky pre soprán, miešaný 
zbor a komorný súbor (premiéra)
Egon Krák: Nové dielo na počesť roku P. O. Hviezdoslava 
pre komorný orchester, sólo bas a recitátora (premiéra)

Štvrtok 7. 10. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Miki Škuta – klavír, Nora Škuta – klavír, Rupert 
Struber – perkusie, Kiril Stoyanov – perkusie
Igor Stravinskij: Svätenie jari / pre dva klavíry
Béla Bartók: Sonáta pre dva klavíry a bicie nástroje, BB 
115, Sz. 110

Piatok 8. 10. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Janáčkova filharmónia Ostrava, Vassilij Sinaisky – 
dirigent, Kateřina Kněžíková – soprán
Bohuslav Martinů: Kouzelné noci, tri piesne na čínske tex-
ty pre soprán a orchester, H 119
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita 
op. 35

Sobota 9. 10. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Mládežnícky symfonický orchester kráľovnej Sofie, 
Madrid, Andrés Orosco-Estrada – dirigent, Arabella Stein-
bacher – husle
Sergej Prokofiev: Koncert pre husle a orchester č. 1 D dur 
op. 19
Antonín Dvořák: Symfónia č. 8 G dur op. 88

Nedeľa 10. 10. v 19:30 Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie – Slovenská filharmónia, Daniel Raiskin – dirigent, 
Lukáš Vondráček – klavír
Antonín Dvořák: Koncert pre klavír a orchester g moll 
op. 33
Dmitrij Šostakovič: Symfónia č. 7 C dur Leningradská 
op. 60

Bratislavské jazzové dni
Medzinárodný džezový festival BJD je jedným z najväčších 
podujatí svojho druhu v strednej Európe. Pravidelne sa ho 
zúčastňujú najznámejšie džezové hviezdy.

O festivale: Keď skupinka jazzových entuziastov v roku 
1975 amatérsky zorganizovala prvý ročník Bratislavských 
jazzových dní, určite nikto z nich nepredpokladal, že sa 
z festivalu stane podujatie európskej úrovne, na ktorom 
každoročne účinkujú svetové jazzové hviezdy. Spočiatku 
hrali na festivale hudobníci z Československa a okolitých 
socialistických krajín. Na treťom ročníku BJD, v roku 1977, 
prvýkrát vystúpili hudobníci zo západnej Európy – fínsky 
big band Retuperä a trio Weiden z NSR. V roku 1979 Bra-
tislava privítala prvého amerického hudobníka na festiva-
le – trubkára Lee Harpera. Na prelome 70. a 80. rokov 
boli BJD už veľkým, profesionálnym festivalom, pestrou 
prehliadkou jazzu z Československa a niekoľkých európ-
skych krajín.

V roku 1982 vystúpil prvý hudobník medzinárodného 
formátu – harmonikár a gitarista Jean Toots Thielemans. 
O rok neskôr, v roku 1983, prišlo k zásadnému obratu. 
Do Bratislavy prišli zahrať dvaja americkí jazzmani najzvu-
čnejších mien – gitarista Larry Coryell a bubeník Jack De 
Johnette so svojou skupinou Special Edition.

V nasledujúcich rokoch sme mohli v Bratislave vidieť 
a počuť nasledujúce hviezdy prvej veľkosti: Chick Corea 
& Gary Burton, Oregon, John McLauglin, Stanley Clarke, 
Bobby McFerrin, Flora Purim & Airto Moreira, Lester 
Bowie & Bras Fantasy, Billy Cobham, Sun Ra Arkestra, 
Michael Brecker, Steve Coleman’s Five Elements, Michel 
Camilo, Herbie Hancock, James Blood Ulmer, Cassandra 
Wilson, Stanley Jordan, John Scofield, Wynton Marsalis, 
Take 6, Michel Petrucciani, The Zawinul Syndicate, Bob 
Berg, Georgie Fame, Jean Luc Ponty, Ray Brown, Maceo 
Parker, Betty Carter, Steps Ahead, Hiram Bullock, Vienna 
Art Orchestra, Yellowjackets, Bill Evans And Push, Vernon 
Reid, Al Di Meola, Courtney Pine, Larry Coryell’s Eleventh 
House, Bill Bruford’s Earthworks, Grand Slam (Jim Hall, 
Joe Lovano, George Mraz, Lewis Nash), David Sanchez, 
Bebel Gilberto, Lew Tabackin, Kurt Elling, James Carter, 
Joey DeFrancesco, Lucky Peterson, Robben Ford, Mezzo-
forte, Victor Bailey, Marcus Miller.

Tradičné miesto konania festivalu je takmer od začiat-
ku bratislavský Park kultúry a oddychu. Bratislavské jazzo-
vé dni organizuje agentúra Rock Pop Bratislava.

Mezinárodní hudební festival 
Silberbauerovo hudební Podyjí 
Tento festival se koná již podruhé. Hudební díla budou le-
tos prezentována převážně na varhanách z dílny znojem-
ského varhanáře Josefa Silberbauera. Tento rok se však 
rozšíří i o nástroje Silberbauerova učitele, varhanáře Ig-
náce Jakoba Floriána Casparida. Na podzim nabídne fes-
tival návštěvníkům šestnáct koncertů, osm na jižní Moravě 
a osm v okolí rakouského Thayatalu, na nichž se předsta-
ví nejen přední čeští, ale také zahraniční umělci. Na pro-
gramu je vystoupení barokních ansámblů, smíšených sbo-
rů, vokálních ansámblů, komorního orchestru a talento-
vaných dětí ZUŠ z obou stran hranice, které na koncer-
tech v Louce u Znojma a v Unterretzbachu vystoupí spo-
lečně s učiteli ZUŠ.

Festival se snaží propojovat české umělce s rakouský-
mi a jejich vzájemnou přeshraniční spolupráci. Otevírá se 
možnost větší rozmanitosti publika, ale i obohacení české-
ho a rakouského regionu.

Zahajovacího koncert se uskutečnil 5. září v 18 ho-
din v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad 
Dyjí. Na koncertě zazněly dvě světové premiéry skladeb 
pro dvoje housle a varhany od skladatelů Antona Aslama-
se a Michaely Pálky Plachké, které interpretovaly houslis-
té Alexej Aslamas a David Pokorný spolu s varhanicí Kate-
řinou Málkovou.

Lednicko-valtický hudební festival 
(2.-16. 10. 2021)
Největší evropskou přehlídkou tvorby Antonia Vivaldiho 
v novém tisíciletí bude 6. ročník Lednicko-valtického hu-
debního festivalu 2021. Do Lednicko-valtického areálu, 



inform
ace

95

který letos slaví pětadvacet let od zápisu na Seznam svě-
tového kulturního dědictví UNESCO, přijedou prezentovat 
Vivaldiho hudbu špičkové soubory z Itálie, Francie, Španěl-
ska a České republiky.

Svět plný hravosti i vášně, jemného flirtu i příkladné 
zbožnosti, štíhlých siluet cudných dívek z Ospedale del-
la Pietà či přírodních scenérií připomínajících prosluně-
né obra zy Francesca Guardiho. To vše v sobě snoubí hud-
ba „Il Prete Rosso“ – zrzavého kněze Antonia Vivaldiho, 
italského hudebního génia první poloviny 18. století, je-
hož hudba naplní 6. ročník Lednicko-valtického hudební-
ho festivalu.

Vivaldiho tvorbu přijedou prezentovat špičkové sou-
bory z Itálie, Francie, Španělska a České republiky, mezi 
jinými Ensemble Matheus s Jeanem-Christophem Spino-
sim, jenž proslul svými experimentálními produkcemi na 
Queen Mary II nebo v newyorském Central Parku, Euro-
pa Galante s Fabiem Biondim, Collegium 1704 s Václavem 
Luksem, soubor Accademia Bizantina s francouzskou pě-
veckou hvězdou Delphine Galou nebo Collegium Maria-
num s Patricií Janečkovou. V českém debutu vystoupí je-
den z nejsledovanějších umělců současnosti, polský kon-
tratenorista a breakdancer Jakub Józef Orliński.

Lednicko-valtický hudební festival 2021 nabídne nej-
větší a nejkomplexnější evropskou přehlídku Vivaldiho 
tvorby v novém tisíciletí a opět propojí klasickou hudbu 
s architektonickými skvosty Lednicko-valtického areálu. 
Tento již tradiční podzimní svátek hudby se uskuteční od 
2. do 16. října 2021, s festivalovým prologem dne 23. září 
2021 v Lichtenštejnském zahradním paláci ve Vídni, který 
návštěvníkům koncertu zpřístupní i své mimořádně cenné 
umělecké sbírky.

Autory dramaturgie 2021 jsou španělský houslis-
ta a muzikolog Eduardo García Salas a umělecký ředitel 
LVHF Jiří Partyka. „Představíme Vivaldiho bohatý hudební 
odkaz nejen v podobě instrumentálních koncertů, ale také 
hudby komorní, duchovní a v žánru opery. Festival uvede 
několik novodobých premiér, včetně pa vijské verze Vival-
diho opery Farnace, dvanáct premiér českých a řadu vival-
diovských objevů z posledních let, např. sonáty z Pisende-
lovy drážďanské sbírky,“ říká Jiří Partyka.

Dramaturgie 6. ročníku promyšleně reflektuje žánro-
vou bohatost Vivaldiho hudebního odkazu s akcentem na 
jeho vazby na české země, zejména na Václava z Morzinu, 
Jana Josefa z Wrtby nebo Tomasse Vinciguerru, VI. hrabě-
te z Collalta e San Salvatore, z jehož „collaltovské“ sbírky 
zazní čtyři koncerty v české premiéře v podání Fabia Bion-
diho a souboru Europa Galante,“ doplňuje Eduardo Gar-
cía Salas.

Festival se koná pod záštitou ministra kultury České re-
publiky PhDr. Lubomíra Zaorálka a hejtmana Jihomorav-
ského kraje Mgr. Jana Grolicha.

VÝSTAVY V ČR
Moravská galerie v Brně vás zve:
Herrmann & Coufal: Design In You 
Jurkovičkova vila
Autoři výstavy: Matěj Coufal a Eduard Herrmann
O tom, že probuzení tvořivosti ve snaze aktualizovat náš 
postoj ke hmotnému světu kolem nás rezonuje i mezi de-
signéry samotnými, svědčí i to, že Matěj Coufal a Eduard 

Herrmann získali v letošním roce titul Grand designérů 
v rámci Cen Czech Grand Design. A jejich kritické nahlí-
žení na posedlost novými věcmi a designem rozvíjí také ve 
výstavě „DIY – Design In You“, kterou připravili v Jurkovi-
čově vile. Rozhodli se navrhnout, vyrobit a nainstalovat ně-
kolik objektů denní potřeby, které budou vstupovat do di-
alogu s Jurkovičem i jeho vilou.

Pohrávání si se zažitou zkratkou „vyrob si sám“ v názvu 
výstavy odráží přesvědčení autorů, že i když nemáme eko-
nomický důvod si věci pro sebe vyrábět sami, prostřednic-
tvím DIY můžeme získat hod notový nadhled, který potře-
bujeme v éře konzumu jako sůl.
Kurátor výstavy: Rostislav Koryčánek.
Výstava potrvá do 1. 4. 2022.
Otevřeno denně (kromě pondělí) od 10:00 do 12:00 ho-
din a od 12:30 do 18:00 hodin. 
www.moravska-galerie.cz

Brno předměstí Vídně
První část nové expozice v Místodržitelském paláci přibli-
žuje na časovém půdorysu „dlouhého“ 19. století (1789-
1914) umělecké vazby mezi moravskou a rakouskou me-
tropolí. Cílem Moravské galerie bylo upravit expozici tak, 
aby vytvářela ucelenější obraz o fungování umění v jed-
notlivých epochách. Expozice proto rovnocenně kombi-
nuje volné umění s uměleckým řemeslem – vedle obrazů, 
soch a prací na papíře se zde prezentují i ukázky dobo-
vého nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy, 
šperků nebo litin.

Výstava byla realizována za finanční podpory Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu 
České republiky v rámci projektu Bilaterální sítě designu.
Místo konání: Moravská galerie v Brně – Místodržitelský 

palác (Brno).
Datum konání: 25. 5. 2020 – 23. 2. 2023.
Akce je dostupná dle aktuální provozní doby.
www.moravska-galerie.cz

Jak to bylo před UNESCEM:
proměny historického jádra města
V rámci oslav 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu svě-
tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Nada-
ce Kutná Hora památka UNESCO ve spolupráci s městem 
Kutná Hora připravila tuto celoroční výstavu. Retrospektiv-
ní výstava v Dačického domě prezentuje zdevastované his-
torické jádro, mapuje obnovu nejvýznamnějších památek 
a zejména nabízí návštěvníkům konfrontace proměn města 
v nejznámějších ulicích. Výstava fotografií je do plněna ar-
chivními filmovými dokumenty a připomene dobové zábě-
ry stavu historických památek, jejich obnovu či slavnostní 
zasedání zapsání Kutné Hory na Listinu UNESCO.

V části výstavy bude unikátní příležitost poznání dějin 
Kostnice na základě prezentování výsledků archeologic-
kého průzkumu.
Místo konání: Dačického dům – Vzdělávací a prezentační 

centrum kulturního dědictví UNESCO (Kutná Hora).
Datum konání: do 30. 4. 2022.
Akce je dostupná dle aktuální provozní doby.
www.dacickehodum.cz
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Jana Geršlová: Vídeňské kavárny & spol.
Průhonice: Professional Publishing, 2021, formát B5, vá-
zané, 236 s., ISBN 978-80-88260-50-9

Prof. PhDr. Jana Geršlo-
vá, CSc., vystudovala histo-
rii a germanistiku na Univer-
zitě Palackého v Olomouci, 
věnovala se hospodářským 
dějinám ve Slezském ústavu 
AV ČR, přednášela na Ob-
chodně podnikatelské fakul-
tě VŠB-TU v Ostravě a v sou-
časnosti působí na Kated-
ře aplikované ekonomie Fi-
lozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Ha-
bilitovala se v oboru náro-
dohospodářství, je profesor-
kou ekonomie. Odborně se 

věnuje hospodářským dějinám 19. a 20. století, zejména 
vývoji podnikání, profilům firem a podnikatelů, podnikatel-
ské etice a otázce žen-podnikatelek. Často přednášela ve 
Vídni – a Vídeň se stala její vášní a láskou. Kniha o vídeň-
ských kavárnách to dokazuje.

Anna Brikciusová: Kropení svěcenou vodou
O letošní Svatojánské noci vyšla nová sbírka básní Krope-
ní svěcenou vodou (2021) od české violoncellistky, bás-
nířky a spisovatelky Anny Brikciusové. Vydalo ji Naklada-
telství Bor.

V nové básnířčině sbírce se vedle pro ni příznačných 
motivů přírody a lidské každodennosti objevují v celé svo-
jí podivuhodné jedinečnosti také ohlasy aktuálního feno-
ménu izolace jedince, umocněné fatálním děním spojeným 
s pandemií covidu-19. Ta sice do jisté míry omezuje exis-
tenci lidí na celém světě, ale v našem prostředí mohla na-
víc některými restrikcemi vyvolávat reminiscence na nebla-
hé období bývalého režimu. Tyto tóny však nejsou trva lé 
a také jejich intenzita se neustále proměňuje. Vždy je tře-
ba mít na mysli, že básnířka je zároveň muzikantka. Její 
zvukomalebné verše citlivě postihují širokou škálu lidských 
emocí od temných, často teskných, až k těm nejjásavějších.

Tak jako u předchozí sbírky, i tady si autorka sama vy-
brala motiv na obálku, tentokrát reprodukci obrazu od 
francouzsko-kolumbijské malířky Marie Transon. A stejně 
jako minule, i teď s ním souzní celou svou bytostí.

Knihu je možno zakoupit exkluzivně v internetovém 
knihkupectví Kosmas.cz.
https://www.kosmas.cz/knihy/292371/kropeni-svece-
nou-vodou

Lucie Antošíková & Marie Brunová (eds.): Všechny 
vody Čech tečou do Německa?
Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu
Praha: Academia, 2021, 164 s., brož., ISBN 978-80-200-
3223-2
Kniha přináší soubor studií prezentovaných v Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR v rámci Literárněvědného fóra 
2019 „Češi, Němci a protektorátní literatura“. Jednotliví 

hosté se zde zabývali institucionalizací a ideologizací lite-
ratury ve sledovaném období (Steffen Höhne), obrazem 
protektorátu v dobové literatuře (Peter Becher), protek-
torátní tvorbou čelního představitele německé literatury 
první republiky Hanse Watzlika (Václav Maidl), osudem 
německojazyčných nakladatelství na území protektorátu 
(Murray G. Hall) nebo řízením českého tisku pod nacistic-
kou správou (Jan Cebe). Svazek uvádějí dvě kontextuali-
zační studie o německé literatuře v protektorátu z pera edi-
torek, jedna věnovaná literárnímu životu v souvislostech 
a druhá představující dobovou tvorbu německojazyčných 
autorů v protektorátu, a rovněž studie k exilové tvorbě vy-
braných autorů německého jazyka ve sledovaném obdo-
bí (Jan Budňák).
https://holokaust.ff.cuni.cz/cs/2021/06/07/vsechny-vo-
dy-cech-tecou-do-nemecka/

Bestellungen und Einblicke ins Buch:
https://www.academia.cz/vsechny-vody-cech-tecou-do-
nemecka--antosikova-lucie--academia--2021

Zdeněk Míka: Praha průmyslová
Publikace Praha průmyslová / Rozvoj pražské průmyslo-
vé aglomerace do zániku Rakouska-Uherska PhDr. Zdeň-
ka Míky, někdejšího ředitele Muzea města Prahy, získala 
3. cenu v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kate-
gorii Muzejní publikace roku. Do XIX. ročníku soutěže při-
hlásilo 56 muzeí a galerií celkem 98 projektů.

Publikace Zdeňka Míky zachycuje vývoj průmys-
lu v Praze a jejím okolí od vzniku nejstarších manufaktur 
v první polovině 18. století do rozpadu Rakousko-Uherska 
roku 1918. Ukazuje význam josefinských reforem pro další 
rozvoj manufakturní výroby i válek s revoluční a napoleon-
skou Francií pro počátek přeměny rukodělné výroby ve vý-
robu strojovou, tovární a význam zavedení parního stroje 
do výroby pro vznik prvních strojírenských továren a roz-
voj ostatních průmyslových oborů na území pozvolna se 
vytvářející pražské průmyslové aglomerace. Autor věnuje 
velkou pozornost průmyslu strojírenskému, elektrotech-
nickému a automobilovému, které se staly pro rozvoj praž-
ské průmyslové aglomerace v druhé polovině 19. století 
nejcharakterističtější. Představuje souvislost tohoto pro-
cesu s urbanizačním vývojem Prahy, stávající se postupně 
moderním velkoměstem, vytvářejícím podmínky pro vznik 
takzvané Velké Prahy po skončení první světové války.

Publikaci Praha průmyslová / Rozvoj pražské průmys-
lové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska lze zakou-
pit v domě U Zlatého prstenu a v Podskalské celnici na Vý-
toni za 950 Kč nebo v sítích vybraných knihkupectví.
PhDr. Zdeněk Míka, CSc. (* 1936) vystudoval v letech 
1954-1959 Filozofickou fakultu UK, obor československé 
dějiny se specializací na dějiny Prahy 19. století. Od roku 
1961 pracuje v Muzeu města Prahy, kde byl v letech 1977-
2000 ředitelem. Publikoval řadu článků o dějinách Prahy 
a počátcích pražské průmyslové výroby. K jeho významněj-
ším pracím patří publikace Sto let Muzea hlavního města 
Prahy (1983) a Muzeum hlavního města Prahy. Průvod-
ce (2001). Připravil několik stálých expozic Muzea města 
Prahy a po roce 1990 i velké zahraniční výstavy o dějinách 
Prahy a její architektuře pod záštitou Magistrátu hlavního 
města Prahy. Úspěšné byly jeho muzejní výstavy 150 let 
železnice v Praze (1995), Staropražské Vánoce (2002), 
Jak se Praha bavila (2005) a Zapomenuté obrazy (2007).



inform
ace

97

Vychází ve Wieser Verlag GmbH
www.wieser-verlag.com
telefon: 0043 (0)463 37036

Viktorie Hanišová: Houbařka (Die Pilzsammlerin)
Mladá Sára žije ve 
staré chalupě na Šu-
mavě a živí se sběrem 
hub. Každé ráno si 
obuje letité pohorky, 
popadne košík s utěr-
kou, v kapse pohladí 
ostrý nožík a vyrazí. 
Už sedm let chodí po 
stejné trase, sedm let 
od jara do podzimu 
sbírá houby na týchž 
místech a prodává je 
za pár stovek jedné 
hospodě. Jako dob-
rovolná poustevni-
ce se s nikým nepřá-
telí ani neopouští Po-
šumaví. Jen občas vy-
razí za psychiatričkou 

do Plzně přesvědčit ji o svém vyrovnaném duševním sta-
vu. Zpráva o matčině smrti proto Sářin život příliš nezmě-
ní. Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry, kterým se už dáv-
no odcizila, a vrátí se zpátky do lesa. Jenže co se zdá jako 
nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním. Dědické ří-
zení do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A do-
mek se postupně rozpadá. Obchody nejdou. Začíná být 
jasné, že Sára bude muset svůj houbařský způsob živo-
ta opustit. A jedinou cestou ven je přestat odvracet oči od 
toho předchozího.
viktorie Hanišová (* 24. 7. 1980, Praha) je česká lingvist-

ka, překladatelka a spisovatel-
ka, která vystudovala na Uni-
verzitě Karlově anglistiku a ger-
manistiku a věnuje se překlada-
telství. Spisovatelsky debuto-
vala v roce 2015 příznivě při-
jatým románem Anežka o ne-
funkčním vztahu matky a adop-
tivní dcery, ovlivněném skrytým 
rasismem. V roce 2018 násle-
doval román Houbařka, rozví-
jející téma dětského traumatu 

a domácího násilí. Volnou trilogii knih o mateřství zakon-
čila v roce 2019 románem Rekonstrukce o dopadech sebe-
vraždy rodiče na dítě. V roce 2020 jí vyšla povídková sbír-
ka Dlouhá trať ohledávající různé podoby životních krizí.

Alena Mornštajnová: Tiché roky (Stille Jahre)
Bohdana je uzavřená 
dívka, která žije pou-
ze s mrzutým otcem 
a dobrosrdečnou, ale 
poddajnou Bělou. Trá-
pí ji napětí v domě 
a také tajemství, které 
ji nepřestává vrtat hla-
vou: Proč ji těžce ne-
mocná babička při po-
slední návštěvě v ne-
mocnici oslovila „Blan-
ko“? Vedle toho se od-
víjí příběh Svatoplu-
ka Žáka, oddaného 
komunisty, který celý 
svůj život zasvětil bu-
dování socialismu, lás-
ce ke své ženě a dceři, 
jejíž budoucnost měla 

být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. Jenže jak 
se říká: Chcete-li Boha rozesmát, řekněte mu o svých plá-
nech. A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slijí do jed-
noho a ukáže se, že nic není takové, jak se doposud zdálo, 
a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo.
ISBN 978-3-99029-466-6 (cena EUR 21,00)
Hana 978-3-99029-438-3
alena Mornštajnová (* 24. 6. 1963, Valašské Meziříčí) 

je česká spisovatelka, lektor-
ka a překladatelka, členka PEN 
Klubu. Po gymnáziu studovala 
výpočetní techniku. Při zaměst-
nání pak studovala Filozofickou 
fakultu na Ostravské univerzi-
tě, konkrétně anglický a čes-
ký jazyk, kde také získala titul 
Mgr. Dříve se věnovala výuce 
anglického jazyka, v současné 
době pracuje jako překladatel-

ka, překládá především literaturu pro ženy. Do povědomí 
veřejnosti se dostala v roce 2013 vydáním své první knihy 
Slepá mapa. O této knížce sama autorka tvrdí, že se na ní 
naučila psát, psala ji totiž zhruba deset let. Dále pak napsa-
la Hotýlek (2015), Hanu (2017), knížku pro děti Strašidýl-
ko Stráša (2018), Tiché roky (2019), povídku Mladý poše-
tilec (2020) v knize Krvavý Bronx, román Listopád (2021). 
Knihy Hotýlek, Strašidýlko Stráša a Tiché roky byly načte-
ny pro Český rozhlas Dvojka v pořadech Četba na pokra-
čování a Hajaja. Historický román Hana byl přeložen již do 
více než deseti jazyků, získal několik ocenění a Národní di-
vadlo v Brně podle něj vytvořilo inscenaci. Alena Morštaj-
nová žije ve Valašském Meziříčí. 

Podcast: O jazyce českých raperů 
a anglických vulgarismech
Lingvistka Klára Trsková z Ústavu pro jazyk český AV ČR 
se ve svém výzkumu zaměřuje na hodně netradiční téma: 
mluvu českých raperů. V podcastu A / Věda na dosah zjis-
tíme, co znamená někoho dissovat, jak si nejlépe může-

te zaflausit, nebo kdy je dobré draulit jako bauch. Dozví-
me se také, z jakého důvodu čeští rapeři raději sáhnou po 
anglickém než našem vulgarismu a proč už nepaří v par-
tě, ale v crew.

Všechny epizody podcastu A/ Věda na dosah si můžete 
poslechnout na níže uvedených webových stránkách a na 
hlavních podcastových platformách:
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e Připravili: Martin Ocknecht a Leona Matušková, Divize 
vnějších vztahů SSČ AV ČR.

Licence Creative Commons: text je uvolněn pod svo-
bodnou licencí Creative Commons.
https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/POD-
CAST-O-jazyce-ceskych-raperu-a-anglickych-vulgaris-
mech/

Komárkova jazykovědná konference 
v Olomouci
Další ročník Komárkovy jazykovědné Olomouce, věnované 
tentokráte „dvěma osobnostem, z nichž každá svým osobi-
tým způsobem promluvila do způsobu popisu našeho ja-
zyka. U obou navíc můžeme připomenout významná vý-
ročí: 130 let od narození spisovatele Karla Čapka (a 85 let 
od publikování jeho slavného článku v prvním čísle první-
ho ročníku časopisu Slovo a slovesnost) a 30 let od úmr-
tí lingvisty Františka Kopečného (a jedenáct let od posmrt-
ného publikování jeho poslední doložené studie, a to péčí 
Ondřeje Šefčíka z FF MU).“

Konference se koná 4. listopadu 2021, jde o odloženou 
konferenci z loňského roku. Konference není zatížena žád-
ným konferenčním poplatkem, cestovné a případné ubyto-
vání si však každý účastník hradí sám.

Pozn.: V případě neutěšené epidemiologické situa-
ce nebo v případě obtížného cestování ze zahraničí bude 
možno vystoupit i on-line (příslušná technika bude zajiště-
na). Doufáme ale, že se podaří uskutečnit především osob-
ní setkání.
doc. PhDr. Božena Bednaříková
předsedkyně oborové rady DSP Český jazyk
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky

Kulatý stůl v rámci workshopu
„Identita a krize v kultuře 19. století 
v českých zemích v (polo)soukromém 
prostoru“
19. října 2021, Ústav dějin umění akademie věd České 
republiky, Praha
Plánovaný interdisciplinární workshop bude věnován kon-
ceptům identity v umělecké praxi (polo)soukromé sféry 
během krizí v českých zemích 19. století. Workshop bude 
rozdělen do dvou částí: série referátů a diskuse u kulaté-
ho stolu, která bude zaměřena na fenomén „odolnosti“ 
v umělecky orientované části společnosti 19. století. 

Oficiálním jazykem bude čeština; možné je zapoje-
ní v němčině a angličtině. Akce je plánována v hybridním 
formátu, který umožní osobní setkání v Praze a zároveň 
on-line účast prostřednictvím platformy Zoom. Workshop 
se koná v rámci programu Strategie AV21 „Odolná společ-
nost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transfor-
mace. Historické a transkulturní modely: identifikace, re-
prezentace a prožívání krizí v minulosti“ a organizuje ho 
dr. Anja Bunzel (Ústav dějin umění AV ČR).

Více informací: www.identitaakrizevceskychzemich.
wordpress.com.
https://www.udu.cas.cz/cz/akce/identita-a-krize-v-kultu-
re-19-stoleti-v-ceskych-zemich-v-polo-soukromem-prostor

výsTavy v rakousku

Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett und Glyptothek 
der Akademie der bildenden Künste Wien
Aufbruch – ab Oktober 2021 sind wir zurück am Schiller-
platz!
Am 9. Oktober 2021 startet die große Eröffnungsaus-
stellung Hungry for Time der international tätigen 
Kurator*innen des Raqs Media Collective mit den Kunst-
sammlungen in den Räumlichkeiten der Gemäldegalerie in 
der frisch renovierten Akademie am Schillerplatz.
9. bis 10. oktober 2021 für das Eröffnungswochenende 
bei freiem Eintritt!

Belvedere
Wotruba-Kirche – Kultort der Übergangs
do 13. 3. 2022
Keller-Galerie, Belvedere 21
út-ne 11:00-18:00

lois Weinberger: Basics
Belvedere 21
do 24. 10. 2021
www.belvedere.at

Albertina
franz Hubmann: Umělecké portréty

Franz Hubmann: Oskar Kokoschka, 1955

do 17. 10. 2021

American Photography
do 28. 11. 2021

Modigliani. Revolution des Primitivismus
od 17. 9. 2021
https://www.albertina.at
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nen und Städtebauerinnen geleistet haben – von Brooklyn 
über Tel Aviv bis Aspern.
do 15. 10. 2021
Wangari-Maathai-Platz, Seestadt Aspern
frauenbauenstadt.at

Leopold Museum
Josef Pillhofer. Im Dialog mit Cézanne, Giacometti, Pi-
casso, Rodin...
Anlässlich des zehnten Todestages im Jahre 2020 und des 
100. Geburtstages im Jahr 2021 würdigt das Leopold Mu-
seum Josef Pillhofer (1921-2010), einen der bedeutends-
ten österreichischen Bildhauer und Zeichner, mit einer 
umfassenden Retrospektive.
bis 10. 10. 2021

Die Sammlung Schedlmayer
Eine Entdeckung!
10. 9. 2021 – 20. 2. 2022

Ludwig Wittgenstein: Fotografie als analytische Praxis
12. 11. 2021 – 6. 3. 2022
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien
www.leopoldmuseum.org

Albertina Modern
Egon Schiele und die Folgen
10. 9. 2021 – 23. 1. 2022
In der Ausstellung „Egon Schiele und die Folgen“ macht 
sich die auf eine geheimnisvolle Reise in das Selbst. Aus-
gangspunkt dafür sind 21 von Egon Schieles bahnbrechen-
den Körper- und Selbstbildnissen. Der Künstler, der erst in 
der Nachkriegszeit über die USA Bekanntheit erlangte, be-
reitete den Boden für Generationen bedeutender Künst-
lerInnen. Seine Kunst ist in ihrer Schonungslosigkeit eine 
radikale Abwendung vom Schönheitskult der Wiener Se-
cession des Fin de siècle. Schieles Selbstbildnisse zeigen 
den Künstler als „artiste maudit“, als glücklosen, ausge-
stoßenen Künstler.

Dem Verlangen, sein Innerstes darzustellen, sind es 
seit Schiele zahlreiche KünstlerInnen der Moderne gleich 
getan. In der Ausstellung mit über 130 Werken werden 
Schiele neun KünstlerInnen der Gegenwart gegenüberge-
stellt: Georg Baselitz, Günter Brus, Jim Dine, VALIE EX-
PORT, Elke Silvia Krystufek, Maria Lassnig, Arnulf Rainer, 
Cindy Sherman und Erwin Wurm. Das Ergebnis ist ein 
breites Spektrum der Offenheit und Selbstbefragung – mit 
unabsehbaren Folgen…

Die Albertina Modern ist Österreichs neues Kunstmu-
seum für moderne und zeitgenössische Kunst von Welt-
rang. Ihr Blick ist auf das internationale Kunstschaffen 
gleichermaßen gerichtet, wie auf die vielfältige Kunst der 
Gegenwart in Österreich nach 1945.
1010 Wien, Karlsplatz 5, täglich, 10 bis 18 Uhr
www.albertina.at/albertina-modern

Atelier A (Zum Blauen Pfau am Spittelberg)
Eine Initiative zur Förderung neuer und werdender 
Künstler

MAK – Museum für angewandte Kunst
Die Frauen im Auge des WW-Wirbelsturms
bis 3. 10. 2021
Ein Meilenstein der Forschung zu Wien um 1900 ist gelegt: 
„Die Frauen der Wiener Werkstätte“ stellt 180 Künstlerin-
nen vor, die hier arbeiteten, die sie prägten.

Wer prägte den Stil der 1903 gegründeten Wiener 
Werkstätte (WW)? Sofort drängen sich die großen Kün-
stlernamen auf: Josef Hoffmann, Koloman Moser und Da-
gobert Peche. Von Anfang an aber waren auch Künstlerin-
nen an den Produktionen der WW beteiligt. Bis zur Auflö-
sung 1932 erhöhte sich ihre Zahl laufend, und besonders 
in der Zwischenkriegszeit bestimmten Mathilde Flögl, Ma-
ria Likarz, Felice Rix oder Vally Wieselthier mit fantastis-
chen Stoffmustern und expressiver Keramik den Look der 
WW. Im Zuge der Recherchen konnten rund 180 Künst-
lerinnen namhaft gemacht werden, von denen etwa die 
Hälfte in dieser Ausstellung vertreten ist.

Ausgebildet an der Wiener Kunstgewerbeschule und 
von Hoffmann in die WW geholt, entwarfen die Frauen 
Textildesign, Mode, Wohnaccessoires, Spielzeug und Ge-
brauchsgrafik und eroberten sich zudem mit der Keramik 
ein Feld, in dem sie auch rein künstlerisch tätig sein konn-
ten. Für Interieurs – seien es Wohnungen, Lokale oder 
Ausstellungsräume – entwickelten sie außergewöhnliche 
Wandgestaltungen. Zu ihrer Zeit viel beachtet, gerieten 
die Künstlerinnen nach dem Ende der WW weitgehend in 
Vergessenheit. Katalog und Ausstellung wollen ihnen ein 
Gesicht geben und auf ein Werk hinweisen, das die einzig-
artige Stellung der Wiener Werkstätte zwischen Jugendstil 
und Bauhaus mitbegründet hat.
https://mak.at/frauenderww

Österreichische Nationalbibliothek
Die Donau. Eine Reise in die Vergangenheit
do 7. 11. 2021

Eduard Gurk: Záplava ve Vídni v březnu 1830:
císař František pozoruje vzniklou škodu

1010 Wien, Josefsplatz 1
út-ne 10:00-18:00
https://www.onb.ac.at

Seestadt Aspern
Wenn Frauen Städte bauen (Open-air výstava)
Katja Schechtner zeigt, was Architektinnen, Stadtplanerin-
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e 1070 Wien, Kirchberggasse 17/II
ateliera.website
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 15:30-18:30 und nach Verein-
barung, an Feiertagen geschlossen
Tel.: +43/664/4710955, E-Mail: ateliera@netway.at

Herbstkurse in der KVHS mit Mag. Iva Schach
Zeichnen im Naturhistorischen Museum, Teil 1
Veranstalter: Die Kunst VHS
Kursleitung: Mag.art. Iva Schach-Miechtner
Kursort: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien
Niveau: Anfänger*in & Fortgeschrittene
06. 10. 2021 – 17. 11. 2021, 15:00-17:00 Uhr
Kurs-Nr. 10513350a
Von Tusche zu Aquarell, Teil 1
14. 10. 2021 – 25. 11. 2021, 14:00-16:00 Uhr
Kurs-Nr. 10514050a
Figurales Zeichnen mit Modell, Teil 1
14. 10. 2021 – 25. 11. 2021, 16:00-18:00 Uhr
Kurs-Nr. 10514041a
Die Kunst des Portraitzeichnens mit Modell, Teil 1
6. 10. 2021 – 17. 11. 2021, 19:00-21:00 Uhr
Kurs-Nr. 10514045a

Anmeldungen sind bereits möglich. 
https://www.vhs.at/de
Tel.: +43 1 893 00 83
info@vhs.at

Dommuseum Salzburgs
Johannes Nepomuk  – Salzburgs Fünf-Sterne-Patron 
(Sonderausstellung, bis 25. Oktober 2021)
Zum 300-Jahr-Jubiläum seiner Seligsprechung. Am 
31. Mai 1721 wurde der Kult Johannes Nepomuks nach 
mehr als 300 Jahren kirchlich anerkannt. Schon früh hat-
te er am Grab im Prager Veitsdom begonnen und Ende 
des 17. Jahrhunderts über Böhmen hinaus auch das Erz-
bistum Salzburg erreicht. In unzähligen Variationen nahm 
der „Brückenheilige“ mit dem Kruzifix Aufstellung an Ge-
wässern, Häuserfassaden und in Kirchenräumen. Seit 
1736 zweiter Diözesanpatron Salzburgs, steht Johannes 
Nepomuk für zeitlose Anliegen. Die außerordentliche Be-
liebtheit des Heiligen in der Barockzeit hat sich in allen 
Kunstgattungen niedergeschlagen. Eine Auswahl dazu, 
mit besonderem Blick auf die Verehrung in Salzburg, fin-
det sich in diesem Begleitheft zur gleichnamigen Ausstel-
lung des Dommuseums Salzburgs.
Doprovodná publikace:
Barbara Depauli – reinhard Gratz: Johannes Nepomuk. 
Salzburgs Fünf-Sterne-Patron
Salzburg: Dommuseum Salzburg, 2021, něm., 62 str., 100 
ilustrací, 20 × 22 cm, ISBN: 978-3-901162-29-9, 11,90 €
www.domquartier.at/produkt/2021-johannes-nepomuk-
salzburgs

Dolnorakouské festivaly
do října 2021
www.kultursommer-noe.at
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St. KarL
Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien
Heilige Messe
Montag bis Freitag 18:00 Uhr
Samstag Vorabendmesse 18:00 Uhr
Sonn- und Feiertage 9:30 und 11:00 Uhr
Rosenkranz täglich um 17:30 Uhr 
in der Kapelle

Beichtgelegenheit eine halbe Stunde vor Beginn 
der Messen und nach Vereinbarung
Svatá zpověď také v českém jazyce!
Die kirche ist geöffnet:
Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr
Sa 8:30-19:00 Uhr,
So 9:00-19:00 Uhr
kanzleistunden:
Mo-Fr 8:30-11:30 Uhr
Tel.: 504 61 87, Fax: DW 13
E-Mail: st.karl.wien@aon.at
Haus- und Krankenbesuche und Beichte 
mit Kommunion empfang nach Verein barung
mit der Pfarrkanzlei

otevřeno vždy od 15. března do 31. října

Herrengasse 17, 1010 Wien
Tel.: +43-1-53 52 360

www.czechcentres.cz/vienna
e-mail: ccwien@czech.cz

www.facebook.com/TschechischesZentrumWien

Po, St, Čt 10:00-17:00
Út 10:00-18:00, Pá 10:00-16:00

(Polední přestávka 12:00-12:30)

SloveNSký iNšTiTÚT
Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Wien

Po – Štv 10:00-12:00, 13:00-17:00
Pia 10:00-12:00, 13:00-15:00

tel./fax: +43-676-780 5353
www.mzv.sk/sivieden

https://www.facebook.com/
SlowakischesInstitutInWien

si.vienna@mzv.sk

Galerie auf der pawlatsche
Institut für Slawistik

Universitätscampus, 
1090 Wien, Spitalgasse 2-4 / Hof 3

www.univie.ac.at/pawlatsche

rakÚSko-SloveNSký 
kulTÚrNy SPolok

Sekretariát: út 9:00-10:30, čt 18:00-19:30
Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien

tel. +43-1-596 13 15, fax +43-1-595 57 99
rsks@slovaci.at, www.slovaci.at

VESELÁ ŠKOLA
s celodenní péčí

MŠ / Česká škola / doučování
7:00-17:00 hodin, 0-15 let

Barichgasse 21/4, 1030 Wien
Tel.: 0650 33 23 579

Obchodní právo
a nemovitosti 

Adresa právníka / právničky
v redakci

tel., fax a záznamník: 
01 79 88 454 (od 11:00)

Pokyny Pro čtenáře
Přihlášky k členství/odběru časopisu zasílejte na adresu:
kulturní klub Čechů a Slováků v rakousku
kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
Mohsgasse 30/9
a-1030 Wien

tel./fax/záznamník (od 10:00): ++43-1-79 88 454

e-mail: info@kulturklub.at, www.kulturklub.at

Nemáme placenou sekretářku, a proto prosíme o pochopení, pokud se 
ne dovoláte. Namluvte svá přání na záznamník, určitě se ozveme. Srdečně 
děkujeme všem novým odběratelům časopisu a vě říme, že jsou s ním spo-
kojeni. Zároveň prosíme o Vaše ohlasy, přání, návrhy a kritiky.

Vážení členové v Rakousku, příspěvek na rok 2021 činí 
35,- € (členský příspěvek 17 € + předplatné 18 €).

Členství zahrnuje: zasílání časopisu, možnost inzerce na homepage Klu-
bu, možnost inzerce s 20 % slevou v časopise Kulturní klub aj.

Vážení čtenáři v Rakousku, abo-příspěvek na rok 2021 
činí 37,- €. Prosíme, uveďte na složence zkratku ABO.

bankovní spojení: Bank Austria
IBAN: aT 03 1200000 683035901
SWIFT: BkauaTWW

Pokyny a ceník Pro inzerenty
(platí od 1. 1. 2021, viz též: www. kulturklub.at) 

e-mail: inzerce@kulturklub.at

inzerce
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Restaurace BöhmeRwald
Česká kuchyně a speciality.
Oslavy pro malé i větší skupiny 
v romantickém prostředí 
české a slovenské restaurace.

 Na Vaše objednávky se těší rodina Stuchlíkova,
 1040 wien, argentinierstr. 66 / wiedner Gürtel 20,
 tel./fax: 505 72 34, e-mail: boehmerwald@aon.at,
 www.restaurant-boehmerwald.at
 otevřeno: po – ne 11:00-23:00 hod.

Restaurace
privátní pokoje

So-St 10:30-22:00 hod.
Čt 10:30-14:00 hod.


Koniasch Latin Press s. r. o.
Na Hubálce 7
CZ-169 00 Praha 6
tel.: +420-603 256 618
koniasch@gmail.com
www. koniasch.cz

KLP

KULtUrní KLUb
Informační časopis Čechů a Slováků v Rakousku

Informationszeitschrift der Tschechen 
und Slowaken in Österreich
Mohsgasse 30/9, 1030 Wien

mobil (od 10:00): 0043-0-664-97 33 764
fax: 0043-1-79 88 454

e-mail: info@kulturklub.at
www.kulturklub.at

Laaerstr. 55
2111 HARMANNSDORF-RÜCKERSDORF

Tel. 06 991 991 1111
www.hroch.at

BÖHMISCHER HOF

klavírní vyučování

Jsem český učitel s dvacetiletou praxí v Čechách
i ve Vídni na Kreuzherrenmusikschule
a nabízím hodiny klavíru a hudební nauky pro děti od 5 let
a dospělé u Vás doma, v pronajaté učebně, nebo on-line,
v českém, německém, nebo anglickém jazyce.
Individuální přístup a flexibilní domluva.
První hodina gratis.

Těším se na Váš zájem: 
Tel.:
+43 660 821 14 10
FB: 
https://www.facebook.com/klavierunterricht-bei-Michal-krocek-107650768292811
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Kaple sv. Stanislava, Kurentgasse 2, Wien 1
mše svatá každý první pátek v měsíci v 18:00

ŠKolSKý SpoleK
KomenSKý

Schulverein Komenský
Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Tel. +43-1-7133188-01
Mateřská škola

Ředitelka: Sabina eimer
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-7133188-10
Bilingvní obecná škola

Ředitelka: dipl. päd. marcela ofner
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-713 31 88-20
Bilingvní reálné gymnázium 

Ředitelka: mag. helena huber
Schützengasse 31, 1030 Wien

Tel.: +43-1-713 31 88-60
www.rgkomensky.at

česky a slovensky mluvící lékaři 
ve Vídni

dr. Jirina BodnaR
FA für Haut u. Geschlechtskrankheiten
Privat u. kleine Kassen (BVAEB, SVS, 
KFA), Kassaordinationszeiten:
Mo & Do 14:00-18:30
Di 9:00-13:00, Fr 9:00-11:00
ohne Voranmeldung, Privatpatienten 
Hotline: +43-676-6297213
Josefstädter Strasse 3/5, A-1080 Wien

mUdr. Vít Doležal
zubní lékař (všechny pokladny)
Kegelgasse 14 / Top 12 (vchod 
ze Seidlgasse 12), 1030 Wien
tel. 713 72 66

mUdr. eva dRSata
oční lékařka (všechny pokladny)
Favoritenstr. 8/2, 1040 Wien,
po, st – odpoledne; út, čt – dopoledne
termín po dohodě na tel. 587 54 27

mR mUdr. Vladislav liptáK
internista – sportovní lékař
Innere Medizin – Sportmedizin
gerichtlich beeid. Sachverständiger
Diplomsportarzt, všechny pokladny
Zelinkagasse 12, 1010 Wien-City
po, út, st 14:00-16:00, čt 9:00-11:00
tel. 533 58 34, fax 533 58 34 16

mUdr. ilona polzeR
(roz. Bartošková), choroby oční 
a optometrické (Wahlarzt)
Wiener Neudorf, Schillerstr. 26, NÖ
po, út 9-12, po + st 17-19 hod. a po  
dohodě (i sobota dopoledne možná)
Tel.: 02236-496 93,
v akutních případech mimo ord. hod.: 
0660-3470374
www.gesundeaugen.at

Další česky nebo slovensky mluvící lé-
kaře najdete na: www.mimo-domov.cz

K. m. hofbauer Klub
Česko-slovenské společenství věřících 
při chrámu Maria am Gestade ve Vídni

Seitzergasse 5, 4. patro vlevo, A-1010 Wien
http://k-m-hofbauer-klub.webnode.at/

Tel.: 0043 699 192 528 87
reneseliga@gmail.com

dUchoVní SpRáVa
krajanů

P. Mgr. Ing. Václav SládeK, o.cr.
Tel: +43 670 40 88 255

E-mail:
vaclav.sladek@katholischekirche.at

kancelář: Mag. Miroslava CInkoVÁ
Salvatorgasse 12, A-1010 Wien

T:+431 533 95 94 DW 214 F: DW 9214
E-mail: 

miroslava.cinkova@katholischekirche.at
https://www.redemptoristen.com/

maria-am-gestade/mag. pavlína löSSl
Allgemein beeidete und gerichtlich zerti-
fizierte Dolmetscherin für die tschechi-
sche Sprache Sprachtrainerin für Tsche-
chisch,
Slowakisch, Deutsch
Dieselgasse 5/2, A-1100 Wien
office@pavlina.at, www.pavlina.at
tel. 0699/19544077

mag. lenka KoVaRiK
A-1210 Wien, Felix-Slavik-Str. 3/1/10

tel./fax: 2908809
mobil: 0699/11807581
lenkakovarik@outlook.com
lenka.kovarik@fh-burgenland.at
http://www.deutsch-tschechisch.at

Univ.lektor dr. dietmar KolleR
Weidengasse 2, 2333 Leopoldsdorf/
Wien
Tel.: +43 (0) 676 37 62 117
dietmar.koller@univie.ac.at
www.tschechisch-slowakisch.com

St. KarL
Kreuzherren-
gasse 1 
1040 Wien

Die kirche ist ge-
öffnet:
Mo-Fr 7:30-19:00
Sa 8:30-19:00 
So 9:00-19:00 

kanzleistunden:
Mo-Fr 8:30-11:30 

Tel.: 504 61 87
Fax: DW 13
E-Mail: 
st.karl.wien@aon.at

kostel „nejsvětějšího Vykupitele“
Rennweg 63, 1030 Wien

Mše svatá každou neděli a círk. svátek 
v 10:00 a ve čtvrtek 

(1. a 3. v měsíci) v 18:30 hodin.

ověřené překlady dokumentů aj. 

Chrám „Panny Marie na nábřeží“, 
Salvatorgasse 12, Wien 1

Mše svatá každou neděli a círk. svátek 
v 8:15 a ve středu v 18:30,

první pátek v měsíci v 18:30 (kromě 
letních, zimních prázdnin a svátků)
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nezapomeňte nahlásit
případnou změnu adresy!


