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Jiřina Dvořáková Marešová

Varhanní recitál: (Nejen) staří čeští 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

Pondělí 13. 12. 2021 v 18:00: Tradiční pohádka
Pricezna zakletá v čase (ČR, 2020, 115 min., česky, angl. podtitulky)
Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Jan Révai, Simona Zmrzlá, Roman Zach, Veronika Freimanová, Mar-
tin Dejdar, Martin Písařík aj.
Obsah: Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějni-
ce Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Ve 
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvěz-
něná v čase...

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: termín bude upřesněn
KDE: kostel sv. karla Boromejského / karlskirche, Karlsplatz, 1040 Wien

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

Marek ČerMák (cembalo) – Petra MaCHková ČaDová (violoncello)

Hudba ve službách moravské církve: italské inspirace
Joseph Puschmann (1738-1794), Johann Sebald Triemer (1700-1762),

Jean-Baptiste Barrière (1707-1747), Luigi Boccherini (1743-1805)

KDY: sobota 27. 11. 2021 v 17:00 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!
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Vážené členky a čtenářky, 
vážení členové a čtenáři Klubu,

k naší radosti dochází k částečnému uvolnění covidových opatření a my doufáme, že 
tato situace vydrží i v následujících týdnech a nám se tak snad podaří uskutečnit nejen 
„odložené“ koncerty, a to 13. a 27. listopadu, ale i další akce.

V říjnu, po dlouhé odmlce zaviněné protipandemickými opatřeními, konečně pokraču-
jeme ve spolupráci s českým velvyslanectvím a Českým centrem ve Vídni v promítání čes-
kých filmů na velvyslanectví.

U každé akce prosíme o telefonické nebo e-mailové přihlášení: Mag. Eva Zeman, tel.: 
0664 5143329, nebo e-mail: evazeman@gmx.at. Platí pravidla aktuální v době konání 
akce.

V dnešní době neustálých změn Vás o akcích a pořadech Kulturního klubu můžeme průběžně informovat pou-
ze na naší webové stránce www.kulturklub.at. 

Z technických důvodů jsme byli nuceni sloučit říjnové a listopadové číslo našeho časopisu. 
Informace o konferenci „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české 

dia spory“, která se nedávno konala v pražském Senátu, přineseme v prosincovém čísle Kulturního klubu.
Příjemné posezení nad stránkami Klubu Vám přeje

redakce a Helena Baslerová
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Časopis je vydáván s podporou Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kulturní Klub. Informační časopis Čechů a Slováků v rakousku / Informationszeitschrift der tschechen und Slowaken in Österreich

Na přední straně obálky:
arne Hošek: Tá – Turá, 1932, akvarel, papír, 56 × 36 cm, Galerie hl. města Prahy
Arne Hošek (24. 4. 1885, Uherský Ostroh – 30. 10. 1941, Praha) své kompozice stavěl na geometrickém základě a na psychologickém účinku barev. Od 
ztvárnění lidových písní se časem propracoval až k velkým hudebním celkům (např. Jacques Offenbach, Hoffmannovy povídky, 1931; Christoph Willi-
bald Gluck, Armida, 1933).

Na zadní straně obálky:
Pavel NavráTiL: Krajina s kouřem, 1968
Pavel Navrátil (18. 8. 1933, Brno – 31. 10. 1981, Brno) vystudoval v letech 1948-1952 Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně. Člen skupiny Brno 57, 
samostatně vystavoval od roku 1960. V šedesátých letech pod vlivem informelu upustil od přímých figurálních zobrazení a ve svých strukturálních mal-
bách se zaměřil na krajinu, její výseky a přírodní elementy. Typická je pro ně nevýrazná barevnost, plochost a klasické malířské prostředky. 
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n Stalo se, že Českou republikou, Německem i Rakouskem poněkud zahýbaly volby. V každé zemi jinak, 

ale všechny se odehrály nebo odehrají v průběhu dvou týdnů.
Dnes je 2. říjen, v České republice půjde voličstvo k urnám za týden. Jak to dopadne, nevím. Ale s ne-

volí sleduji takzvaný volební boj, který se téměř vůbec nezabývá ekologií, klimatickými změnami a je-
jich důsledky, ba naopak si stávající a patrně i příští předseda vlády postěžuje, že nebýt ekologů, D1 

by už dávno byla hotová. On si vlastně nestěžuje, ale rozdává políčky, umně střílí nálety všude tam, kde by mu snad ve volbách mohlo 
ubýt hlasů. Pár dní před tím výstřelem proti ekologům se totiž odehrála předvolební televizní debata šéfů politických stran (v některých 
případech jejich zástupců) a tam se ozvala zástupkyně zelených. A podle mého soudu působila docela pozitivně, zřejmě i na šéfa ANO, 
a tak hned nato po ekologii vypálil, aby mu náhodou zelení neubrali pár hlasů. 

V Rakousku byly volby dvojí: zemské v Horním Rakousku a do zemského „parlamentu“ se tam dostala protestní strana, de facto po-
pírači covidu. Kancléři Kurzovi to nijak nevadí, chápe to jako vyjádření svobodného občanského mínění. Vládu tam ovšem nadále po-
vedou křesťanští demokraté, takže co na tom, demokracie není ohrožena... Volilo se ovšem i ve Štýrském Hradci a tam vyhráli komunis-
té. Pro většinu z nás, Čechů a Slováků žijících v Rakousku, něco nepochopitelného, protože už jen slovo „komunisté“ je pro nás rudým 
hadrem a my se málem stáváme drážděnými býky. Jenže ve štýrském hlavním městě jde podle všeho opravdu jen o komunální záleži-
tost, kde se po více než dvě desetiletí právě funkcionáři Komunistické strany Rakouska chovají příkladně sociálně, a to nejen jako chari-
ta, ale díky svému zastoupení v městském zastupitelstvu ovlivňují i chování městských institucí v sociálních a bytových oblastech (to pře-
devším). Za to jsou i mně sympatičtí. Ale paní Kahr (šéfka komunistů ve Štýrském Hradci) se v televizním interview odmítla bavit o ko-
munistickém hnutí, jeho historii a celé ideologické základně a prohlásila, že na takové věci komunální politici nemají vliv... Každopádně 
by mně bylo sympatičtější, kdyby se nejmenovali, jak se jmenují, a kdyby příští primátorka ( jak se to jeví) ve Štýrském Hradci jasně řek-
la, že k žádnému komunistickému hnutí už dávno nepatří, a proto se přejmenují třeba na Levici, nebo vybídnou decimovanou městskou 
sociální demokracii ke sjednocení a převezmou její název, ale pod podmínkou, že funkcionáři sociální demokracie smějí v partaji zůstat, 
jen pokud se začnou chovat stejně sociálně jako paní Kahr...

Na druhé straně je pravda, že Evropou probíhá už od padesátých let často otevřený, ale stále častěji skrytý proces konvergence eko-
nomicko-politických systémů. Ta zdaleka ještě není uzavřena a poměry ve Štýrském Hradci jsou toho dnes už dosti výjimečným zjev-
ným důkazem.

Volby v Německu mě zaujaly nejvíc a sledoval jsem dost často volební projevy představitelů hlavních konkurentů v boji o kancléřský 
úřad. Už od počátku kalendářního roku jsem často kroutil hlavou nad postupem CDU/CSU (křesťanských demokratů) – počínaje způ-
sobem, jak vybírali kandidáta, ačkoliv by už měli prezentovat svůj program atd. Až do volebního dne nebyli ve svých programových sdě-
leních dostatečně konkrétní atd. atd. Takže se nedivím, že dostali jen něco přes 24 procent hlasů. 

Společenství 90-Zelení mělo fulminantní nástup a jejich kandidátka na úřad kancléřky nejenže se mi nejeví příliš důvěryhodná – jako 
mnoha lidem okolo mě –, i kvůli jakýmsi šumlováním, kterých se dopustila, ale hlavně pro její přílišný až revoluční patos. Ten ovšem Ze-
leným na druhé straně zajistil hlasy těch, kteří si entuziasticky přejí opravdové změny politického systému, především pokusy zarazit 
nebo alespoň pozdržet změny klimatu. 

Němečtí Liberálové (Svobodná německá strana) jsou mně už po desetiletí alespoň podmíněně sympatičtí (na rozdíl od rakouských, 
které velice často kritizuji), a snad proto jsem docela rád, respektive nemám nic proti tomu, že se zřejmě stanou třetí stranou příští vlád-
ní koalice. Ale ještě stále není jasné, jestli to bude „Jamajka“ (černo-žluto-zelená) koalice, nebo tzv. „ampel“ (červeno-žluto-zelená). Je 
pravděpodobné, že „ampel“, ale netroufám si dnes s jistotou tvrdit ani to... Pořád ještě totiž je ve hře – i když maličko – možná i koali-
ce sociálních demokratů s demokraty křesťanskými. Nadšení Zelených a Liberálů je poněkud přílišné, pevné přesvědčení sociálních de-
mokratů a dnešní nevypočitatelnost křesťanských demokratů jsou neznámými... Doufám, že se v Německu poměry vyjasní aspoň do té 
doby, než vyjde toto číslo časopisu.

Olaf Scholz – sociálně demokratický kandidát na kancléře – to má ovšem už skoro jisté. Sociální demokraté dostali ve volbách nejvíc 
hlasů. Je snad minimální pravděpodobnost, že by se povolební poměry v Německu zběsily natolik, že by muselo dojít k novým volbám...

Olaf Scholz ve svých předvolebních projevech často říkal, že společnost má ovládnout více respektu. A po volbách tvrdil, že se občané 
pro sociální demokracii rozhodli právě proto, že si více respektu přejí. Podle encyklopedií znamená respekt ohled, uznání, úctu či ohlížet 
se na něco. Respekt a uznání ve společenství každopádně znovu upevňují demokracii a učí se ji chránit. Zajímavé je, že Scholz nemluvil 
o starých dobrých sociálně demokratických kategoriích jako solidaritě, toleranci a spravedlnosti. V jedné z úvah v Die Zeit píše Elisa beth 
von Thadden, že v Scholzových projevech musely ustoupit tyto kategorie, aby se snad pokusil vytvořit „přátelskou klenbu hodnot nad za-
moučenou rosou přítomnosti“, a že tak jako se to stalo už v minulosti, pokusil se o dosažení nebo alespoň navrhl změnu morálního sta-
vu společnosti. Von Thadden se ovšem ptá a já spolu s ní, zda politika respektu znamená rovněž respektování zájmů a potřeb příštích 
generací a všech těch, kterým snad zvedající se mořská hladina a klimatické katastrofy odplaví jejich domovy či životní možnosti. Jsem 
toho názoru, že se o to politika sociálních demokratů a jejich pravděpodobných partnerů v příští německé vládní koalici alespoň pokusí. 

Zatím ovšem jde o to, aby respekt jako předvolební inflační slůvko nepůsobilo na společnost jako kapky na uspání, jako formulka 
vedoucí k tomu, že občané nechají politiku v klidu a bez rušivých zásahů konat její dílo a politické vedení země umožní společnosti po-
hybovat se poněkud náměsíčně k „lepším zítřkům“.

Psáno 2. října 2021 ve Vídni

Fejeton 
Ludvíka Kavína
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Jiří Hauschka vystavuje 
svoje magické obrazy v Benátkách
Emocionální krajinné scény plné ponurých mlh, stejně jako 
barevná světla nočního města, místa, kde civilizace zane-
chala své stopy, a lidské postavy tak nemohou chybět. I ta-
ková je malba Jiřího Hauschky, který se od 3. září do 3. říj-
na představil v italských Benátkách na výstavě Over There, 
Outside (Tamhle, venku) v přízemí výstavní galerie ostro-
va Guidecca. 

Jiří Hauschka (* 1965) je jeden z nejzajímavějších sou-
časných umělců. Narodil se v Šumperku, v městečku na 
severu Moravy, kde nechybějí hory a rozlehlé lesy a vel-
ká městská centra jsou daleko. V rodném kraji čerpá in-
spiraci a maluje emocionální krajinné scény plné ponuré 
atmo sféry lesních mlh. Nezapomíná ale ani na velkoměsta.

„Obrazy si do Benátek vybíral přímo kurátor výstavy 
Pier Paolo Scelsi. Odpovídají jeho koncepci, která se dá 
vyjádřit jako prostor, v němž žijeme. Jsou z posledních 
dvou let mé tvorby. Doplnil jsem je ještě dvěma plátny,“ 
řekl Hauschka, který se před nedávnem vrátil z Frankfur-
tu, kde se byl podívat na výstavu Magnetic Nord (Magne-
tický sever). „Jsou to Kanaďané, tvořili na začátku minulé-
ho století, je to zvláštní skladba neevropské imprese a ex-
prese. Zajímavé jsou pro mě nejen barvy, které používali, 
ale hlavně jsou to krajináři, té se věnuji také ve své mono-
grafii, jež právě vyšla,“ vysvětlil.

Umělecký vývoj Hauschky výrazně ovlivnil pobyt ve Vel-
ké Británii v roce 2005, kdy se setkal se zakladatelem umě-
leckého hnutí stuckismus Charlesem Thomsonem. Stuckis-
mus se zakládá na figurální malbě a abstrakci. Využívá ost-
rých barev a až karikaturně-komiksový způsob zobrazová-
ní lidí. Po návratu z Británie se český malíř přiblížil realistič-
tějšímu pojetí, jeho tvorba se pohybuje na pomezí abstrak-
ce a magického realismu. Náměty jsou inspirovány jeho 
zážitky a představami, které se v díle navzájem svobodně 
proplétají. „Samozřejmě je z mé tvorby jasné, jak se dívám 
na svět. Je to často ponuré místo, kde ale vždy vidím svět-
lo na konci tunelu,“ vysvětlil Hauschka.

„Ve stejný okamžik odstartovala v Benátkách vedle 
Hauschkovy výstavy v rámci 5. ročníku mezinárodního fes-
tivalu skla The Venice Glass Week i naše další výstava s ná-
zvem Czech Glass, Quo Vadis?! Díky tomuto propojení se 
nám tak podaří přivézt do Benátek ještě více českých au-
torů a českého umění,“ řekl Ondřej Škarka, zakladatel spo-
lečnosti Art Lines, který obě akce v zahraničí organizuje.

 (mk)

Kytice Míly Fürstové 
V pražské Galerii Miro byla v září k vidění výstava Míly 
Fürstové Kytice a výběr z díla. Výtvarnice žijící v anglic-
kém Cheltenhamu je známá především díky motivu kří-
del na albu Ghost Stories britské skupiny Coldplay. Ovšem 
tentokrát se zaměřila ryze na české téma a výtvarně dopro-
vodila knihu balad Karla Jaromíra Erbena.

Kytici zná skoro každý z literatury, nebo alespoň ze stej-
nojmenného filmu režiséra F. A. Brabce z roku 2000 (ten 

byl přítomen i na slavnostním otevření výstavy). Autorka 
ve svých ilustracích nešla cestou „doslovných“ zobrazení 
v podstatě hororových témat. Jistě by bylo efektní vysta-
vit práce plné krvavých skvrn, usekaných hlav nebo vše-
možných dalších údů, ale ona k tématu přistoupila z jiného 
úhlu pohledu. Jejími hlavními uměleckými zbraněmi se sta-
ly snovost, symbolika a náznak, ne však prvoplánové zob-
razení zla. Každé dílo představuje jakousi koláž, ve které se 
skrývá podstata celé balady i vizuální prvky, které celkové 
vyznění obrazu posouvají dál.

Další novinkou oproti letitým zažitým představám je vi-
zuální zpracování jednotlivých figur. Třeba vodník nebyl vy-
obrazen jako zelený mužík s pentlemi a plovacími blána-
mi mezi prsty. Naopak to byl to šlachovitý mladík připomí-
nající spíše asketického světce z Bílkových rytin než ladov-
ského skřeta na vrbě. 

Figuru polednice autorka pojala už tradičněji, jako se-
schlou shrbenou postavu s holí, zahalenou v řasnatém há-
bitu. Místo tváře má jen stín. Takovým způsobem si baro-
ko představovalo smrt. Postava polednice vyvolává tíseň 
a římská dvanáctka v ohnivém kruhu nad její hlavou je od-
kazem na naplněný osud.

Každé z vystavených děl představovalo právě takový 
symbol naplněného osudu. Osudu, proti kterému stojí je-
dinec, jehož jedinou zbraní je pevná víra. (mk)

Ministerstvo kultury bude moci koupit 
kubistickou sbírku za 30 miliónů Kč
Sněmovní rozpočtový výbor umožnil ministerstvu kultury 
využít peníze z rozpočtu této kapitoly na nákup souboru 
kubistických předmětů. Ministerstvo má za něj zaplatit tři-
cet miliónů korun. Pocházejí z Bauerovy vily v Libodřicích 
na Kolínsku, kde je shromáždila a zpřístupňovala Nadace 
českého kubismu. Vláda s tímto nákupem vyslovila souhlas 
již na konci července.

„Tato kolekce ve svém celku představuje de facto dru-
hou nejvýznamnější sbírku českého kubismu. A pokud by 
ji nezískal stát, hrozilo by její rozptýlení do jednotlivých 
soukromých sbírek a tím snížení hodnoty celé sbírky, řekl 
poslancům náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda. 
Část předmětů ze sbírky zůstane ve vile, část se přesune 
do Uměleckoprůmyslového musea a další se vyčlení na za-
hraniční zápůjčky.

Michael Rittstein a jeho Klokaní Tarzan
Do konce října mohli zájemci v pražské Trafo Gallery na-
vštívit zajímavou malířskou výstavu výtvarníka Michaela 
Rittsteina s názvem Klokaní Tarzan. Autor na ní představil 
výběr obrazů z několika cyklů posledních let, kterými byly 
Klokaní Tarzan, Mexiko, Indie, Stroj času. 

Velkým zdrojem inspirace jsou pro Michaela Rittsteina 
jeho cesty, například po Austrálii, Indii, Mexiku. A nejen 
zvířata, která na nich potkává. „Zvířata jsem dělal vždycky, 
takže se mi to propojuje. Jsou zajímavá tvarově, je okolo 
nich hromada historek, vidím krtinu a začnu malovat krtky. 
Jako darwinista sleduji i evoluční vývoj, je pro mě důležité, 

výTvarné umění
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ra jak se dělíme o planetu, je to taky jejich domov. Proto je 
personifikuji, jsem spíš takový bajkář,“ vysvětlil.

Cestovat se mu už ale podle jeho slov nechce. „Chtěl 
jsem vidět Afriku, ale až v Indii jsem začal vidět obrazy. Už 
tam jsem si to začal znamenat. Vždycky jsem maloval, co 
jsem prožil. Tam jsem zjistil, že můžu namalovat jen to, co 
jsem viděl. Maloval jsem například ležící hinduisty v de-
kách ve Váránasí, zajel jsem se podívat do Mexika, jehož 
dějiny jsem jako dítě dychtivě studoval. Všechny civilizační 
kolébky světa včetně Egypta mají pro mě jakýsi transcen-
dentální rozměr. Chtěl jsem vidět puristickou kulturu Ja-
ponska a pak s tím definitivně praštit,“ uvedl. (mk)

Festival světla Signal 
nabízel díla v rozšířené realitě
Před zahájením festivalu světla Signal, který se konal pře-
devším v pražských ulicích, si mohli lidé některá umělecká 
díla prohlížet v rozšířené realitě. Prostřednictvím chytrých 
telefonů si mohli stáhnout aplikaci a v ulicích Karlína projít 
interaktivní virtuální instalace od šesti autorů. Všechny in-
stalace si návštěvníci virtuální galerie užili nejlépe za den-
ního světla, řekla za pořadatele Nikola Lörinczová.

Nový projekt připravovali pořadatelé během pandemie 
i proto, aby tak mohli reagovat na případná znovuzavádě-
ná opatření proti šíření koronaviru, k nimž patřilo přede-
vším omezení shromažďování. Loni pořadatelé festival zru-
šili týden před jeho zahájením kvůli vysokému a rostoucí-
mu počtu nakažených. Aplikace je prvním permanentním 
projektem Signal Festivalu.

Díla v rozšířené realitě bylo možné objevovat na loka-
cích Karlínské náměstí, Negrelliho viadukt, Centrála Koo-
perativy, River City Karlín, Corso Court a Lyčkovo náměstí. 
Rozšířená či augmentovaná realita je nové tvůrčí médium, 
s nímž pracují například londýnská Tate Gallery, společ-
nost Apple nebo dánsko-islandský umělec Olafur Eliasson.

Aplikaci pro Signal Festival vyvinuli jeho organizáto-
ři spolu se studiem Brainz Immersive, vývoj aplikace vy-
šel zhruba na dva milióny korun. Aplikace nabízela stejně 
jako v minulých letech také program a festivalovou mapu 
všech instalací. 

„Během pandemie jsme začali vyvíjet aplikaci, která li-
dem bezplatně otevře venkovní galerii virtuálního umění. 
Chtěli jsme se posunout, vyzkoušet nové moderní digitál-
ní technologie v historických kulisách města a zároveň se 
připravit na cokoliv, třeba i obtížnou pandemickou situaci, 
další omezení nebo komplikace,“ uvedl ředitel Signal Fes-
tivalu Martin Pošta. Počet expozicí v rozšířené realitě plá-
nují pořadatelé rozšiřovat.

Každá z šesti instalací byla jiná. Virtuální dílo Horizon 
Forbidden West doprovází uvedení jedné z nejočekávaněj-
ších her příštího roku, která vyjde na konzole PlayStation 
4 a PlayStation 5. Jan Hladil ve spolupráci se skladatelem 
Michalem Šupákem připravil dílo Figura Varius, které pra-
cuje s abstraktní prostorovou a geometrickou kompozicí 
generovanou v reálném čase za pomocí softwarového ná-
stroje pro profesionální tvorbu obrazového obsahu. Dílo 
někdejšího z prvních českých writerů Jana Kalába Mecha-
nická galaxie prozkoumává možnosti street artu v rozšíře-
né realitě, která není limitována ochranou cizího majetku 
ani gravitací. Longiy je vizuální designér, aplikace nabízela 
jeho dílo The Visitors na Karlínském náměstí. Pod umělec-

kým jménem AOKU tvoří Daniel Kupr futuristické vizuál-
ní koncepty inspirované japonským anime, rave subkultu-
rou, graffiti typografií a estetikou sci-fi. Jeho instalace našli 
návštěvníci u River City Karlín a Corso Court. (mk)

Festival současného umění 
4+4 dny v pohybu 2021
Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu 
se vrátil do prostor Nové strašnické školy v Praze, v letoš-
ním roce již ve dnech 9.-26. září. Na návštěvníky 26. roč-
níku čekala výstava současného umění, divadlo, worksho-
py, festivalová škola arts managementu, diskuse, předsta-
vení pro děti, soubory z České republiky i zahraničí a mno-
ho dalšího.

„Festival vždy oživoval unikátní prostory, jako byl tře-
ba Desfourský palác, kanalizační čistírna v Bubenči, továr-
ní haly ČKD Karlín a mnoho dalších. Vzhledem k loňské-
mu roku, kdy jsme museli festival zkrátit na tři dny, jsme 
nevyužili celý potenciál místa. Těšit se můžete na dosud 
neodhalená zákoutí secesní budovy. Téma uvedené otáz-
kou „Reality do you need me?“ se stala hlavním klíčem pro 
dvě desítky kurátorů a přes šedesát umělců, kteří vytvořili 
pro bývalou základní školu rozsáhlou výstavu. Předmětem 
zkoumání byla právě realita, její podoby a možnosti ucho-
pení a rovněž jakým způsobem ji zprostředkovávají sociál-
ní sítě a média, říká jedna z organizátorek a kurátorek fes-
tivalu, Denisa Václavová.

JubIlea

Muzeum Kampa oslavila 102. narozeniny 
své zakladatelky Medy Mládkové
Komentované prohlídky a setkání s přípitkem v pražském 
Muzeu Kampa připomněly 102. narozeniny zakladatelky 
muzea a mecenášky Medy Mládkové. Nadace Jana a Medy 
Mládkových, která muzeum v Sovových mlýnech spravuje, 
podobnou akci pořádá několik posledních let. Meda Mlád-
ková se ale těchto oslav ze zdravotních důvodů již nezú-
častňuje.

Mária Rudavská, známa sochárka, maliarka a grafič-
ka, sa narodila v roku 1941 v Čiernej Hore v Poľsku. V ro-
koch 1956-1960 študovala na Škole umeleckého priemys-
lu v Bratislave. Vo svojich sochárskych kreáciách sa obracia 
k zobrazeniu prastarých kultových objektov s dôrazom na 
ich imaginárnosť a tajomnosť. Vo svojej tvorbe objavila aj 
imaginárnu postavu okrídleného ochrancu a strážcu alebo 
ochrankyňu, ktorí majú v jej diele dominantné postavenie.
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Mária Rudavská sa venuje aj tkanej tapisérii a svojím 
dielom výrazne prispela k rozvoju tejto umeleckej techni-
ky na Slovensku. Jej umelecké diela sú zastúpené v galerij-
ných zbierkach v Bratislave, Dolnom Kubíne, Trenčíne, Ži-
line, Prahe, Vatikáne apod.

vZpomínka

Joža Uprka (25. 10. 1861 – 12. 1. 1940) 
Joža Uprka byl významným českým malířem a grafikem, 
představitelem pozdní secese. Po dokončení gymnázia, 
pokračoval ve studiích na pražské a poté i na mnichov-
ské akademii. Během studií založil spolu s dalšími akade-
miky spolek Škréta, jeho hlavní náplní bylo pořádat výsta-
vy, přednášky a sbližovat se se slovanskými studenty. Od 
dubna 1885 byl Joža Uprka předsedou spolku. Začali vy-
dávat i vlastní časopis Paleta.

Po studiích se vrátil do svého rodného kraje kolem 
Hroznové Lhoty. Tady taky vzniklo jeho rozsáhlé dílo. 
Uprkova tvorba vycházela z jeho rodného kraje, se slav-
nostmi, zvyky, obřady i každodenním životem zdejšího 
lidu. Obdivoval krásu lidových krojů. V roce 1894 dokon-
čoval velký obraz Pouť u Sv. Antonínka. Roku 1897 nama-
loval Uprka svůj nejznámější obraz Jízda králů, a to hned 
ve dvojím zpracování. Druhá verze je odborníky oceňová-
na jako jeho nejzdařilejší dílo.

Jeden z jeho obrazů je vyvěšen v sále Slovanské besedy.

Karel Špillar (21. 11. 1871, Plzeň – 7. 4. 1939, Praha)
Karel Špillar byl český malíř a grafik, profesor na Umě-
leckoprůmyslové škole v Praze. Rovněž jeho bratři Jaro-
slav a Rudolf Vojtěch byli malíři. Po ukončení studií v Plz-
ni se Karel Špillar v letech 1885-1893 stal žákem pražské 
Uměleckoprůmyslové školy v ateliéru pro dekorativní mal-
bu vedený Františkem Ženíškem, který učil také jeho brat-

ra Jaroslava. Od roku 1913 působil na této škole jako uči-
tel kresby aktu, roku 1925 zde byl jmenován profesorem. 
Patřil ke členům Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 
1902 uspořádal Mánes výstavu ve Vídni. Pro výstavu Ka-
rel Špillar navrhl plakát. Ústředním motivem je žena opře-
ná o strom, zasněně hledící mimo obraz. V rukou drží tři 
ovocné plody – výsledky uměleckých tvůrčích snah.

V roce 1902 odešel Karel Špillar do Francie. Žil v Paří-
ži a často navštěvoval Normandii. Z Francie se Karel Špil-
lar vrátil v roce 1908, odchod uspíšila smrt jeho otce i one-
mocnění bratra Jaroslava. Nejznámějším dílem z doby po 
návratu do Čech je návrh pro figurální mozaiku Hold Pra-
ze na průčelí Obecního domu v Praze (1909).

Po smrti bratra Jaroslava trávil prázdniny v jeho vile 
v Peci pod Čerchovem, některé náměty čerpal z chodské-
ho prostředí. Zemřel po delší nemoci na jaře roku 1939 
a je pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze. Je také 
autorem řady sokolských kreseb a plakátů.

Cyril Bouda (14. 11. 1901, Kladno – 29. 8. 1984, Praha)
Cyril Bouda byl český malíř a ilustrátor a profesor na Kar-
lově univerzitě. Oba rodiče Cyrila Boudy byli výtvarníci: 
otec byl středoškolským profesorem kreslení, matka vý-
tvarnicí z rodu Suchardů. V roce 1923 absolvoval Bouda 
Umělecko-průmyslovou školu v Praze u Františka Kyse-
ly, v roce 1926 zakončil studium na Akademii výtvarných 
umění v Praze, kde studoval u Maxe Švabinského. V le-
tech 1946-1972 působil jako profesor na Pedagogické fa-
kultě UK. Je znám jako ilustrátor mnoha knih; zvládal mno-
ho grafických technik, dřevoryt a mědiryt, lept a zejména 
litografii. Věnoval se volné grafice, obrazům, a tvořil také 
vitráže a tapisérie.

Jiří Winter-Neprakta (12. 7. 1924 – 30. 10. 2011)
Jiří Winter-Neprakta byl český kreslíř, karikaturista, ilu-
strátor a humorista. Byl velmi plodným autorem, za svůj 

Mária Rudavská: Kompozícia s oblakmi, 2007, bronz
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Během života František Bílek podnikl řadu cest do za-
hraničí – do Itálie, Německa a na Sicílii (1902), do Mnicho-
va a Salcburku (1904), Paříže (1927).

Byl členem SVU Mánes od roku 1898, ale roku 1912 
sám vystoupil, dále byl členem Umělecké besedy a Sdru-
žení českých umělců grafiků Hollar.

Roku 1911 si podle svého návrhu nechal postavit vilu 
s ateliérem v Mickiewiczově ulici na Hradčanech. Galerie 
hlavního města Prahy ve vile zřídila muzeum se stálou ex-
pozicí Františka Bílka. Spravuje také Bílkův dům se stálou 
expozicí v Chýnově. Dům je zasazen volně do přírodního 
prostředí, stěny jsou z režného cihlového zdiva, v kombi-
naci s dřevem. Fasáda je zdobena řadou symbolických re-
liéfů, doplněných umělcovými mystickými texty. Expozice 
se nachází v obytné části domu v přízemí a prvním patře. 
Přístupný je i ateliér.

V únoru 1921 s celou rodinou přestoupil do Církve 
československé (dnešní Církev československá husitská) 
a stal se jejím oficiálním umělcem. Svou uměleckou práci 
bral jako službu bratřím a oběť ve prospěch druhých. Jako 
umělec byl známý též jako náboženský myslitel a mystik, 
ve svém díle často spojoval křesťanské a orientální nábo-
ženství v mystické jednotě světa.

Postupem let navrhl Bílek pro Církev československou 
husitskou obřadní předměty (kalichy), bohoslužebná rou-
cha, štóly, několikery jesličky, svícny, výtvarné symboly, 
prapory a korouhve nebo formy na hostie. Díky nábožen-
ské obci Praha 4 Michle se po pětaosmdesáti letech poda-
řilo v roce 2020 obnovit přerušenou výrobu hostií podle 
Bílkova návrhu. Ve sborech a modlitebnách Církve česko-
slovenské husitské byly instalovány desítky jeho plastik, re-
liéfů i drobnějších sochařských prací. Nejucelenější realiza-

život nakreslil více než 35 000 kreslených vtipů ( je uveden 
v Guinnessově knize rekordů) a ilustroval stovky humoris-
tických knih. Věnoval se i animovanému filmu, knižním ilu-
stracím a návrhům hraček.

Svoji uměleckou dráhu zahájil v roce 1948 a po mnoho 
let tvořil uměleckou dvojici Neprakta s námětářem Bedři-
chem Kopecným. Později spolupracoval s českým spisova-
telem a humoristou Miloslavem Švandrlíkem. Oba patřili 
mezi hlavní autory československého satirického a humo-
ristického časopisu Dikobraz. Společně s humoristou Mi-
loslavem Švandrlíkem nakreslil několik knih o dvou žácích 
Kopytovi a Mňoukovi.

František Bílek (6. 11. 1872 – 13. 10. 1941)
František Bílek byl řezbář, 
sochař a grafik, významný 
představitel českého symbo-
lismu. V letech 1887-1890 
studoval malířství u profe-
sora Maxmiliána Pirnera na 
Akademii výtvarných umě-
ní v Praze. Pro potíže s vro-
zenou oční vadou – daltonis-
mem, zabraňující Bílkovi ro-
zeznávat některé barvy, pře-
šel na radu svých učitelů k Jo-
sefu Maudrovi na c. k. Státní 
průmyslové škole v Praze stu-
dovat sochařství.

Bílek získal stipendium mecenáše Vojtěcha Lanny ml. 
a v lednu 1891 odjel do Paříže, kde studoval na soukromé 
Colarossiho akademii u prof. Jean-Antoine Injalberta. Zde 
se seznámil se Zdenkou Braunerovou, s níž ho pak poji-
lo celoživotní přátelství, a také s českými umělci v Paříži, 
např. Alfonsem Muchou, Luďkem Maroldem, Vojtěchem 
Hynaisem a Stanisławem Wyspiańskim. V té době vznikala 
Bílkova první díla inspirovaná jeho náboženským cítěním. 

Bílkova vila v Praze
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ce chrámových interiérů se nalézají v Husově sboru v Čes-
kých Budějovicích a v chrámu sv. Václava na Novém Měs-
tě v Praze. Umělec promýšlel rovněž strukturu husitského 
bohoslužebného obřadu.

František Bílek – umělec, představitel epochy symbolis-
mu a secese – byl nejen sochař, řezbář a keramik, ale také 
grafik, kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb i růz-
ných druhů užitého umění a také dobrý architekt.

František Tichý (24. 3. 1896, Praha – 7. 10. 1961, Praha)
František Tichý byl malíř, grafik a jevištní výtvarník. V le-
tech 1917-1923 studoval na pražské Akademii výtvarných 
umění. Již v roce 1920 provedl na základě žádosti režisé-
ra Jana Bora výpravu pro Molièrovu Školu žen ve Švando-
vě divadle. V období 1924-1928 vytvořil pro toto divadlo 
dalších téměř padesát výprav. V dalších letech se živil jako 

knižní grafik, výtvarný redaktor v Melantrichu a navrhoval 
také reklamní tabule. V roce 1929 odcestoval do Francie 
s cílem pokračovat do Ameriky. V roce 1935 se však vrátil 
do Prahy a téměř výhradně se pak věnoval malířství.

Je přední osobností české výtvarné avantgardy čtyřicá-
tých let 20. století. Přestože jeho tematický i výrazový rejs-
třík byl velice bohatý (zátiší, motivy městské krajiny, por-
tréty, knižní ilustrace), stále se vracel v nejrůznějších vari-
antách k postavám ze světa cirkusových a varietních ma-
néží. První litografii na toto téma (Mávající clown) vytvo-
řil již v roce 1926.

V letech 1945-1951 byl profesorem na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi lety 1945-1949 pohos-
tinsky spolupracoval na základě žádosti choreografa Saši 
Machova s Národním divadlem v Praze jako jevištní výtvar-
ník. Pro své výpravy zpracovával rovněž kostýmní návrhy.

archITekTura & DesIGn

Unikátní Baťovo město
Místo stísněného centra velkorysé volné plochy, místo soš-
ných památek červenobílý funkcionalismus. Unikátní prů-
myslové zahradní město Zlín se zrodilo na rýsovacích prk-
nech modernistických architektů.

Cihly, sloupy, kostky. Tak by se dala shrnout zlínská ba-
ťovská architektura. Je kombinací evropského funkcionalis-
mu se stavěním z cihel, které Tomáš Baťa odkoukal v USA. 
Tento model baťovci vyvezli i do několika zemí Evropy – 
„malé Zlíny“ je možné najít na Slovensku, v Nizozemsku, 
Švýcarsku, Francii a Chorvatsku. 

Hlavní podíl na podobě města měli architekti Franti-
šek Lydie Gahura, který by se letos v říjnu dožil 130 let, 
a o deset let mladší Vladimír Karfík. Většina zásadních sta-
veb vznikla až po smrti Tomáše Bati, za éry jeho nevlastní-
ho bratra Jana Antonína.

V létě 1932 zahynul v letadle Tomáš Baťa. Pro jeho fir-
mu i pro Zlín, jehož byl starostou, to byla rána. Osobnosti, 
která z městečka vybudovala sídlo mezinárodního význa-
mu a dala zde práci 20 tisícům lidí, se proto místní rozhodli 
vzdát hold stavbou památníku. Dostal tvar budovy a čest-
né místo nad centrem města. Z pohledu dnešních předpi-
sů je neuvěřitelné, že rok od Baťovy smrti už byl památník 
hotový. Architekt Gahura na něj použil baťovský opěrný 
systém, ale vynechal zdivo. Vytvořil tak odhmotněný krys-
tal, který se stal vrcholem baťovské architektury. Je moder-
ní verzí toho, o co se snažila gotika – maximálně prosklené 
stavby bez zdiva, jen s opěrným systémem. Že to není ná-
hoda, dokládá použití matného katedrálního skla. Za so-
cialismu byl památník nevhodně přestavěný na filharmo-
nii, před dvěma lety se dočkal obnovy do původního sta-
vu. Dominantou interiéru je kopie Baťova letadla a scho-
diště ve tvaru písmene Z.

Další stavbou je baťovský „mrakodrap“, byť se toto 
označení zdá být poněkud nadsazené. Ale v roce 1938, 
kdy bylo sídlo firmy Baťa dokončeno, to byla nejvyšší česká 
budova a druhá nejvyšší moderní budova v Evropě. Nechal 
ji vystavět Jan Antonín Baťa, toto dílo Vladimíra Karfíka se 
řadí k vrcholům české meziválečné architektury a je hlavní 
dominantou města. Opakuje se zde bílá konstrukce s cih-
lovými vyzdívkami, stavěná rychlostí jedno patro za deset 

dní. Interiér je ve stylu art deco, střešní terasa připomene 
stavby Le Corbusiera. Budova byla výjimečná i technolo-
giemi. Byla zde klimatizace, okna se myla z pojízdné plo-
šiny a jedno patro zabíral sálový počítač. Nejzajímavější je 
pojízdná kancelář šéfa v podobě výtahu. Jan Baťa ho však 
kvůli emigraci údajně nikdy nestihl použít.

V roce 1935 uspořádala firma Baťa mezinárodní soutěž 
na nové typy domků. V porotě byli mimo jiné i Le Corbu-
sier, Bohuslav Fuchs a Pavel Janák. Podle příkladu sídlišť ve 
Stuttgartu nebo v Praze Na Babě firma nechala čtyři vítěz-
né projekty postavit ve vzorové kolonii U Lomu. Dva dom-
ky od architektů Erika Svedlunda a Antonína Vítka ovlivni-
ly další baťovskou výstavbu. Dům architektů Benše a Jecha 
se nedočkal dalšího uplatnění, stejně jako ten od Vladimí-
ra Karfíka, v němž sám architekt bydlel.

Baťovské domky mají velkou hodnotu jako celek. Ve Zlí-
ně je jich přes dva tisíce a patří k tomu hlavnímu, co městu 
dává osobitý ráz. Stavba obytných čtvrtí začala v roce 1920 
a trvala dvacet let. Vystřídalo se v nich mnoho typů od růz-
ných architektů, většinou dvojdomků. V nejstarší Letné, na 
jejímž plánu pracoval i Jan Kotěra, převažují čtyřdomky. 
Čtvrti Zálešná a Podvesná jsou v rovině a řazené do jedno-
směrných, po americku číslovaných ulic. Díly a Lesní čtvrť 
stojí ve svahu a díky stavbě na vrstevnicích se ušetřilo na 
terénních pracích. Obyvatelé měli na svou dobu obrovský 
komfort, dokonce s rozvozem potravin. Čtvrti jsou protka-
né ulicemi a chodníky, vytváří se tím bludiště plné roman-
tických zákoutí. Domky dnes už nevyhovují životním stan-
dardům, proto si je lidé přestavují a zateplují. Díky památ-
kové regulaci si čtvrti udržují původního ducha.

Manažeři firmy Baťa měli lepší ubytování než běžné 
domky. Jejich vily se ostatnímu Zlínu vymykají, drží se spí-
še tradicionalismu. Tomáš Baťa bydlel ve vile, na jejíž úpra-
vu si najal Jana Kotěru. Dnešní zjednodušený vzhled je vý-
sledkem nedokonalé rekonstrukce po socialistických zása-
zích. Zajímavější architekturu představují čtyři vily od Vla-
dimíra Karfíka, každá v jiném duchu. Dominik Čipera chtěl 
anglické sídlo, Hugo Vavrečka měl rád Kotěrovy stavby, Jo-
sefu Hlavničkovi se líbil kolonialismus a Jana Malotu přita-
hoval porýnský předhitlerovský styl. Autorství skromnější 
vily Jana Antonína Bati v kotěrovském duchu se připisuje 
architektu Gahurovi nebo firmě Zlámal a Ptáček.
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ra ní architektury Adolfem Loosem z pohledu jeho přínosu 
nového, pokrokového stylu v architektuře a designu, ale 
také o něco intimněji v příběhu jeho poslední manželky, 
Plzeňačky Kláry Beckové. Velice poutavé jsou také příbě-
hy jednotlivých investorů, rodin, které kvůli jejich židovské-
mu původu postihl velmi pochmurný osud,“ řekla za pořa-
datele Magdalena Soukupová.

Brněnský rodák Adolf Loos je považován za klasika mo-
derní architektury. Prosazoval hlavně funkčnost všech prv-
ků, nepotrpěl si na ornamenty, jeho ideálem byla harmo-
nie, účelnost, strohá elegance. 

Mezi slavná díla Adolfa Loose patří Café Museum ve 
Vídni, obchodní dům Goldman a Salatsch ve Vídni, Vila 
Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna, Dům a studio 
Tristana Tzary v Paříži, Müllerova vila v Praze a řada bytů 
v Plzni. Jeden z nejkrásnějších plzeňských bytů je možné 
nalézt ve druhém patře činžovního domu v Bendově ulici 
č. 10. Interiér vznikl pro potřeby chemického odborníka Vi-
léma Krause a jeho ženy Gertrudy mezi lety 1930 a 1931.

Historie bytu je dramatická. Manželka a děti Viléma 
Krause zemřely v koncentračním táboře. Kraus sice pře-
žil, ale komunisté mu byt zabavili, a tak raději utekl do Vel-
ké Británie. Navíc velký byt rozdělili na tři menší a část vy-
bavení zničili. Pozoruhodná je obytná hala spojená s jídel-
nou. Loos umístil proti sobě zrcadlové stěny, a tak získal 
efekt donekonečna znásobeného odrazu. Zajímavě je vy-
bavena také ložnice s vestavěným toaletním stolkem a řa-
dou detailů ve vestavěných skříních, jako jsou věšáky na 
klobouky, sestavy zásuvek či promyšleně řešené úložné 
prostory. V roce 2014 byl byt rekonstruován podle ná vrhu 
architektů Ludvíka Gryma a Jana Sapáka.

A kdo již při této příležitosti zavítá do Plzně, ideální je 
navštívit také pivovar, založený roku 1842. Pivovar Plzeň-
ský Prazdroj nabízí prohlídky autentických míst, kde se 
před 170 lety zrodilo proslulé pivo a kde se stále vyrábí. 
Kromě historie tady návštěvník uvidí nejmodernější stáčír-
nu s kapacitou 120 000 lahví za hodinu, suroviny, ze kte-
rých se pivo Pilsner Urquell vaří, a tři varny napříč století-
mi. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného piva 
Pilsner Urquell v historických sklepech. (mk)

Designblok 2021
V Praze proběhl v Gabriel Loci na Smíchově a nově 
i v Uměleckoprůmyslovém museu 23. ročník Design bloku, 
největší přehlídky designu ve střední Evropě. Program fes-
tivalu se ale letos rozšířil o nové místo na Starém Městě – 
novinkou letošního ročníku byl výstavní projekt nazvaný 
Renesance 21, který návštěvníky zavedl do Uměleckoprů-
myslového musea v Praze. Tématem, které tradičně pro-
pojí jednotlivé části festivalu, bude letos ŠTĚSTÍ. Po mě-
sících pandemie zvolili organizátoři právě štěstí jako hlav-
ní téma, které bude propojovací linkou festivalu, od vizu-
álu a podoby Designérie po jednotlivé instalace a dopro-
vodný program.

Loni měl Designblok v Gabriel Loci premiéru, letos se 
do členitých prostor bývalého beuronského kláštera vra-
cí a budova v Holečkově ulici byla určena pro výstavy no-
vinek designérů, škol, galerií, výrobců a prodejců. Kromě 
prostoru Gabriel Loci, kde bylo umístěno Superstudio, 
Openstudio, Designérie a v kostele i Art House, se pořa-
datelé rozhodli otevřít výstavní dům Renesance 21, který 

Stylově ojedinělá je drobná Gahurova stavba ve čtvrti 
Kudlov. Kapli svatého Václava vysvěcenou v roce 1920 ar-
chitekt navrhl ve stylu cihlového funkcionalismu. Nedale-
ko kaple měl Gahura i vlastní dům, dnes ve špatném stavu.

Úspěch firmy Baťa hodně stál i na schopnosti blesko-
vé expanze. Pomohl jí v tom stavební systém odlévání be-
tonových stropů a sloupů do bednění používaný od roku 
1924. Umožňoval postavit pětipodlažní tovární budovu 
jen za čtyři měsíce. Založený byl na síti 6,15 × 6,15 met-
ru, převzaté z USA, která poskytla dost pevnou konstruk-
ci, ale úspornou na materiál. Stejný systém se začal použí-
vat i na veřejné stavby – od škol a obchodních domů přes 
společenská střediska a filmové ateliéry až k hotelům, in-
ternátům či nemocnici. Bíle omítnutá konstrukce zůstala 
viditelná, proto se někdy zlínská architektura řadí ke kon-
struktivismu.

Některé výrazné stavby v baťovském duchu pocháze-
jí až z doby po druhé světové válce. Je to díky spojitosti 
dále fungujícího stavebního oddělení podniku Baťa, poz-
ději Svit a Centroprojekt. Vybombardovaná továrna se ob-
novovala díky novým budovám Jiřího Voženílka či Vladimí-
ra Kubečky. Miroslav Drofa využil baťovskou konstrukci na 
stavbu tří bytových domů. Na ně navázal Jiří Voženílek ko-
lektivním domem, který se zařadil k nejúchvatnějším stav-
bám Zlína. Vladimír Karfík přidal zimní lázně. Velmi půso-
bivé jsou i tři vily architekta Zdeňka Plesníka pro cestova-
tele Zikmunda a Hanzelku a pro skladatele Zdeňka Lišku.

(mk)

Na pražském Rohanském ostrově startuje 
výstavba nové čtvrti za 18 miliard korun
Na Rohanském ostrově v Praze začala stavba nové čtvr-
ti. Developer Sekyra Group plánuje na rozhraní Karlína 
a Libně postavit asi 300 bytů, osm administrativních bu-
dov a základní školu. Celkové náklady odhaduje na 18 mi-
liard korun. Součástí projektu je kilometrová pobřežní pro-
menáda a rozsáhlý park. Developer to oznámil na tiskové 
konferenci. Výstavba čtvrti Rohan City potrvá v pěti eta-
pách do roku 2033.

„Záměrem je vybudovat novou městskou čtvrť, která 
bude evokovat autentické prostředí domova a která ob-
noví důstojnost vztahu města a řeky. Inspirací byl hambur-
ský projekt Hafen City, který se nachází při ústí Labe do 
moře. Jeho tvůrci dokázali z nefunkčního přístavu vybudo-
vat úžasné místo pro život,“ uvedl předseda představen-
stva Sekyra Group Luděk Sekyra.

Loosovy interiéry v Plzni
Loosovy interiéry v Plzni si mohou návštěvníci prohléd-
nout na pravidelných komentovaných prohlídkách nebo 
na kulturních akcích, jakými jsou křest knih, slam poetry, 
přednáška o Loosových školních letech nebo přednášková 
činnost věnovaná fotografování architektury.

„Loosovy interiéry navštívilo v roce 2015 přes 11 000 
návštěvníků. Každý interiér je jiný a něčím výjimečný, pro-
to rozhodně stojí za to projít si všechny tři trasy – Byty 
Krausových a Voglových, Brummelův dům, Semlerovu re-
zidenci. Ač mají interiéry ohromnou architektonickou hod-
notu, nejsou zajímavé pouze pro odborníky či milovníky 
architektury. Návštěvník se seznámí s personou moder-
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představil české projekty splňující kritéria kurátorského vý-
běru. Dům Renesance 2021 byl umístěn v budově Umě-
leckoprůmyslového musea v Praze, která je součástí genia 
loci budov umění a ducha Palachova náměstí.

Kromě Gabriel Loci a Uměleckoprůmyslového musea 
se do programu Designbloku tradičně zapojuje řada gale-
rií, showroomů a pop-up shopů po celé Praze. Po loňské 
pauze se letos mohli návštěvníci těšit na bohatý doprovod-
ný program i zahraniční hosty.

„Pan ETA“, Stanislav Lachman, 
se narodil před sto lety
Jeho znal málokdo, jeho výrobky téměř každý. S domácí-
mi elektrospotřebiči, pod jejichž designem byl podepsán 
Stanislav Lachman, se setkala drtivá většina obyvatel ně-
kdejšího Československa. Designér, rovněž přezdívaný 
„král žehliček,“ působil jako průmyslový výtvarník v pod-
nicích Kovotechna Praha a především Elektro-Praga Hlin-
sko, což je dnešní ETA. Od jeho narození uplynulo 16. říj-
na rovné století.

Když měl Lachman v roce 2001 výstavu svých výrobků 
v pražském Národním technickém muzeu, řada návštěv-
níků byla překvapena, že jejich domácím spotřebičům dal 
podobu jeden konkrétní člověk. I pro autora samotného 
byly jejich reakce zadostiučiněním. Během svého života 
Lachman vytvořil na 1 200 návrhů. Akademie designu ČR 
jej v roce 2007 zařadila do síně slávy Czech Grand Design.

Lachman vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou. Jeho profesní dráhu odstartovala v roce 1949 neob-
vyklá zakázka. Ještě jako student spolupracoval s profeso-
ry na návrhu interiéru železničního salonního vozu, který 
vyráběla Tatra Smíchov jako dar k sedmdesátinám sovět-
ského diktátora Josifa Stalina. V dalších letech se však už 
věnoval designu značně odlišných předmětů. Spolu s dal-
šími výtvarníky navrhoval mixéry, trouby, vysavače, holicí 
strojky či fény.

vZpomínka

František Lýdie Gahura (10. 10. 1891, Zlín-Kudlov – 
15. 9. 1958, Brno)
František Gahura se sochařství a štukatérství vyučil u Aloi-
se Amorta v Uherském Hradišti. Poté odešel rozvíjet svůj 
talent do Prahy na uměleckou průmyslovku, kde absolvo-
val školu sochařství u profesora Drahoňovského. Následně 
vstoupil do architektonické školy profesora Josipa Plečnika, 
rovněž na Umělecko-průmyslové škole (1914-1917). Své 
školní studium ukončil absolvováním na Akademii výtvar-
ných umění, ve škole profesora Jana Kotěry (1919-1923). 
V roce 1916 se oženil se spolužačkou Lýdií Rousovou, kte-
rá byla jeho velkou inspirací, načež neváhal dokonce při-
jmout za své její křestní jméno. Ještě za svého studia se se-
známil s Tomášem Baťou a pravděpodobně na doporuče-
ní Jana Kotěry, který ve Zlíně projektoval zahradní dělnic-
kou kolonii, se zúčastnil soutěže na projekt zlínské radnice, 
kde získal první místo. Podle jeho návrhu se začala budo-
va stavět (1923), a tak se Gahura vrátil do rodného Zlína.

V následujícím roce je přijat do stavebního oddělení fir-
my Baťa a mezi jeho první úkoly patří dílčí regulační plán 
Zlína včetně obytné kolonie Letná, na kterém Gahura pra-

coval ještě s Janem Kotěrou do jeho smrti v roce 1923. Od 
této chvíle se stává nejvýznamnějším spolupracovníkem 
Tomáše Bati, podílejícím se rozhodující měrou na urba-
nistickém formování a architektonickém rozvoji budoucí 
tváře města. V letech 1923-1926 projektoval obytnou ko-
lonii Domov na Tyršově nábřeží ve Zlíně. Mezi první prá-
ce většího rozsahu patří výstavba pavilónového areálu Ba-
ťovy nemocnice, jako jednoho z prvních realizovaných po-
kusů o standardizovanou ošetřovací jednotku. Na projek-
tu Gahura spolupracoval s MUDr. Albertem (pozdějším ře-
ditelem nemocnice) v letech 1926-1936. Vznikl tak netra-
dičně uspořádaný soubor sedmnácti horizontálně organi-
zovaných objektů, účelně rozmístěných v zeleni s nadstan-
dardním vybavením, odpovídajícím nejmodernějším poža-
davkům zdravotnické péče.

V letech 1927-1928 pracoval na výstavbě tzv. Masary-
kových škol, kde poprvé použil základní konstrukční mo-
dul 6,15 × 6,15 m, který se záhy stal základním stavebním 
prvkem, typickým pro baťovské konstruktivistické stavby 
ve městě i následně budovaných detašovaných satelitech 
v republice i v zahraničí. Tyto architektonicky vysoce kva-
litní budovy, koncipované ve tvaru rozevřené knihy, tvoři-
ly rozhraní mezi východní částí budoucího náměstí Práce 
a nově se formující školní čtvrtí. Bohužel po šedesáti letech 
trestuhodného „soudružského“ zanedbání byla stavba od-
straněna. V letech 1927-1937 probíhala postupně výstav-
ba parkového prospektu internátů na náměstí T. G. Masa-
ryka. Budovy železobetonového skeletu, tovární konstruk-
ce, nejprve s hranatými a později kruhovými sloupy, rež-
nými výplněmi a bohatě prosklenými okenními plochami, 
byly velmi citlivě zasazeny do svažitého terénu, s nímž vy-
tvářejí údolní osu v symbióze s přírodou. Svého času zde 
bydlelo na šest tisíc mladých mužů a žen.

Do roku 1927 spadá zbudování sakrálního objektu – 
kaple sv. Václava na Kudlově. Stavbu provedla firma J. Jar-
covjáka, stavební materiál poskytl Tomáš Baťa. Kaple byla 
vysvěcena v září 1929 Msgr. Antonínem Koblihou z Olo-
mouce, kmotrou byla paní Marie Baťová. První význam-
nou dominantou náměstí Práce byla bezesporu stavba ob-
chodního domu v roce 1931. Hned v následujícím roce 
se zabýval projektem Velkého kina jako dalšího důležitého 
fragmentu náměstí. Kinosál v jeho návrhu byl koncipován 
pro 2 500 návštěvníků a stal se tak největším kinem v re-
publice. Přestože byl navržen jako řešení dočasné a velmi 
úsporné (později se měl stát součástí plánovaného kultur-
ně-společenského komplexu), slouží svému účelu, po řadě 
úprav, dodnes.

Jedním z nejvíce ceněných děl F. L. Gahury je Památník 
Tomáše Bati, postavený v roce 1933 jako hold zakladateli 
průmyslového impéria po jeho tragické smrti 12. červen-
ce 1932. Lehká a vzdušná krystalická hmota budovy s že-
lezobetonovou nosnou konstrukcí a celoproskleným pláš-
těm působila jako výstavní vitrína k uložení sbírek koncer-
nu, současně završující a ukončující zelený prospekt inter-
nátů a škol. Ve vnitřním prostoru pavilónu nechyběla ani 
instalace letadla Junkers, ve kterém zakladatel Tomáš Baťa 
tragicky zahynul.

V následujícím roce se Gahura stává prvním městským 
architektem a z roku 1934 je znám jeho „Upravovací plán 
obcí velkého Zlína“, který se stal základní regulační kon-
cepcí, podle které se stavělo v podstatě celá dvě další de-
setiletí. Dochází k dostavbám městských čtvrtí Zálešná, 
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ra Podvesná, Díly, Lesní čtvrť, Lazy a jejich účelnému propo-
jení se středem města a továrnou. Vznikají další ulice v cen-
tru, buduje se tzv. Podřevnická magistrála Zlín – Otrokovi-
ce a také nová silnice Zlín – Vizovice. Dotváří se také školní 
čtvrť. V letech 1936-1937 byl podle jeho návrhů ukončen 
parkový prospekt (náměstí T. G. M.) dostavbou dvou stu-
dijních ústavů po stranách památníku Tomáše Bati.

František Lýdie Gahura žil i s rodinou na Kudlově 
v domě č. p. 6 na Václavské ulici, který si k tomuto účelu 
sám přestavěl. Kromě celé řady detailních dílčích regulač-
ních plánů byl autorem mnoha dalších projektů několika 
továrních budov, návrhů typů domků v dělnických kolo-
niích, domů služeb v Brně a Praze (spoluautorství), koste-
la v Míškovicích a Lesního hřbitova, stejně jako celé řady 
nerealizovaných návrhů, plánů a koncepcí.

Nevýznamné rozhodně není ani jeho dílo sochařské, 
byl autorem například sochy J. A. Komenského pro měš-
ťanskou školu stejně jako busty Františka Bartoše a Bože-
ny Němcové. K jeho dalším sochařským počinům patří so-
cha lešetínského kováře na severní fasádě zlínské radnice 
nebo busta Tomáše Bati a Jana Antonína Bati.

Je nutno také zmínit jeho činnost pedagogickou. V le-
tech 1938-1946 byl profesorem na průmyslové škole sta-
vební a na škole umění ve Zlíně, kde přednášel o výstav-
bě měst. Byl rovněž významným činovníkem a organizáto-
rem kulturního života ve Zlíně, autorem mnoha odborných 
článků a publikace Estetika architektury (1943). Přátelil se 
s řadou významných osobností architektury mezinárodní-
ho významu (např. s Le Corbusierem).

Městským architektem byl František Lýdie Gahura až 
do roku 1945. Po válce byla jeho dlouholetá úzká spolu-
práce s firmou Baťa spíše přítěží a v roce 1946 je nucen 
odejít do Brna. Zde pracoval nejprve jako urbanista a pro-
jektant na Zemském národním výboru, později jako vědec-
ký pracovník ve Výzkumném ústavu výstavby a architektu-
ry. Vykořenění ze zlínského prostředí, ztráta části přátel, 
odpovídajících pracovních aktivit a osobní tragédie v rodi-
ně přinášejí určitou dávku frustrace a později těžké one-
mocnění. Je pochován na Lesním hřbitově ve Zlíně, který 
sám projektoval.

Rudolf Kříženecký (28. 10. 1861 – 12. 3. 1939)
Koncem letošního roku bychom měli vzpomenout 160 let 
od narození Rudolfa Kříženeckého, který byl významným 
architektem i pedagogem. 

Rudolf Kříženecký v le-
tech 1871-1878 vystudo-
val c. k. vyšší reálnou ško-
lu v Praze a poté v letech 
1878-1883 stavitelství na cí-
sařské a královské české vy-
soké škole technické, před-
chůdci dnešní ČVUT v Pra-
ze. Postupně složil státní 
zkoušky z pozemního stavi-
telství a za výborné výsledky 
v roce 1888 obdržel stipen-
dium, takže mohl odjet na 
studijní cestu do Itálie.

Jeho mladší bratr Jan (1868-1921) začal studovat archi-
tekturu, ale studia nedokončil a plně se věnoval svému ko-
níčku, fotografování. Pro pražský městský archiv postupně 

pořídil unikátní kolekci fotografií více než 4 000 stavebních 
památek hlavního města Prahy. S rozvojem filmu se začal 
věnovat i tomuto oboru, natočil první české filmy a stal se 
zakladatelem české kinematografie.

Po návratu ze studijní cesty do Itálie pracoval Rudolf 
Kříženecký jako architekt v několika projekčních kancelá-
řích, krátce i v kanceláři firmy Fellner a Helmer. V letech 
1883-1888 a 1890-1893 však pracoval hlavně v ateliéru Jo-
sefa Schulze a získával zkušenosti prací na projektu Ná-
rodního muzea v Praze či na rekonstrukci zámku Stránov 
u Mladé Boleslavi. V roce 1892 mu byla udělena samo-
statná stavitelská licence a Kříženecký postavil např. dům 
v Praze na Starém Městě v Pařížské ulici č. 1 podle projek-
tu Jana Kouly, ale to již směřoval k pedagogické činnosti.

Od roku 1893 působil Rudolf Kříženecký jako asistent 
na pražské technice, dnešní ČVUT. V roce 1899 se habilito-
val jako soukromý docent a v následujícím roce získal mís-
to honorovaného docenta technického kreslení na odbo-
ru stavebního inženýrství.

Současně s pedagogickou činností Rudolf Kříženecký 
projektoval a v období do začátku první světové války rea-
lizoval řadu novobarokních staveb. Od roku 1899 Rudolf 
Kříženecký pracoval i pro město Přelouč. Nejvíce staveb 
však Rudolf Kříženecký navrhl a realizoval v Praze a okolí. 

Například v letech 1907-1916 bylo podle Kříženecké-
ho projektu postaveno tuberkulózní sanatorium Na Pleši, 
dnes Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši u obce Nová 
Ves pod Pleší. Současně se v roce 1910 postavilo Pražské 
sanatorium MUDr. Rudolfa Jedličky v Praze-Podolí, Podol-
ské nábřeží 157, dnešní Ústav pro péči o matku a dítě s pů-
vabným reliéfem nad hlavním vchodem. Tento již více než 
sto let starý komplex budov působí i dnes velmi příjemným 
dojmem, zejména kruhové salonky ve střední vstupní části.

Spolu s rostoucím počtem úspěšně realizovaných sta-
veb Kříženecký postupoval i jako pedagog. V roce 1904 
byl jmenován mimořádným a v roce 1910 řádným profe-
sorem pro obor stavby budov ke zvláštním účelům, v roce 
1921 ještě profesorem starověké architektoniky na praž-
ské technice. V období od roku 1914 do roku 1923 třikrát 
vykonával roční funkci děkana Vysoké školy architektury 
a pozemního stavitelství, v roce 1925-1926 byl rektorem 
ČVUT. V letech 1900-1921 současně přednášel i na Aka-
demii výtvarných umění.

Po skončení první světové války Rudolf Kříženecký v le-
tech 1924-1930 pracoval na úpravách Rudolfina pro po-
třeby Poslanecké sněmovny Národního shromáždění ČSR 
a v roce 1927 řídil úpravy Lobkovického paláce pro minis-
terstvo školství. Stejně jako u jiných architektů zůstala i Ru-
dolfu Kříženeckému řada nerealizovaných projektů, zejmé-
na projektů pro různé soutěže. 

Na základě svých zkušeností s úpravami Michnova le-
tohrádku Amerika a kostela sv. Mikuláše Rudolf Kříženec-
ký vydal studii K. I. Dienzenhofer a článkování architekto-
nické letohrádku hraběte Michny a prelatury u sv. Miku-
láše na Starém Městě pražském (1899) a spis Vývoj forem 
estetických na základě forem konstruktivních. Byl také čle-
nem České akademie věd a umění.

V roce 1932 Rudolf Kříženecký obdržel titul Dr. h. c. 
věd technických jako uznání dosavadního architektonické-
ho díla. Zemřel 12. března 1939 v Praze a je pohřben na 
Olšanských hřbitovech.
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dělky. Odhalit se je podařilo až pomocí odborných exper-
tiz. Celkově je výstava rozdělena do šesti částí podle zvole-
né techniky, postupu či způsobu vytváření falz.

„Jednotlivé oddíly jsou zastoupeny soubory obrazů, 
kreseb, grafických listů a plastik, ale také fotografiemi, kon-
ceptuálními díly a novými médii. Výstavu doplňují další dvě 
části, z nichž první představí jednu ze strategií současných 
umělců, tzv. apropriaci, tedy tvůrčí metodu, při níž si auto-
ři přivlastňují styl jiného umělce či ve své tvorbě citují kon-
krétní díla nebo části děl jiných autorů. Druhá se týká me-
chanismů obchodu s výtvarným uměním,“ uvedla kurátor-
ka výstavy Petra Příkazská.

Autoři výstavy se zaměřují i na problematiku vytváření 
fiktivních identit – návštěvník si může prohlédnout napří-
klad soubor kubistických obrazů Bohumila Samuela Kečí-
ře (1904-1987). Nikdo takový ovšem neexistoval.

„To bylo odhaleno až roku 2007. Ale ta smyšlenost byla 
tak dokonalá, že předtím asi patnáct let mystifikovala celý 
kunsthistorický svět. Kečíř se prodával po celé Evropě. 
Jeho jméno bylo zařazeno do slovníku umělců, měl něko-
lik výstav,“ upozornil František Zachoval.

„Z našeho pohledu to je skvělý vtip, učebnicový pří-
klad umělce Járy Cimrmana ve výtvarném umění,“ dodal 
s tím, že výstava by měla pomoci návštěvníkům zoriento-
vat se v nepřehledném prostředí uměleckého trhu a přimět 
je k obezřetnosti při nákupech umění.

„Osobně jsem po přípravě této výstavy velmi skeptická 
k nabídkám uměleckých děl na internetu. Navíc problém 
se kumuluje, protože falza z trhu nemizí. Ani když jsou od-
halena, opět se mohou objevit. A vznikají nová,“ doplnila 
kurátorka Petra Příkazská a dodala, že nejbezpečnějším 
řešením pro běžné sběratele je investice do současného 
umění, do děl žijících autorů. Protože se odhaduje, že na 
trhu je 30 až 50 procent padělků. 

Výstava bude otevřena do konce února roku 2022.
(mk)

Pat a Mat na výstavě: 
Dvojice seriálových kutilů slaví výročí
Postavičky Pata a Mata z animovaného seriálu …A je to! le-
tos slaví pětačtyřicátiny. Na interaktivní výstavě na zámku 
v pražských Ctěnicích se návštěvníci mohou až do začátku 
příštího roku podívat pod pokličku této rodinné grotesky, 
která si získala popularitu po celém světě.

Na děti tu navíc čeká animační dílna, hry a úkoly: např. 
zametání listí na zahradě Pata a Mata, skládání puzzle 
nebo něco tak zdánlivě jednoduchého, jako je určení, kte-
rý je který. Mnohdy totiž ani ti, kteří seriál znají desítky let, 
v tom nemají jasno.

Takže: obtloustlejší Pat nosí žlutý svetr a rádiovku, za-
tímco vytáhlejší Mat je oblečený do červené barvy a na hla-
vě má kulicha. Ačkoli to vypadá, že ani jeden rozumu pří-
liš nepobral, Pat je přece jen o něco přemýšlivější, kdež-
to jeho parťák dává přednost „silovému řešení“ problémů.

Při vzniku pilotního dílu v roce 1976 vycházel výtvar-
ník a režisér Lubomír Beneš ze svých vtipů o kutilech, kte-
ré sám vymýšlel a kreslil pro časopis. Společně s drama-
turgem Jiřím Kubíčkem a výtvarníkem Vladimírem Jirán-
kem pak od roku 1979 natáčeli seriál pod názvem …A je to!

Mistři českého malířství – 30 let sbírky
V letošním roce oslavuje pojišťovna Kooperativa třicet let 
od svého založení. Součástí oslav je i výstava Mistři čes-
kého malířství – 30 let sbírky. Výstava představuje v ča-
sové ose přes 130 mistrovských obrazů ze sbírky Koope-
rativy počínaje Národní kulturní památkou Podobiznou 
zamyšleného muže od Jana Kupeckého, ještě nevystavo-
vaným Havránkovým Choltickým lesem u Pardubic nebo 
Mánesovým portrétem paní Kleblatové, obrazy Navráti-
la, Purkyněho, Pinkase, Slavíčka, Pruchy, Špály, Rabase, 
Toyen, Čapka, Filly, Baucha a mnoha dalších.

Umělecká sbírka Kooperativy vznikla krátce po založe-
ní pojišťovny s cílem sbírat a vystavovat díla českých uměl-
ců. Už od založení je systematicky a odborně budována 
a zhodnocována pod vedením uměleckých poradců. Díky 
této péči vznikla rozsáhlá a kvalitní sbírka českého umění. 
V současnosti zahrnuje 3 000 obrazů, kreseb, grafik, plas-
tik i dalších uměleckých předmětů.

V karlínském sídle firmy a potrvá do 30. 12. 2021.

Výstava o odkazu novináře 
Karla Havlíčka Borovského
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod otevřelo výstavu Karel 
Havlíček v našich životech. Představuje posmrtný kult no-
vináře a literáta Karla Havlíčka Borovského, od jehož na-
rození uplynulo 31. října dvě stě let. Výstava bude k vidění 
do 23. ledna příštího roku.

Výstavu tvoří přibližně dvě stě ze 7 000 předmětů, kte-
ré jsou v součástí muzejních sbírek a mají ke spisovateli 
vztah. Originálnost výstavy je podle ředitele muzea Micha-
la Kampa v tom, že není výstavou o Havlíčkovi, ale o jeho 
odkazu, jak ho vnímala společnost. Někdy byl mučední-
kem, jindy udatným bojovníkem proti Němcům, jindy hlav-
ně panslavistou.

Výstava je v domě, který spisovatelova rodina vlastni-
la od roku 1832, později se stal památníkem Borovského.

Hradecká galerie vystavuje falza
Královéhradecká Galerie moderního umění pokračuje 
v novátorském přístupu a přichází s průlomovou výsta-
vou s aktuálním, ale současně trochu bolestným tématem. 
Zejména pro samotné vystavující. Pod názvem Originál? 
Umění napodobit umění jsou totiž prezentována díla, kte-
rá jsou falzy, napodobeninami nebo pouhými kopiemi. Ale 
původně byla vydávána za originály. 

„Sbírku falz v takovém rozsahu ještě žádná galerie ne-
představila. Je tu na sto děl a hodnota falz se vyšplhala na 
200 miliónů,“ uvedl ředitel galerie František Zachoval. Vy-
stavena jsou díla z depozitářů řady galerií, jejichž kuráto-
ři či štědří dárci se neubránili omylům. A místo děl autorů 
jako Marc Chagall, Joan Miró, František Kupka, Josef Lada, 
Jan Zrzavý, Joža Uprka, Kamil Lhoták nebo současných au-
torů jako Milan Knížák, Jiří Kovanda rozšířili sbírky o na-
podobeniny či kopie.

K nejpadělanějším českým malířům patří Jan Zrzavý. 
Vystaveno je zde osm jeho obrazů, ale pět z nich jsou pa-

výsTavy
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ra příštího roku. Návštěvníci výstavy si budou moci prohléd-
nout například automobil Laurin & Klement RK/M, dále 
Bugatti 51, Jawa 750, Škoda Popular MD či Aero 750. Zá-
jemci si mohou k jednotlivým vozům přečíst i jejich spor-
tovní historii.

Automobilové exponáty doplňuje na výstavě také více 
než sedm desítek sportovních memorabilií. Jedná hlavně 
o ceny a trofeje z domácích i zahraničních závodů, jako na-
příklad plastiky Ladislava Šalouna a Otakara Švece.

Připomenuty jsou v rámci výstavy také tři největší me-
ziválečné automobilové závody v Československu, jako zá-
vod do vrchu Zbraslav-Jíloviště, Velká cena na Masarykově 
okruhu a závod 1000 mil československých. Vedle toho se 
návštěvníci budou moci seznámit i s dalšími automobilo-
vými soutěžemi z dvacátých a třicátých let minulého stole-
tí a také o dálkových automobilových expedicích. Část vý-
stavy je věnována také samotným sportovcům.

Národní muzeum otevřelo expozici 
Zázraky evoluce a znovu ukazuje plejtváka
Projít evolucí života na Zemi od podmořského světa až 
po velké suchozemské i vodní savce umožňuje nová stá-
lá expozice Národního muzea. S názvem Zázraky evoluce 
za ujímá šest sálů, kde je vystaveno 1 500 předmětů. Pro-
hlídka vrcholí sálem s kostrou plejtváka myšoka, která stá-
la na konci 19. století u zrodu přírodovědeckých expozic 
Národního muzea. 

Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo 
výstavu grafik malíře Alfonse Muchy
Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo výstavu mapu-
jící tvorbu secesního malíře, ilustrátora a grafika Alfonse 
Muchy. K vidění bude více než pět desítek grafik, výstavu 
s názvem Legenda české secese v Olomouci budou moci 
lidé navštívit do 5. prosince.

Muchovy grafiky jsou první novou výstavou otevírající 
podzimní výstavnickou sezónu muzea. Následovat bude 
výstava k životnímu jubileu Jiřího Suchého.

Dinosauria Museum Prague
Jedno z největších a nej-
modernějších soukromých 
muzeí dinosaurů na světě 
Dinosauria Museum Pra-
gue otevřelo své brány už 
4. října. Na čtyřech tisících 
metrech čtverečních čeká 
návštěvníky dobrodružná 
cesta do pravěku, ve které 
nebudou chybět originální 

až 24 metrů dlouhé a 154 miliónů let staré kostry dinosau-
rů, realistické modely Tyranosaura Rexe a největšího léta-
jícího ptakoještěra v životní velikosti, virtuální realita, sbír-
ka více než 6 000 zkamenělin a minerálů či galerie nejzná-
mějších českých tvůrců paleoartu Zdeňka Buriana, Karla 
Zemana a Jana Sováka.

Dinosauria Museum Prague je umístěno v outleto-
vém centru, které se nachází nedaleko od pražského le-
tiště a rozprostírá se na ploše čtyř tisíc metrů čtverečných.

Při hledání jmen se Beneš inspiroval nápady dětí, s ni-
miž besedoval. Přestože autoři mysleli hlavně na mladší di-
váky, postavičky si oblíbili i dospělí.

Hlavním tématem je manuální nešikovnost hrdinů, ale 
jak říká Marek Beneš, který navázal na práci svého otce, 
důležitý je i pozitivní přístup k životu, který Pata a Mata 
provází. „Ať udělají cokoli, vždycky jsou s výsledkem spo-
kojeni, což stvrzují známým gestem. Někdy jim dokonce 
stačí, že si užili zábavu, i za cenu toho, že všechno kolem 
sebe zničí.“

Fenomén kutilství, který oslovuje diváky po celém svě-
tě, se podle všeho dosud nevyčerpal, takže dosavadních 
129 dílů rozhodně nebude konečných.

O tom, že Pat a Mat jdou s dobou, svědčí moderní tech-
nologie, jenže jak už to v jejich případě bývá, ne vždycky 
vše použijí ke správnému účelu. „Mobilem třeba zatlučou 
hřebík a počítač použijí jako stupínek, aby mohli někam vy-
lézt,“ říká Marek Beneš, který čerpá náměty nejen z vlast-
ní zkušenosti, ale i z vyprávění známých nebo řemesl níků, 
kteří mu přijdou něco opravit.

Kromě originálních scén ze seriálu si lze na výstavě pro-
hlédnout i technický scénář ke zmíněnému pilotnímu filmu 
s názvem Kuťáci, v němž se postavy sympatických nešiků 
ještě jmenovaly Ouholíček a Sedlec.

Zatímco v Čechách jsou loutky známé jako Pat a Mat, 
v cizině jim často začali říkat jinak, anebo si seriál pojme-
novali zcela po svém. Například ve Švédsku ho vysílají pod 
názvem Dva chlapi a v Polsku jako Sousedé.

Jedno ale téměř všechny „verze“ spojuje: hrdinové ne-
mluví. Jen v Nizozemsku je v rámci improvizace nadabo-
vali dva tamní komici, ale Marek Beneš potvrzuje, že doma 
taková poptávka není. „Před časem jsem v anketě na Fa-
cebooku zjišťoval, jak se k tomu publikum staví, a převá-
žilo přání, aby Pat a Mat zůstali němí.“ Jak autor námětu, 
scénárista a režisér v jedné osobě potvrzuje, je to výhoda 
v případě, že má dílo být úspěšné i za hranicemi.

Na výstavě si mohou návštěvníci na takzvaném praxi-
noskopu vyzkoušet, jakým způsobem se obrázky dávaly 
do pohybu v 19. století. Tvůrcům animovaných filmů čin-
nost značně usnadnil nástup digitálních technologií, kte-
ré umožňují zkontrolovat nasnímanou práci okamžitě, bez 
zdlouhavého čekání na zpracování v laboratoři.

Pomocí počítačových programů se dodatečně dají při-
dat triky, efekty, jako například oheň, ruchy či hudba, a je 
možné také odstranit obrazové chyby.

V rámci expozice je promítán i několikaminutový doku-
ment, který například informuje o tom, že jeden díl seriá-
lu, na kterém se pracuje tři měsíce, zahrnuje jedenáct tisíc 
políček zachycujících každou fázi pohybu loutek. Animá-
tor pracuje s figurkami vysokými kolem dvaceti centimet-
rů, které mají uvnitř kovovou kostru a ruce mají odlité ze 
speciální hmoty, aby byly dokonale ohebné. (mk)

Vavříny s vůní benzínu: Technické muzeum 
otevřelo výstavu meziválečných závoďáků
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu čtyři-
advaceti sportovních aut z meziválečných let. Návštěvníci 
si budou moct prohlédnout také sedm desítek cen a trofe-
jí z automobilových závodů. Výstava věnovaná historii me-
ziválečného automobilového sportu v Československu je 
největším letošním projektem muzea. Potrvá až do května 
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Literární cenu Knižního klubu 
získala kniha Dominiky Prejdové
Spisovatelka Dominika Prejdová se s knihou Z čeho je den 
stala laureátkou 26. ročníku Literární ceny Knižního klubu. 
Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno v zahradách Kláš-
tera sv. Anežky České v Praze. Literární cenu týdeníku Re-
flex za druhý nejúspěšnější rukopis získala kniha Kateřiny 
Rudčenkové Amáliina nehybnost.

Z devadesáti osmi zaslaných prací vybrala vítěznou kni-
hu porota, kterou tvořili spisovatelka, scénáristka a filmo-
vá publicistka Tereza Brdečková, spisovatel Pavel Brycz, li-
terární historik a kritik Pavel Janáček, publicistka Kateři-
na Kadlecová a spisovatelka Jana Šrámková. Odměnou ví-
tězce je vydání knihy Knižním klubem, prémie sto tisíc ko-
run a originální skleněná plastika ve tvaru otevřené knihy.

Literární cena Knižního klubu od svého vzniku v roce 
1995 výrazně podporuje domácí tvůrce a rozvoj kvalitní 
české literatury. Mezi díla vydaná díky ní patří romány Děv-
čátko, rozdělej ohníček Martina Šmause a Zvuk slunečních 
hodin Hany Andronikové, které získaly ocenění Magnesia 
Litera v kategorii Objev roku. Tapetář Emy Labudové byl 
na tuto cenu nominován. (mk)

Ivan Klíma oslavil devadesáté narozeniny 
„Literatura má vyprávět příběh a tím být přitažlivá pro čte-
náře,“ říká Ivan Klíma, milovník Karla Čapka, o kterém na-
psal několik knih, vášnivý houbař a sběratel starých tisků 
a map. „Píšu hlavně proto, že mě to baví, ale zároveň mys-
lím na to, že by to taky mělo bavit ještě někoho jiného.“ 

Zatím poslední knihou, která mu letos vyšla, je soubor-
né vydání jeho pamětí Moje šílené století. Autor v nich po-
pisuje svůj život ve 20. století, od dětství za protektorátu 
až do roku 1989.

Ivan Klíma, původním jménem Ivan Kauders, se naro-
dil 14. září 1931 v Praze. Kvůli svému židovskému půvo-
du byl za druhé světové války tři a půl roku vězněn v kon-
centračním táboře Terezín. Celá rodina unikla vyhlazova-
cím táborům smrti díky otci, který měl v terezínském ghet-
tu na starost elektrickou správu.

Po válce absolvoval gymnázium, poté vystudoval češ-
tinu a literární vědu na Filozofické fakultě v Praze. Praco-
val například jako redaktor časopisu Květy a nakladatelství 
Československý spisovatel. Přispíval do Literárních novin, 
Mladé fronty, Hosta do domu či Orientace. V letech 1963-
1969 působil jako zástupce šéfredaktora Literárních novin.

V roce 1953 se stal členem KSČ. V tomtéž roce mu za-
vřeli otce. Z komunistické strany byl vyloučen po veřej-
né kritice cenzury na IV. sjezdu spisovatelů. V roce 1969 
odjel do USA, kde na Michiganské univerzitě v Ann Ar-
boru přednášel českou literaturu. Po svém návratu v roce 
1970 byl vyloučen z organizací, zbaven možnosti publiko-
vat a jeho díla byla vyřazena z knihoven. Pracoval jako ze-
měměřič, sanitář, metař či poslíček. Většinu času však pro-
žil jako svobodný spisovatel.

Jeho knihy zaznamenaly velkou oblibu již v šedesá-
tých letech minulého století, pravidelněji se však na pul-

tech knihkupectví začaly objevovat až po roce 1989. Bě-
hem normalizace byl totiž Klíma stejně jako mnoho dal-
ších „protisocialistických“ autorů zakázán a publikoval buď 
v samizdatových edicích, nebo v zahraničí.

Po roce 1989 mu byla nabídnuta funkce ministra kul-
tury, kterou nepřijal. A před lety k tomu řekl: „Nikdy jsem 
nechtěl dělat nic, co by mi bralo čas na psaní, tudíž jsem 
to hned odmítl. Neměl jsem nejmenší pokušení. Pro spiso-
vatele politika moc není a taky se v ní těch dobrých nikdy 
mnoho neocitlo. Napadá mě Jan Drda, ale to bylo v jiné 
době a politické angažmá určitě jeho psaní neprospělo.“

Jeho knihy vyšly v mnoha zemích. Dokonce i v Íránu. 
Zda mohou být i v tak odlišné kultuře srozumitelné? „Mys-
lím, že ano. Mé povídky postavené na konkrétních příbě-
zích jsou celkem univerzální. Nikdy jsem se neptal, jak se 
v Íránu mé knihy prodávají, asi to není žádná velká sláva. 
Nejsem bestsellerista. Vlastně ani netuším, co mi v Íránu 
vyšlo. Vím, že to byly tři knížky, mám je dokonce tady, ale 
neumím číst jejich písmo… Tedy určitě jedna z nich je Lás-
ka a smetí,“ uvedl Klíma před časem v rozhovoru.

Ivan Klíma je laureátem ceny Egona Hostovského, 
Ceny Franze Kafky, medaile Za zásluhy či ceny Magnesia 
Litera v kategorii literatura faktu za knihu Moje šílené sto-
letí. (mk)

Svět knihy: Přijeli Binet, Mitchell 
i životopisec Kundery Brierre
Svět knihy Praha proběhl od 23. do 26. září na pražském 
Výstavišti v Holešovicích, kde představilo 288 vystavovate-
lů a 607 účinkujících tisíce knižních titulů. 

Festival literatury nabídl letos poctu Milanu Kundero-
vi. Sám spisovatel se podobných veřejných akcí nikdy ne-
účastní, ale z Francie přijel Jean-Dominique Brierre, který 
napsal jeho životopis Milan Kundera – Život spisovatele. 
Vyšel i v češtině.

Brierre představil svou knížku a také vystoupil s progra-
mem nazvaným Milan Kundera a hudba. Spisovatel totiž 
prokládá některé své prózy úvahami o klasické hudbě – 
v oblibě má zejména Janáčka, Beethovena či Stravinské-
ho. Jeho romány mohou připomínat hudební díla a Brier-
ra tato problematika mimořádně zajímá.

Odehrála se také diskuse Milan Kundera: Nostalgie po 
Evropě, které se zúčastnil třeba literární kritik Miroslav Ba-
laštík nebo Jacques Rupnik.

Čestným hostem letošního festivalu byla Francie. Ta-
mější literární hvězda Laurent Binet se proslavila románem 
o pozadí atentátu na Heydricha s názvem HHhH. Nyní při-
vezla překlad své novinky Civilizace, kde si pohrává s al-
ternativními dějinami. Konala se také její debata s českou 
autorkou Alenou Mornštajnovou. Francouzskou literaturu 
reprezentovali také Muriel Barberyová s novinkou Růže 
sama, Victoria Masová s prvotinou Bál šílených žen nebo 
Penelope Bagieuová se svými komiksy.

Anglicky píšící David Mitchell je znám díky románu At-
las mraků a je také spoluscénáristou čtvrtého dílu Matrixu.

Pozornost ale byla letos věnována také Polsku. Taměj-
ší reportážní školu zastupuje Witold Szablowski, jenž na 
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ra festivalu propagoval knihu Jak nakrmit diktátora, či na-
dějná autorka Martyna Bunda s knihou Modrá kočka. Vý-
stava oslavila sté výročí narození jednoho z nejslavnějších 
sci-fi autorů vůbec, Stanislawa Lema. (mk)

Čeští spisovatelé četli 
ze svých knih lidem ve vlacích
Cestující v pražských příměstských linkách se mohli ve vla-
cích setkat se známými českými spisovateli. Po čtyři dny té-
měř třicítka českých autorů předčítala ve třiceti vybraných 
vlakových spojích. Festival zakončila autogramiáda a be-
seda s účastníky v knihkupectví Luxor na hlavním nádraží.

Ve vlacích zazněly ukázky ze současné české prózy 
i poe zie, literatury faktu, fantasy, literatury pro děti a mlá-
dež i žánrové literatury v provedení například Petrem Stan-
číkem, Irenou Obermannovou, Petrem Borkovcem, Mar-
kem Šindelkou, Irenou Douskovou nebo Ivonou Březino-
vou. Závěrečné besedy na hlavním nádraží se zúčastnila 
Halina Pawlowská, Tomáš Třeštík a Michal Viewegh.

Německý prezident ocenil záslužným řádem 
českého spisovatele Rudiše
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v Berlíně oce-
nil Záslužným řádem Spolkové republiky Německo čes-
kého spisovatele Jaroslava Rudiše za přínos ke sbližování 
Čechů a Němců. Rudiš, který dlouhodobě žije v Berlíně, je 
jednou ze čtrnácti osobností, které Steinmeier u příležitos-
ti nadcházejícího Dne německé jednoty vyznamenal za je-
jich kulturní činnost.

Rudiš, který uvedl, že si záslužného řádu velmi váží, na 
konci srpna doprovázel Steinmeiera na jeho cestě vlakem 
z Berlína na návštěvu do Prahy. Proslavil se romány jako 
Grandhotel nebo Konec punku v Helsinkách či komikso-
vou trilogií Alois Nebel. Román Winterbergova poslední 
cesta, který vyšel v roce 2019, napsal německy. V češtině 
kniha vyšla 14. října. Jejím hrdinou je Jan Kraus, pečovatel, 
který se v Berlíně stará o umírající.

Havlíčkův Brod si připomněl 200. výročí 
narození Karla Havlíčka Borovského
Havlíčkův Brod si 11. září připomněl 200 let od naroze-
ní novináře a literáta Karla Havlíčka Borovského (31. 10. 
1821 – 29. 7. 1856). Město oslavy propojilo s Dnem ev-
ropského dědictví, při kterém se otevřela i řada památek. 
Mnohé z nich jsou spjaté s Havlíčkem, který v Brodě strávil 
část života. Představitelé města spisovatele uctili u jeho po-
mníku v parku Budoucnost, večer byly oslavy završeny vi-
deomappingem, který byl věnovaný i ostatním pomníkům 
vztyčeným na Havlíčkovu počest. Jeden z nich je i v ame-
rickém Chicagu. Havlíčkova socha stojí mimo jiné v Jičíně, 
Duchcově nebo v Prostějově. V Chicagu byla postavena 
v roce 1911. Odhalili ho tamní sokolové. „Je to symbolika 
viditelná na podobě sochy – zvednutá ruka, podoba vzdo-
ru. Lidé si do toho rádi projektují jakési hrdinství – on proti 
všem, on si stojí za svými názory a je ochoten za ně umřít,“ 
řekl Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Havlíček je podle něho jednou z nejvíce připomína-
ných českých osobností, což se odráží i na počtu ulic či 
náměstí po něm pojmenovaných. Konkurovat mu může 

podle Kampa jen Jan Hus. Novinář je připomínaný i po-
mocí plaket na domech, ve kterých pobýval, nebo socha-
mi. „Minimálně do roku 1935 je statistika, které se držím. 
Po roce 1935 už jich (soch) mnoho nevyrostlo, ale existu-
je jich okolo pětadvaceti. V Chicagu stojí dodnes, byť na ji-
ném místě,“ řekl Kamp.

Obliba Havlíčka podle Kampa souvisí i s tím, jak doká-
zaly jednotlivé režimy jeho postoje upravovat vlastní ideo-
logii. Pro nacisty byl odpůrcem Židů, i když podle Kam-
pa naopak chtěl, aby se emancipovali jako svébytný ná-
rod. Komunisté zase využívali jeho panslavismu k potvrze-
ní spojení se Sovětským svazem, aniž by přiznali, že po ces-
tě do Ruska Havlíček zjistil, že pro Rusko znamená pansla-
vismus jen spojení Slovanů pod ruskou nadvládu. „Vrátil se 
s představou, že to není cesta, která je správná,“ řekl Kamp.

Mezi účinkujícími na oslavách byla mimo jiné Měst-
ská hudba Františka Kmocha Kolín. Kmochova hudba po-
dle Kampa hrála už při slavnostech na počest Havlíčka na 
konci 19. století nebo na pohřbu Havlíčkovy matky Josefí-
ny v roce 1884. Lidé si mohli prohlédnout místa spojená 
s Havlíčkem včetně klášterního kostela, který navštěvoval 
jako student, Štáflovu baštu, kde byly pořádané jeho vý-
stavy, nebo hřbitov, na kterém jsou pochovaní Havlíčko-
vi příbuzní.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod má ve svých sbír-
kách asi 7 000 předmětů se vztahem k Havlíčkovi. Část 
z nich představuje od 15. října na výstavě Havlíček v na-
šich životech.

Karel Havlíček Borovský v tehdejším Německém Bro-
dě pobýval několikrát, nejprve během svých gymnaziál-
ních let, později po návratu z Ruska nebo krátce po návra-
tu z Brixenu. Od roku 1872 je na Havlíčkově domě plake-
ta s novinářovou podobiznou a v roce 1924 byla v parku 
Budoucnost postavena jeho socha vytvořená Bohumilem 
Kafkou. Bronzová socha na svém místě vydržela do roku 
1943 a poté skončila ve skladišti kovů. „Sokl byl úplně zde-
vastován, protože pořád připomínal Havlíčkův odvoz, sice 
na Maniny a ne do Brixenu, ale pořád tam po něm něco 
zbylo, takže byl rozmetán,“ řekl Kamp. Znovu byl pomník 
vztyčený v roce 1946.

Od října roku 1945 nese město oficiálně název Havlíč-
kův Brod. (mk)

vZpomínka

Před 70 lety zemřel Karel Teige 
Od počátku dvacátých let byl Karel Teige programovým 
teoretikem, vykladačem a iniciátorem českého avantgard-
ního umění, vycházejícího z inspirace vlnou západoev-
ropských modernistických hnutí (futurismus, kubismus, 
da daismus, později surrealismus).

Karel Teige se narodil 13. prosinec 1900 v Praze. Dět-
ství prožil v Neveklově u Benešova. Už od raných studij-
ních let se intenzivně věnoval literární, překladatelské a vý-
tvarné činnosti. Od roku 1919 studoval na pražské uni-
verzitě estetiku a dějiny umění. Od počátku dvacátých let 
se výrazně angažoval na politické levici, vstoupil do nově 
vzniklé KSČ. Roku 1920 byl jedním ze zakladatelů umělec-
kého svazu Devětsil. 

Působil jako výtvarný referent a podílel se na řadě vý-
stav jako výtvarník, teoretik i organizátor; sám se věnoval 
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grafice, typografii a knižnímu designu a od poloviny třicá-
tých let také kolážím. Navštívil několikrát Francii a SSSR, 
cestoval po Německu, Rakousku, Belgii a Itálii. V letech 
1929-1930 působil jako hostující docent sociologie archi-
tektury a estetiky na avantgardním učilišti Bauhaus v De-
sau. Od roku 1934 se podílel na činnosti Surrealistické 
skupiny a působil jako její teoretický mluvčí. Během mos-
kevských procesů vystoupil proti stalinské justici a vyvolal 
tím roztržku uvnitř surrealistického hnutí, které na protest 
opustil Vítězslav Nezval.

Po květnu 1945 Teige podrobil některé své postoje se-
bekritice, ale opakovaně odmítavým postojem k schema-
tismu umění podrobenému ideologii se vyčlenil z linie ko-
munistické kulturní politiky. Počínaje rokem 1948 byla 
řada Teigeho edičních projektů znemožněna. V posled-
ním období života byl v kontaktu s novou nastupující ge-
nerací surrealistických autorů. Zemřel na srdeční infarkt 
1. října 1951 v Praze. 

Celoživotně se věnoval komentování a interpretaci mo-
derního výtvarného umění a jeho předchůdců, jakož i jeho 
konfrontaci s akademismem, eklekticismem a kýčem. Jen 
torzo zůstalo z monumentálního zpracování pramenů 
uměleckého modernismu v díle Fenomenologie moderní-
ho umění. Její první částí byla posmrtně vydaná práce Vý-
vojové proměny v umění.

František Halas (3. 10. 1901 – 27. 10. 1949) 
Halasovy básně jsou prosté a srozumitelné, ale přesto jeho 
tvorba patří k dílům nejsložitějším, ve kterých se zrcadlí jak 
neobyčejná chaotičnost světa po první světové válce a hys-
terie před příchodem nacistů do Evropy, tak neobyčejně 
intimní verše, jež nám Halasovým způsobem sdělují neko-
nečnost magie erotiky a lásky.

Slečno, řekněte mi, 
jak to děláte, 
že hodiny neoněmí, 
když se svlékáte. 
Dejte jí Nobelovu cenu 
za gesto, jímž zvedá sukni svou, 
ale ta se dává jen básníkům, 
kteří nic podobného nesvedou.

Většina jeho básní má silný sociální podtext. Je to dáno 
tím, že Halas pocházel z velmi chudých poměrů, které ho 
názorově jasně zformovaly. Jeho otec byl aktivní legionář 
i proletář a Halas sám byl členem KSČ od roku 1921. I pro-
to reaguje na události ve společnosti velmi aktivně. Tato 
poezie je označována za proletářskou a Halas nikdy neza-
krýval, že proletářem je. V roce 1938 napsal v dopise Jose-
fu Pojarovi: „Mé proletářství je můj šlechtický erb – a ten 
si nepoplivám.“ Paradoxem ovšem je, že po jeho smrti je 
jeho literární dílo odsouzeno komunistickým cenzorem La-
dislavem Štollem a Halasovo dílo se dalších deset let ne-
smělo vůbec vydávat.

Ó proč nezhloupneme tak dokonale 
abychom Lidovkám rozmnožili lokálky sebevražd 
a proč když našim Múzám ztrácí se mléko 
béřeme hygienické dudláky všech krás světa

Jeho čtivá intimní lyrika stojí na opačném pólu. Je plná 
něhy, erotična a pochopení, později naplněná i hořkým po-
znáním a zklamáním.

Je ale zajímavé, že sociálně angažovaný Halas přes roz-
sáhlost své poetistické tvorby nepříslušel nikdy k těm, kte-
ří programově vytvářeli vůbec nějaké principy. Logicky to 
Halas vysvětluje: „Byl jsem náramně poslušným žáčkem 
a do puntíku jsem plnil program, který Karel Teige hlásal, 
a tak moc osobitého v tom veršování nebylo...“

Nutno si také uvědomit, že jeho poetické verše nijak vý-
razně nevybočují z tehdejšího básnického standardu pří-
slušníků Devětsilu, kam Halas patřil. Objevuje se v nich po-
dobné zaujetí moderní civilizací, lidovou zábavou, eroti-
kou, ale také zde nacházíme specifický rys Halasovy tvor-
by – zaujetí pro legendární i historické příběhy, často anek-
doticky laděné.

Velmi oblíbená byla poezie určená dětem, která 
i v dnešní době oslovuje širokou veřejnost, pravděpodob-
ně nejvíc z celé jeho tvorby. Je to svým způsobem škoda, 
neboť jeho sociálně laděné básně by měly hodně co říct 
i dnes. Důkaz, že dějiny se točí stále dokola a jen degene-
rovaná paměť individuální a kolektivní nám brání si to uvě-
domit. Zvláště v době, kdy se internetovým prostorem šíří 
názory mediálních zvrhlíků neobyčejně rychle.

Nic není ženě po nicotě 
nic není ženě do zmaru 
přejede dlaní po životě 
Zas bude všecko po staru 
V táboře utečenců 
narodil se synek 
v táboře utečenců 
vlaje prapor z plínek
zástava věčná trpícího lidu 
ať vlaje dál a přes tu všechnu bídu

Zdroj: www.citarny.cz, Mik Herman
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ra Antal Stašek, vl. jm. Antonín Zeman (22. 7. 1843 – 9. 10. 
1931)
Antal Stašek byl spisovatel a právník. Studoval práva v Pra-
ze a v Krakově. Během studia ještě učil na českém dívčím 
ústavu češtinu a dějepis. Pracoval též krátce v redakcích 
novin, přispíval např. do Národních listů a Květů. V roce 
1866 univerzitu v Krakově dokončil a získal titul doktora 
práv. Následně působil jako advokátní pomocník v Kolí-
ně a v Praze, přátelil se s Janem Nerudou. V letech 1874-
1875 působil v Rusku v Petrohradu jako soukromý vycho-
vatel. Od roku 1877 působil jako advokát v Semilech a za-
čal se angažovat také politicky. Zde se mu narodil (6. led-
na 1882) syn Kamil Zeman, později známý pod pseudo-
nymem Ivan Olbracht (český spisovatel-prozaik, publicis-
ta, novinář a překladatel německé prózy, národní umělec, 
zemřel 30. prosince 1952 v Praze).

V letech 1889-1895 byl zemským poslancem za Národ-
ní (staročeskou) stranu, byť v mládí „souzněl s mladoče-
chy“. Do sněmu byl zvolen v zemských volbách roku 1889. 
Od roku 1913 žil v Praze-Krči a pokračoval ve své literár-
ní tvorbě. V letech 1919-1920 byl poslancem Revolučního 
národního shromáždění Republiky československé za Čes-
kou státoprávní demokracii respektive z ní vzniklou Česko-
slovenskou národní demokracii. Mandát nabyl v prosinci 
1919 místo Josefa Svatopluka Machara.

Alois Mrštík (14. 10. 1861, Jimramov – 24. 2. 1925, Brno)
Alois Mrštík byl prozaik a dramatik, autor venkovské pró-
zy. Vilém Mrštík, jeho bratr, byl rovněž spisovatelem. Alois 
Mrštík vystudoval v Brně reálku a učitelský ústav. Půso-
bil jako učitel na různých místech na jižní Moravě, napo-
sledy v Divákách u Hustopečí. V roce 1892 se zde usadil 
rovněž bratr Vilém. Diváky se staly jedním z center morav-
ské literatury. 

Drama Maryša (1894) napsal společně s bratrem Vi-
lémem. Hra vypráví o vynuceném manželství, které kon-
čí vzpourou ženy a vraždou nemilovaného manžela. Alois 
Mrštík zemřel v Brně na tyfovou nákazu.

Hanuš Bonn (4. 7. 1913, Teplice – 20. 10. 1941, Maut-
hausen)

Básník, publicista a překla-
datel Hanuš Bonn vystudo-
val gymnázium a právnic-
kou fakultu Univerzity Kar-
lovy a již v době studií se 
stal spolupracovníkem Stu-
dentského časopisu. Své 
básně uveřejňoval v Hala-
sových Rozhledech, Lite-
rárních novinách, Lidových 
novinách, v Kvartu i v Kri-
tickém měsíčníku. Byl pří-
slušníkem ortenovské gene-
race a od studentských let 

byl činný v česko-židovských spolcích.
Ve třiadvaceti letech debutoval sbírkou Tolik krajin 

a v roce 1938 vydává sbírku překladů poezie primitivních 
národů Daleký hlas. V roce 1939, kdy dochází k obsaze-
ní Československa, pracuje Hanuš Bonn na předním mís-
tě v Židovské náboženské obci a bere na sebe riziko, kte-
ré nepřináší žádné příznivé vyhlídky do budoucna. Publi-

kuje v různých literárních časopisech již pouze pod pseu-
donymem Josef Kohout. Hned po Heydrichově příchodu 
do funkce říšského protektora je zatčen a o pár dní pozdě-
ji, 20. října 1941, v Mauthausenu popraven.

Hned po zprávě o jeho smrti opsali přátelé Hanu-
še Bonna celé jeho básnické dílo ve třech exemplářích 
i s chronologickými údaji. Dva roky po válce pak bylo vydá-
no pod názvem Dílo Hanuše Bonna v nakladatelství Vác-
lava Petra v Praze. Na vydání se významně podílel i Vác-
lav Černý, u kterého byl jeden exemplář opisu uschován 
přes válku. Součástí díla jsou i básnické překlady z anglič-
tiny a němčiny. Na dlouhá léta se pak na básníka zapomí-
nalo, až v roce 1995 vydalo nakladatelství Academia jeho 
dílo (s výjimkou překladů) pod názvem Dozpěv.

Hanuš Bonn byl jedním z básníků mladé generace, 
která zásluhou nacismu již nestačila sdělit světu svá přá-
ní, touhy, vize a představy budoucího života, který byl tak 
brzy ukončen.

říjen 1781 – v domě U Bílého jednorožce na Staroměst-
ském náměstí byla otevřena první veřejná čítárna časopi-
sů a půjčovna knih v Praze. 

JubIleum

Jiří Suchý oslavil devadesátiny
Básník, textař, herec, režisér, skladatel, výtvarník, spoluza-
kladatel Divadla Na zábradlí a Divadla Semafor Jiří Suchý 
oslavil devadesáté narozeniny. Vlastně je neslavil, oslavy 
nemá rád, protože proč by se měla slavit událost, na které 
nemá až tak zásadní podíl. Devadesátka? No a co? nazval 
svou životopisnou výstavu ve Vlastivědném muzeu v Olo-
mouci.

Aktivně oslavil jubileum na semaforském jevišti v praž-
ských Dejvicích koncertem Znám ještě starší lidi, který se 
konal již při jeho osmdesátce a pětaosmdesátce. „Byl to 
dárek Suchý sobě. Zazpíval jsem si i písničky, které jsem 
napsal pro někoho jiného, a pak mi přišlo líto, že jsem je 
nenapsal pro sebe,“ prohlásila legenda českého divadla.

Jiří Suchý se vyučil reklamním grafikem, brzy začal psát 
texty, skládat a hrát na kontrabas v pražské Redutě. V roce 
1958 s Ivanem Vyskočilem spoluzaložil Divadlo Na zábra-
dlí, odkud po roce odešel a s Jiřím Šlitrem založil Divadlo 
Semafor, v němž působí už dvaašedesát let.

Semaforské tituly jako Člověk z půdy, v němž hostova-
li Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, Jonáš a tingltangl či 
Kytice se rychle staly nejnavštěvovanějšími představeními. 
Podobně zlidověly třeba písničky Pramínek vlasů, Purpu-
ra, Tulipán, Jó, to jsem ještě žil, Krajina posedlá tmou, Klo-
kočí, které si zpívají u táboráku další generace.

Jiří Suchý má tvář básníka, který miluje češtinu a češti-
na miluje jeho. Je odchován nejlepšími básníky české země, 
píše texty písní, jejichž básnická hodnota zůstává mnoh-
dy skryta za hudbou, ale je v nich přítomna a posluchač ji, 
třeba i nevědomě, vstřebává. „Náhle si nebe kleklo na po-
raženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem“ je 
obraz hodný jeho velkého idolu Jaroslava Seiferta. A hra-
vost spojení „potkal potkan potkana pod kamenem“ či „bo-
růvky na sádle našel jsem je ve prádle“ si nezadají s poetis-
tickou hravostí jeho dalšího oblíbence Vítězslava Nezvala.
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Jiří Suchý je také humorista v tom nejlepším smyslu slo-
va, které časem trochu pozbylo na ceně. Jenže jeho humor, 
inspirovaný Voskovcem a Werichem, nikdy nepodlehl tla-
ku doby a drží se ho dodnes. Humor, který počítá s inte-
ligencí diváka a dává mu prostor k tomu, aby se stal jeho 
spoluautorem a aby sdílel radost z objevování point.

Jiří Suchý je filozof z rodu milovníků moudrosti, kteří 
touží věcem přijít na kloub, a to formou dialogu. Filozof sa-
mouk, který zkoumá sílu Tajemství. A Tajemství je pro Jiřího 
Suchého motorem ke všemu, co dělá. Krásně se o tom čte 
v jeho dvou knížkách Klaun rozmlouvá s Bohem a Klaun 
to zkouší znovu, v nichž se snaží upřímně si zapochybovat 
o věcech, které pochybnosti probouzejí.

Především je Jiří Suchý ale divadelník, principál Divadla 
Semafor, které založil, vlastní a jemuž věrně slouží. Princi-
pál býval odjakživa duší divadla, v tom slově se skrývá au-
tor, herec, režisér, dnes bychom asi řekli i manažer a píá-
rista. Tím vším – a mnohým dalším – Jiří Suchý je a lidé ko-
lem něho si lámou hlavu, jak to všechno stihne. Jestli jich 
na to není víc, stejně jako se to povídává o jeho kolegovi 
Williamu Shakespearovi.

Jiří Suchý pro Semafor píše hry, písničky, skládá hudbu, 
navrhuje výpravu, režíruje a v neposlední řadě v každé ze 
svých autorských inscenací také zpívá a hraje. O jeho he-
rectví se moc nepíše, ale mělo by se. To, že je v každé roli 
sám za sebe, je stejně banální pravda jako o herectví Ru-
dolfa Hrušínského nebo Miloše Kopeckého. Vždycky je to 
Jiří Suchý – a ještě někdo navíc. Jako by byl na jevišti příto-
men ve všech postavách, které napsal.

Suchého herectví potřebuje partnera, sdílejícího jeho 
způsob humoru a objevování věcí jen zdánlivě samozřej-
mých. Našel ho v Jiřím Šlitrovi a už půl století ho nachá-
zí v jedinečném ženském klaunství Jitky Molavcové. K jeho 
principálským kvalitám patří i to, že se dokáže obklopovat 
kvalitními partnery. Na skvělou kapelu Ferdinanda Havlí-
ka navázal dnešní Big band Divadla Semafor v čele s Jiřím 
N. Svobodou a trojicí dívčích hereček a muzikantek Eliš-
kou Hurábovou, Magdalenou Jedličkovou a Veronikou Ti-
chou. Starší generaci umně oživuje mladými a ladí mu to 
dokonale dohromady.

Trochu ve stínu jeho aktivit stojí fakt, že Jiří Suchý je vý-
borný muzikant, skladatel mnoha písní, připisovaných čas-
to Jiřímu Šlitrovi. A také že je vynikající zpěvák, jehož hlas 
zní stále jako před lety, což dokazuje téměř každý večer 
na jevišti Semaforu, ať už v písních svých, nebo těch, kte-
ré má rád – jazzových standardech, tvorbě Jaroslava Ježka 
a V+W, sonzích Kurta Weilla a Bertolta Brechta, které tak 
skvěle přebásnil do češtiny.

Neopominutelnou tváří Jiřího Suchého je i ta výtvar-
ná, jež dává Semaforu charakter od opony až po všechny 
tiskoviny provázející jeho tvorbu. Každý plakát, program, 
obal desky či grafický list je malým uměleckým dílem Su-
chého výtvarné fantazie, v níž postavy plují vzduchem jako 
u Marka Chagalla a ženské křivky jsou stejně půvabné jako 
u grafik Oty Janečka, ale stále je to Jiří Suchý se vším všudy.

Jiří Suchý-filmař je kapitola, která čeká na své zhod-
nocení. Filmař odkojený němými groteskami, především 
Charliem Chaplinem. Autor řady scénářů, i nerealizova-
ných, z nichž některé našly později uplatnění na jevišti Se-
maforu, po roce 1989 nadšený i naivní zakladatel filmo-
vé společnosti, který se nedokázal prosadit. „Jiří Suchý šel 
ve filmu mnohdy dál než na divadle, je to jeho úniková ko-
můrka, kam si může obrazovou fantazii pustit na špacír víc 
než ve svých textech,“ soudí teatrolog Vladimír Just.

S tím souvisí i Jiří Suchý-sběratel. Ačkoli je označován 
jako pacifista, vlastní rozsáhlou sbírku přileb, což odůvod-
ňuje tvrzením, že přilba chrání lidské životy. Stejně tak sbí-
rá vojáčky, ty staré cínové, o nichž psal už Andersen. A taky 
filmy, promítací přístroje, obrázky z pouti, gramofonové 
desky, antické mince, prostě věci, které mají svou minulost.

Jiří Suchý prostě potřebuje lidi, stejně jako lidé potře-
bují jeho. A s tím souvisí i jeho tvář realistického optimis-
ty, který přišel několikrát o své divadlo, ať už vinou povod-
ně, nebo lidského ignorantství, ale vždycky se zvedl z tro-
sek a divadlo obnovil na jiném místě. Protože, jak odpově-
děl i v programu olomoucké výstavy ke své devadesátce na 
otázku, na co je v životě nejvíc hrdý: „Snad na to, že diva-
dlo, které jsme před dvaašedesáti lety s Jiřím Šlitrem a Fer-
dinandem Havlíkem založili, pořád ještě žije.“

 (mk)

DIvaDlo

Byly uděleny Ceny Thálie
V historické budově Národního divadla se předávaly Ceny 
Thálie. Loni se kvůli pandemii koronaviru předávaly jen 
online, pandemie ale ovlivnila i letošní ročník. Porotci ne-
mohli hodnotit jevištní výkony v uplynulé sezóně, proto-
že divadla byla zavřená téměř celý rok. Pořádající Herec-
ká asociace se proto rozhodla udělit více cen za celoživot-
ní mistrovství. 

V oboru činohra jednorázově a mimořádně uděli-
la šest ocenění, přičemž běžně se udílí po jednom v žen-
ské a mužské kategorii. Skleněnou sochu, která je symbo-
lem múzy Thálie, si v ženské kategorii odnesly Iva Janžu-
rová, oblíbená komička i herečka dramatických rolí, a Li-
buše Švormová, známá nejen hlasem filmové Angeliky, ale 
i z mnoha rolí ztvárněných především v Městských diva-
dlech pražských, kde působila tři desítky let. V mužské ka-
tegorii si cenu za celoživotní mistrovství v činohře odnesl 

Alois Švehlík, který přes tři desítky let hraje v Národním di-
vadle, a Jaroslav Satoranský – ten je zase pětapadesát let 
věrný pražskému Divadlu na Vinohradech. In memoriam 
asociace ještě ocenila dva herce, kteří letos zemřeli, Zden-
ku Procházkovou a Karla Urbánka.

V kategorii muzikál si cenu za celoživotní mistrovství 
odnesla herečka, zpěvačka a muzikantka Jitka Molavcová, 
léta spjatá s divadlem Semafor a Jiřím Suchým.

V kategorii opera si cenu převzala mezzosopranistka 
Eva Randová. Zpívala v Metropolitní opeře v New Yorku, 
milánské La Scale či Covent Garden v Londýně a krátce 
také působila jako ředitelka pražské Státní opery.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, 
tanec a pohybové divadlo dostal tanečník Jaroslav Slavic-
ký. Stejné ocenění v oboru alternativního divadla dostal 
Ján Sedal a v kategorii loutkového divadla Tomáš Dvořák. 

Cenu České akademie divadelníků, o jejímž udělení 
rozhodují držitelé Cen Thálie a další divadelní osobnosti, 
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mnohočetnými aktivitami obohacuje již přes padesát let 
české divadlo i film.

Cena mladému umělci nebo umělkyni do 33 let v obo-
ru činohra letos patří Denise Barešové a Cenu Thálie za ší-
ření divadelního umění v televizi získal dramaturg Jaroslav 
Someš. (mk)

Zemřela Blanka Bohdanová
V Praze zemřela 3. října ve věku jednadevadesáti let eme-
ritní členka Národního divadla, herečka Blanka Bohdano-
vá. V činoherním souboru Národního divadla působila od 
roku 1966 do roku 2010. Věnovala se také filmu. 

V Národním divadle si nositelka ceny Thálie a držitel-
ka dvou cen Františka Filipovského za dabing v průběhu 
padesáti let zahrála přes osmdesát rolí. Svůj temperament 
vtiskla rolím Manon Lescaut, Desdemoně v Othellovi, Leo-
noře v Torquatu Tassovi, vášnivé Kleopatře, panovačné 
Lady Macbeth či Celestině.

„Herečky z milovnic rázem procitnou do matek a ba-
biček,“ komentovala později svůj věkový herecký přerod.

Cenu Thálie dostala v roce 2001 za výkon v představe-
ní Gin Game, ve kterém byl jejím partnerem Josef Somr. 
V roce 2014 získala druhou Thálii za celoživotní dílo.

Na stříbrném plátně debutovala v roce 1958 ve filmu 
Občan Brych. Hrála i v úspěšném filmu Romeo, Julie a tma 
nebo v Té třetí a také v dramatech Obžalovaný a Dita Sa-
xová. V osmdesátých letech se objevila v komedii Když 
rozvod, tak rozvod nebo v Pokladu hraběte Chamarré. 
Zahrála si i v televizních seriálech My všichni školou po-
vinní, Třetí patro a po listopadu v Životě na zámku a v Ho-
telu Herbich.

Blanka Bohdanová, 
která se narodila v roce 
1930 v Plzni, sice už 
od pěti let hrála diva-
dlo a prošla baletní prů-
pravou, ale za nacistic-
ké okupace vystudova-
la obchodní akademii. 
Brněn skou JAMU vystu-
dovala až po válce.

Svou kariéru začí-
nala v Pardubicích a od 
roku 1957 hrála v Měst-
ských divadlech praž-
ských a pak v Divadle 
E. F. Buriana. Od roku 
1966 působila v Národ-
ním divadle, ale po in-
vazi vojsk Varšavské 
smlouvy v roce 1968 do-
stávala jen menší role. 
„Na to, že jsem tehdy 
byla v nejkrásnějším he-
reckém věku, to bylo 
málo,“ přiznala později.

Tehdy se věnovala 
více malování. „Malová-
ní mě zachránilo, když 
mě odřízli od divadelní 

činnosti, a už jsem si ho nechala. Malování je něco úžasné-
ho a svobodného, i teď mě ochraňuje ve stáří,“ uvedla loni.

S Národním divadlem se rozloučila v roce 2010. Pozdě-
ji jako herečka působila v Činoherním klubu v Praze. „Člo-
věk má odejít, když o něho ještě někdo stojí, a ne když ně-
kde překáží,“ uvedla později ke svému odchodu z Národ-
ního divadla.

Cit pro slovo a podmanivý hlas přivedly Bohdanovou 
do rozhlasu. Za celoživotní mistrovství v dabingu (svůj hlas 
propůjčila mimo jiné Marilyn Monroe v roli Sugar ve filmo-
vé klasice Někdo to rád horké) získala v roce 1997 prestiž-
ní cenu Františka Filipovského. (mk)

Veronika Žilková 60
Jedna z nejpopulárnějších českých hereček současnosti Ve-
ronika Žilková (* 16. 10. 1961) pochází z umělecké rodiny. 
Jejím otcem byl známý hudební pedagog a flétnista Václav 
Žilka. Jako celá rodina, tak i Veronika se od dětství věnova-
la hudbě (hrála na flétnu), ale na rozdíl od svých dvou star-
ších sourozenců, kteří jsou dnes profesionálními hudební-
ky, její cesta směřovala jinam.

Po maturitě začala studovat psychologii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, ale studium přerušila po prv-
ním semestru. V návaznosti na dětské zkušenosti ve folk-
lórních souborech se chtěla věnovat lidovému tanci, ale 
nakonec nastoupila ke studiu herectví na DAMU, které do-
končila v roce 1985. Po studiu na DAMU hrála v Činoher-
ním klubu. Účinkuje ve filmu, v televizních seriálech a zá-
bavných pořadech.

Herečka Veronika Žilková oslavila šedesáté narozeniny 
stylově: rovnou na jevišti Divadla u hasičů. Největším da-
rem pro herečku bylo to, že se pod jednou střechou do-
kázaly sejít její děti včetně vnoučat. Na oslavě chyběl jen 
manžel Martin Stropnický, kterého, jako velvyslance ČR, 
povinnosti stále drží v Izraeli. Zastoupit ho tak musel syn 
Matěj, který přišel s přítelem Danielem Krejčíkem.

Velkou novinkou je právě kniha s názvem Dělte dvěma, 
která je biografií herečky. „Knížka je o tom, jak je potřeba 
se nestydět za své chyby. Je mi šedesát, kdy jindy by měl 
člověk být upřímný než teď,“ zdůrazňuje Žilková.

Kniha se na trhu objeví v listopadu.

Pocta Františku Němcovi
Do Síně slávy Národního diva-
dla (ND) byl uveden člen čino-
hry první české scény Franti-
šek Němec. Symbolicky ho do 
ní uvedl ředitel Národního diva-
dla Jan Burian při tradičním se-
tkání na úvod sezóny v historic-
ké budově. Cenu pro umělce do 
35 let dostali první sólista Bale-
tu ND Patrik Holeček, členka Či-
nohry ND Jindřiška Dudziaková 

a sólista Opery ND a Státní opery Lukáš Bařák. „Přeji vám 
všechno nejlepší a hlavně bouřlivé aplausy, protože větší 
odměny se vám stejně nedostane,“ řekl na závěr své dě-
kovné řeči na scéně divadla Němec. František Němec po 
ukončení DAMU začínal v Městských divadlech pražských, 
odkud odešel do ND, kde pak odehrál spoustu rolí.
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Divadlo D21 nabízí 
nečernobílý portrét prezidenta 
Emil čili O Háchovi
Tomáš Jarkovský / Jakub vašíček

„Za to, co jsem udělal, mě národ nazve zrádcem.“

Uplynulo více než pětasedmdesát let od smrti třetího čes-
koslovenského prezidenta dr. Emila Háchy. Ten zemřel při 
čekání na soud v nemocnici pankrácké věznice, aby byl po-
sléze při neveřejném obřadu pohřben na vinohradském 
hřbitově do neoznačeného hrobu jako zavrženíhodný ko-
laborant a zrádce národa. Až po sametové revoluci se pak 
dočkal aspoň částečné rehabilitace, spory o jeho osobnost 
se však vedou dál a znovu se rozhořely právě u příležitosti 
výročí jeho úmrtí. Lze je ale vůbec někdy definitivně a spra-
vedlivě rozhodnout? A co tyto diskuse vypovídají o dneš-
ku a o nás samých?

Rozhodně žádný nudný biografický portrét. Kreativní 
dvojice Jakub Vašíček a Tomáš Jarkovský představí Emila 
Háchu v první řadě jako člověka, poté až jako prezidenta.

„Na tu věc se člověk musí dívat ze zorného úhlu věč-
nosti. A tak jsem se na to díval. Řekněte mi: Co jsem já, 
Emil Hácha? Z toho úhlu věčnosti jsem docela obyčejný 
člověk, jenž se jednou obrátí v prach tak jako každý jiný. 
Národ to nepodepsal, podepsal to, rozumíte mi, jenom ne-
blahý jednotlivec, jen ten nešťastný Hácha. A tím je dáno, 
že to pro nás není dějinná poskvrna,“ prohlásil kdysi v jed-
nom ze svých projevů Emil Hácha.

Dějiny na něj pohlížejí jako na nepříliš silného prezi-
denta v dobách, kdy bylo českému národu nejhůře. Před-
ně to ale byl víc než jen státník.

„Nesnažíme se o dramatický životopis nebo o portrét, 
jako je třeba televizní film s Rudolfem Hrušínským Noc roz-
hodnutí, spíš nám jde o to, co o Háchovi říkali a jak o něm 
smýšleli jiní, samozřejmě v nějakém kontextu. Pohlížíme 
na něj s odstupem, setkáte se s tak trochu brechtovským 
způsobem vyprávění,“ vysvětluje vznik inscenace Jakub Va-
šíček.
Hrají: Ivana Machalová j. h., Hana Mathauserová, Daniel 

Čámský j. h., Petr Reif j. h.
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Hudba: Daniel Čámský
Výprava: Karel Czech
Fotograf: Milan Hajn
Premiéra: 5. března 2021
Délka: 85 minut

Končící šéf činohry Špinar:
„Nesouhlasím s tím, jak vypadá 
divadelní scéna. Neřeší aktuální témata.“
V Národním divadle předčasně končí umělecký ředitel či-
nohry Daniel Špinar. Nadcházející sezóna bude jeho po-
slední. Jako důvod, proč po sedmi letech nedokončí svůj 
mandát, uvedl hlavně strnulost tuzemské profesionální di-
vadelní scény. „Dělají se tu slaměné klobouky a máme po-
cit, že se vyjadřujeme k politiku společnosti. Je to nesnesi-
telné a odráží se to od vkusu lidí, kteří rozhodují o pozicích 
nebo o umění,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Zareagoval jsem na výzvu Ne!musíš to vydržet, kterou 
před prázdninami iniciovali studenti z DAMU. V tu chví-
li jsem se dostal do střetu zájmů – pokud jsem si měl vy-
brat, kam jde mé srdce, tak to bylo na podporu studentů.

V Národním divadle jsem se snažil jít proti konzervatis-
mu, ale zásadně jsem narážel. Navíc jako člověku, který má 
svědomí a srdce, mi v tomhle prostředí není dobře. Usou-
dil jsem tak, že je potřeba na něco poukázat a pak čestně 
odejít. Myslím si, že společnost se mění a měla by se v zá-
sadě změnit i oficiální divadelní scéna – ta se tváří, jako by 
dávala myšlenky do veřejného prostoru. To mi vadilo, pro-
to jsem to udělal. Teď se cítím dobře a svobodně a těším se 
na další práci mimo tento oficiální establishment.

vZpomínka

Před 70 lety zemřel herec Jindřich Plachta
Jindřich Plachta, vlastním jménem Jindřich Šolle (1. 7. 
1899 – 6. 11. 1951), vyšel stejně jako řada dalších výraz-
ných komických osobností meziválečného období – Saša 
Rašilov, Ferenc Futurista, jeho bratr Eman Fiala či Vlasta 
Burian – z kabaretů, v nichž účinkoval večer po zaměstná-
ní v bance. Pro komický účinek svých postav využíval své 
dlouhé postavy, svérázné, originální fyziognomie i charak-
teristického hlasu. Texty pro své výstupy si často psal sám 
(např. Potlachy Vůněslavy Acetylénové). Od roku 1927, 
po předčasném penzionování ze zdravotních důvodů, se 
věnoval divadlu profesionálně. Angažován byl v řadě di-
vadel (Divadlo Vlasty Buriana, Osvobozené divadlo, Ty-
lovo divadlo v Nuslích, Velká opereta). Popularitu však 
získal zejména prostřednictvím filmu. Již ve dvacátých le-
tech se vypracoval ke specifickému filmovému projevu, byl 
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spolehlivým představitelem tzv. vedlejších rolí. Zejména 
ve filmech z let války si získával diváky svým plachým, ne-
smělým projevem „věčného smolaře“ (Karel a já) a laska-
vým tátovským úsměvem, chápajícím klukovské lumpár-
ny. Děti měl rád, napsal pro ně řadu drobných humorných 
črt a i knížek, z nichž je nejznámější příběh žirafy v činžá-
ku Pučálkovic Amina.

Otomar Krejča (23. 11. 1921 – 6. 11. 2009)
Legenda českého divadla, 
režisér, herec a divadelní ře-
ditel Otomar Krejča, pochá-
zel ze Skrýšova u Pelhřimo-
va, kde strávil léta dětství 
a dospívání.

Umělecký vývoj Krejčo-
vy osobnosti ovlivnili po vál-
ce významní představitelé di-
vadla jako E. F. Burian nebo 
Jiří Frejka. Po roce 1945 hrál 
Krejča v Burianově diva-
dle D 46 (1945-1946), pak 
přešel do Vinohradského 
divadla, kde setrval pět let 
(1946-1951). Kromě výraz-

ných hereckých úkolů (Macbeth, Tři sestry, Svatá Jana, 
Večer tříkrálový) byl také poprvé pověřen divadelní režií 
(Falešná mince). Vedle cenných zkušeností hereckých pod 
vedením významných režisérů se Krejča věnoval systema-
ticky i teorii a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vy-
studoval divadelní vědu (1949).

Patnáct plodných let naplněných významnými umělec-
kými počiny strávil Otomar Krejča na scéně Národního di-
vadla. Původně sem byl angažován jako herec (od roku 
1951), následně byl šéfem činohry (1956-1961). Vystoupil 
v řadě inscenací domácího i zahraničního repertoá ru, jako 
režisér se uplatnil poprvé s hrou Ideální manžel (1953). 
Další klasické předlohy pak realizoval především s důra-
zem na soudobé společenské myšlení (Drahomíra, Strako-
nický dudák, Romeo a Julie), režíroval také moderní české 

hry (Srpnová neděle, Majitelé klíčů). K pohostinským re-
žiím byl zván i do mimopražských divadel, pracoval napří-
klad v Olomouci nebo v Bratislavě. V roce 1961 rezigno-
val na post šéfa činohry na protest proti personální politi-
ce Národního divadla.

V polovině šedesátých let nenašel Krejča u vedení Ná-
rodního divadla pochopení pro své další umělecké zámě-
ry, v roce 1965 proto založil vlastní scénu, slavné Diva-
dlo Za branou. V Národním divadle nicméně zatím setr-
val v zaměstnaneckém svazku a v roce 1966 si vzal nepla-
cenou tříletou dovolenou. Divadlo Za branou se pod jeho 
vedením vyprofilovalo v jednu z předních scén v tehdejším 
Československu, osobnostmi byli především herci Jan Třís-
ka a Marie Tomášová (Krejčova manželka), jeho jevištěm 
prošla také řada dalších umělců, kteří dodnes na své pů-
sobení tady rádi vzpomínají. Kromě uvádění her dramati-
ka Josefa Topola se Krejča soustředil na režii her A. P. Če-
chova (Tři sestry, Racek).

Již v šedesátých letech pohostinsky režíroval také v za-
hraničí, několikrát v Belgii, Rakousku nebo Německu, ale 
například i na Kubě. V letech 1965-1969 byl Krejča před-
sedou Svazu českých divadelních umělců.

Po okupaci Československa v roce 1968 podepsal Oto-
mar Krejča petici 2000 slov a následkem toho byl v roce 
1970 vyloučen z KSČ. To se také zásadně odrazilo na jeho 
další práci a Divadlo Za branou bylo v roce 1972 zrušeno 
na základě podružných administrativních záminek. V le-
tech 1973-1975 byl Krejča režisérem v pražském Divadle 
S. K. Neumanna (například inscenace Rodinná slavnost), 
neustálé pronásledování ze strany normalizačního režimu 
nakonec vyústilo v zákaz činnosti v Československu. Krej-
ča tedy odešel do zahraničí a jako divadelní režisér se za-
čal prosazovat v zahraničí. Pracoval především v Němec-
ku a Rakousku, režíroval ale také ve Francii, Itálii a dalších 
italských zemích, stěžejní pozici měl jako ředitel Městské-
ho divadla v Düsseldorfu.

Do Československa se vrátil až po roce 1989 a s nadše-
ním vybudoval obnovené Divadlo Za branou II., které ná-
sledně uvedlo hry jako Obři z hor nebo Nemožný člověk, 
znovu se Krejča vrátil i k Čechovovi (Višňový sad). Jiné než 
politické důvody nakonec ale vedly i k zániku této scény 
a v roce 1994 bylo Divadlo Za branou II. zrušeno. K režij-
ní práci byl pak Krejča po dlouhých letech přizván do Ná-
rodního divadla, kde v roce 1997 realizoval Fausta.

Otomar Krejča zůstává především významnou osob-
ností divadla, zanedbatelný ale není ani jeho přínos filmu. 
Na svém kontě má přes čtyřicet filmových rolí.

Uměleckou dráhu Otomara Krejči lemuje řada oceně-
ní, jimiž lze kromě práce doložit význam jeho osobnosti 
v české kultuře. V letech 1951 a 1968 obdržel za svou diva-
delní práci Státní cenu, mezitím v roce 1958 získal titul Za-
sloužilého umělce. V roce 1969 byl v Rakousku vyzname-
nán Kainzovou medailí, jeho práce v zahraničí v sedmde-
sátých letech mu vynesla ocenění v podobě francouzské-
ho Řádu umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres, 
1978) a italské Pirandelliho ceny (Pirandelli Prize, 1978). 
V roce 1998 převzal z rukou prezidenta České republiky 
Medaili za zásluhy I. stupně, dále získal Cenu Českého li-
terárního fondu za divadelní tvorbu (2000), téhož roku byl 
vyznamenán Zvláštní cenou Thálie (2000). Od minister-
stva kultury České republiky obdržel v roce 2004 Cenu za 
zásadní přínos české divadelní kultuře a nakonec Čestnou 

Jindřich Plachta a Ladislav Pešek ve filmu Škola základ života (1938)
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plaketu prezidenta republiky (2006). Mezitím byl znovu 
oceněn i v zahraničí a v roce 1999 mu byla v Rusku uděle-
na Stanislavského cena za významný přínos k rozvoji svě-
tového divadla.

5. 11. 1921 zahájilo činnost Divadlo na fidlovačce, v roce 
1978 bylo z havarijních důvodů uzavřeno, opět otevřeno 
v roce 1998. 

roZhlas & TelevIZe

René Zavoral zůstává
v čele Českého rozhlasu

Na postu generálního ředitele 
Českého rozhlasu zůstává na dal-
ších šest let René Zavoral. Kro-
mě Zavorala, který je ve funkci 
od roku 2016, se o místo ucházeli 
další dva kandidáti – Karel Drgáč 
a Pavel Emarovský. Radní ovšem 
jejich přihlášky vyřadili s tím, že 
nesplňují podmínky výběrového 
řízení. V notářském zápisu byla 
zmíněna například chybějící ově-
řená kopie lustračního osvědčení 
nebo štítek s podpisem na obál-

ce. Zavoral neměl tudíž protikandidáta a hlasovalo pro něj 
sedm z devíti radních.

Industrie – příběhy českých továren
Továrna na punčochy Kunert a synové, Baťovy obuvnic-
ké závody, škrobárenský podnik Amylon, drogisticko-po-
travinářské Schichtovy závody nebo tužkárna Koh-i-noor, 
to jsou některá z míst, kam zavede diváka dokumentarista 
Ivo Bystřičan v novém dvanáctidílném cyklu Industrie, kte-
rý uvádí Česká televize.

Industrie vypráví neznámý příběh průmyslových dějin 
českých zemí od prvních manufaktur 18. století až po ro-
botizované továrny 21. století. Na osudech jednotlivých to-
váren z různých průmyslových odvětví ukazuje, jak sociál-
ní fenomény, politické ideologie a nové technologie ovliv-
ňovaly vývoj českého průmyslu. Cyklus zachycuje počátky 
kapitalismu a jeho proměny, přitom opravuje mýty, které si 
kapitalismus sám o sobě vytvořil. Ukazuje komplexní příči-
ny komunistického ekonomického krachu a končí problé-
my, do kterých český průmysl po roce 1989 dostala trans-
formace a globalizace.

Dokumentární cyklus se vydá do bohatých a audio-
vizuál ně neprozkoumaných dějin českého průmyslu od 
období průmyslové revoluce po současnost. V atraktiv-
ním pojetí založeném na exteriérech a interiérech spolu 
s rozsáhlými filmovými a fotografickými archivy v průběhu 
jednotlivých kapitol bude cyklus odkrývat vznik průmyslo-
vé struktury, zrod významných firem, prozkoumávat klíčo-
vé průmyslové podniky a jejich vývoj, hledat podstatné vy-
nálezy a inovace, představovat klíčové osobnosti průmys-
lu i politiky a zejména nedílně související sociální dějiny. 

Za pomocí předních historiků a historiček hledá Indu-
strie odpovědi na otázky, jak se lidé z nevolnického ven-
kova naučili pracovat v továrnách, odkud se vzali lidé 
s know-how při jejich zakládání, kde se vzal kapitál nutný 
pro jejich výstavbu a proč vznikl kapitalismus, jak dělníci 
zapříčinili vznik sociálního státu, proč inovacím v průmys-

lu prospěla válka, jak se bankám podařilo řídit dění ve stá-
tě, jakým způsobem se na pozadí průmyslu proměňovala 
role žen ve společnosti, kdy si lidé začali všímat vlivu prů-
myslu na životní prostředí, proč měl komunistický režim 
největší konflikt zrovna s dělnickou třídou nebo proč byla 
porevoluční transformace průmyslu tak trnitá. (mk)

Písně českých básníků
Hudba a poezie jsou si od dávných dob velmi blízké. Důka-
zy pro to se dají najít už v nejstarších literárně hudebních 
památkách. V dobách romantismu bývala poezie důleži-
tým podnětem ke vzniku hudebních skladeb, především 
písní. A od dvacátých let minulého století poezie inspiruje 
i skladatele nevážné hudby. 

Předmětem nového cyklu České televize, kterým pro-
vází Tomáš Klus, jsou písničky, které vznikly na texty klasi-
ků české literatury. Mnohé z nich se staly hity, jako třeba 
Svatební píseň Hany Hegerové, Černá kára Evy Olmero-
vé, Mišíkovy Variace na renesanční téma atd. 

Cyklus zahajuje Jaroslav Seifert, jediný český nositel No-
belovy ceny za literaturu. V dalších monotematických dí-
lech se představí devět nejčastěji zhudebňovaných českých 
básníků, mezi které patří například František Gellner, Vítěz-
slav Nezval, František Halas, Jan Skácel nebo Václav Hrabě.

A jaký je nejoblíbeněj-
ší český básník průvodce 
Tomáše Kluse? „Jiří Orten, 
to je můj mistr nad mistry 
a guru. Neumím si před-
stavit, co by světu mohl při-
nést jako zralý pětatřicát-
ník, když už jako student 
psal jazykem božím. A ač 
jsem dlouhou dobu ne-
mohl přijít na chuť volné-
mu verši, naučil se ho mi-
lovat skrze Vladimíra Hola-
na, jehož autorský démo-
nický recitativ je něčím jako 

pozdravem z jiné sféry,“ řekl Tomáš Klus, který díky natá-
čení zhudebnil První báseň Jiřího Ortena a Krvavou refle-
xi od Františka Gellnera. „Mou prvotní touhou je díky pís-
ničce vrátit poezii pozornost a prostor, který si zaslouží. 
Trend, kdy je z regálů vytlačována kuchařkami, mě malič-
ko děsí. Nedávno jsem byl s chutí na poezii v knihkupectví 
a po chvíli panického hledání mou obavu potvrdila proda-
vačka: »Poezii? To už nemáme, poslední kusy jsou vloženy 
do beletrie, tak si to najděte. Už to nikdo nečte.« My, kteří 
máme jeden z nejvzácnějších národních klenotů vetknutý 
v jazyk, jsme jej přestali chtít brousit a zdokonalovat? Vždyť 
přece poezie je démantem demonstrujícím třpytivou nád-
heru naší řeči. Navíc doba přející zkratkovitosti by měla do-
přát moderním básníkům rozlet i rozkvět.“ (mk)

Zpěvák Tomáš Klus
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Miloslav Šmídmajer natočil dokument 
o spisovateli Milanu Kunderovi
O díle spisovatele Milana Kundery vypráví dokument na-
zvaný Milan Kundera: Od Žertu k bezvýznamnosti. Nato-
čil ho Miloslav Šmídmajer a premiéru měl v českých a pa-
řížských kinech v říjnu. Po filmu o Janu Werichovi, na kte-
rém spolupracoval s Martinem Slunečkem, je to v krátké 
době jeho další dokumentární počin. 

Na začátku chtěl Šmídmajer zjistit, zda jsou pravdivé 
pověsti o tom, že Milanu Kunderovi nezáleželo na českém 
čtenáři, a proto bránil českým překladům. Také to, zda sku-
tečně odmítá rozhovory a straní se lidí i v čem tkví tajem-
ství jeho úspěchu a síla jeho knih.

Filmem provází student v podání mladého herce Leo-
narda Hädlera Štírského, který si vezme do hlavy, že získá 
pro svou závěrečnou práci na fakultě rozhovor s Milanem 
Kunderou, byť ví, že léta už žádná interview neposkytuje. 
Obrátí se tedy na Kunderovy přátele a postupně tak vni-
ká do poznání osobnosti a myšlení spisovatele. Těmi přá-
teli jsou na české straně Milan Uhde, Jiří Bartoška, Jan Ka-
čer, Karel Steigerwald, Jiří Brabec či Tomáš Kubíček, na 
francouzské pak Yasmina Reza, Bernard Henri-Lévy, Jean 
Claude Carriere, Antoine Gallimard nebo Alain Finkiel-
kraut. Ve filmu se objeví i Milan Kundera, ale v archivních 
záznamech francouzské televize. Štáb režiséra Šmídmaje-
ra se ovšem s Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou ně-
kolikrát setkal, ve filmu lidé uslyší jejich hlasy.

Miroslav Šmídmajer vzpomíná na první rozhovor s Vě-
rou Kunderovou po telefonu. Měl zavolat v jednu hodinu 
odpoledne. Paní Kunderová zrovna vařila oběd, a aby se 
mohla věnovat telefonátu, povolala svého muže do kuchy-
ně, aby míchal omáčku. Nechybělo prý ani mírné školení, 
z něhož bylo naprosto jasné, že Kundera čas v kuchyni ne-
tráví a bůhví, kdy něco míchal naposledy. „Nicméně míchal 
a paní Kunderová se se mnou zapovídala. A když se vrátila 
k hrncům, jen konstatovala: A máme po obědě! Spisovatel 
omáčku totálně připálil,“ vypráví Šmídmajer.

„Nicméně ten jejich rozhovor byl tak vtipný a zároveň 
láskyplný, že jsem litoval, že u toho nemohu být s kame-
rou. A to jsme probrali i takové věci, jako že Kundera od-
mítal poskytovat práva ke zfilmování poté, co byl zklamán 
adaptací Nesnesitelné lehkosti bytí, ale Fellinimu by je dal. 
A bavilo by ho přemýšlet, jak by tento mág zfilmoval Slav-
nost bezvýznamnosti. To vše během jednoho oběda, kte-
rý se pak nekonal,“ dodal.

Podle Šmídmajera je štěstí, když se něco takového sta-
ne. „Věděl jsem totiž, že když se poprvé objevím za dveř-
mi, musím mít s sebou skvělý oběd pro oba a říct, že když 
jsem je o jeden připravil, tak to napravuji. Jenže spisova-
tel pak utrpěl těžký úraz, několik měsíců nemohl chodit 
a vše se odehrálo jinak. Nicméně při každé návštěvě vo-
zíme víno z Moravy a lázeňské oplatky, které miluje paní 
Věra,“ řekl režisér.

Realizace filmu probíhala s přestávkami od jara roku 
2018 do dubna 2021. Důraz kladl Šmídmajer také na vý-
tvarnou stránku filmu, ostatně i titulkovou část zdobí ori-
ginální kresby Milana Kundery. Některé našel štáb poza-
pomenuté u jeho přátel.

Důležitou součástí jsou fotografie, zejména ty od Vác-
lava Chocholy. Film natočil kameraman Miroslav Souček 
na širokoúhlý formát, což je u dokumentů ojedinělé. Hud-
bu složil Petr Malásek a střih měl na starosti Jakub Vansa.

Film bude mít premiéru na začátku října v Paříži. Čeští 
diváci ho pak budou moci zhlédnout od 21. října. (mk)

Filmová nadace ocenila nejlepší scénáře
Scénáristická soutěž Filmové nadace zveřejnila vítěze pro 
rok 2021. V hlavní kategorii získali ocenění Tereza Brdeč-
ková a Ondřej Cihlář s Janem Látalem. V kategorii Hvězda 
zítřka pro autory do věku 33 let si šek odnesli Barbora Cha-
lupová s Markem Chalupou, Jakub Votýpka a Natália An-
toňáková. Sedm autorů si rozdělilo celkem 750 tisíc korun.

Členové výboru nadace ve složení Ivo Mathé, Ivo Traj-
kov, Kristián Suda, Petra Soukupová a Zuzana Kopečko-
vá vybírali ze 157 scénářů, které tvořila dramata, komedie, 
pohádky nebo detektivky. Šlo o třetí nejvyšší počet prací 
v historii soutěže.

Vítězka hlavní kategorie Tereza Brdečková zasadila děj 
svého scénáře s názvem Nigrin – nejhorší je strach do srp-
na 1939 v protektorátu Čechy a Morava těsně před vypuk-
nutím druhé světové války. Hlavní postavou je bývalý legio-
nář, nyní soukromý detektiv, jenž si nepřeje nic jiného než 
zůstat stranou politiky, potřebuje však financovat pobyt 
svého duševně chorého syna v sanatoriu a nový případ, 
který by finance mohl zajistit, mu nedovolí zůstat v ústraní.

Ondřej Cihlář a Jan Látal zpracovali ve scénáři Hra 
o světlo téma skautů, kteří jedou v roce 1949 převlečení 
za pionýry převzít betlémské světlo. Čin, jenž v komunis-
tickém Československu znamenal vážné ohrožení.

V kategorii pro tvůrce do 33 let zaujali Barbora Chalu-
pová a Marek Chalupa scénářem na pomezí reality, fanta-
zie a fikce Boží posel, Jakub Votýpka, jehož scénář Na ost-
ří nože se zabývá událostmi z roku 1950, kdy došlo ke kri-
minalizaci členů tehdejšího československého hokejového 
reprezentačního mužstva, a Natália Antoňáková, která ve 
scénáři o milostném trojúhelníku Něco s námi je zpraco-
vává problémy současných mileniálů.

„V letošním více než širokém výběru se nevyskytl žádný 
zcela jasný favorit a hodnocení nebylo vůbec jednoduché. 
I proto je třeba zmínit existenci několika dalších námětů, 
které prokazují velmi solidní potenciál s šancí na realizaci 
kvalitního celovečerního filmu,“ uvedl Ivo Mathé, předse-
da výboru nadace.

Slavnostní předání šeků za účasti partnerů nadace, 
kterými jsou Barrandov Studio, energetická firma innogy 
a Česká televize, se konalo v průběhu 55. ročníku Meziná-
rodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Filmová nadace zároveň vyhlásila další ročník soutěže 
Literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud ne-
realizovaný scénář, a to opět ve dvou kategoriích. V hlavní 
kategorii pro všechny autory bez rozdílu věku a v katego-
rii Hvězda zítřka pro začínající tvůrce do 33 let.

Za šestnáct let své existence nadace podpořila 112 scé-
náristů částkou bezmála 12 miliónů Kč. Podle scénářů oce-
něných nadací mělo dosud premiéru patnáct filmů.

(mk)
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Zlínská premiéra restaurované verze 
filmu Hotel Modrá hvězda
Na zlínském filmovém festivalu měla obnovenou premié-
ru digitálně restaurovaná verze československého filmu 
z roku 1941 Hotel Modrá hvězda režiséra Martina Friče. 
Do Zlína se tento snímek vrací po osmdesáti letech, pre-
miéru měl na Filmových žních ve Zlíně 31. července 1941 
a získal zde Cenu města Zlína, řekla novinářům umělecká 
ředitelka zlínského festivalu Markéta Pášmová.

„Národní filmový archiv nám nabídl možnost tento sní-
mek uvést. Bude to komponovaný večer, kterému bude 
předcházet krátká reportáž z Filmových žní. Byl to sku-
tečně obrovský filmový svátek, jezdily sem všechny legen-
dy tehdejšího prvorepublikového filmu, jako byl Oldřich 
Nový, Adina Mandlová,“ uvedla Pášmová. Součástí akce 
bude také dobová hudba i dobové oděvy. V komedii ztvár-
nili hlavní role Nataša Gollová a Oldřich Nový, také Adina 
Mandlová. Gollová za svou roli obdržela národní cenu za 
herecký výkon.

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který 
je nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na 
světě, představil 280 snímků z pětačtyřiceti zemí světa. Jar-
ní část letošního ročníku se konala kvůli pandemii covi-
du-19 on-line, nyní festival nabídl projekce v kinosálech 
i program ve festivalových zónách.

Hlavním tématem festivalu byla letos Literatura ve fil-
mu. Do Zlína přijel například americký producent Bill Ger-
ber. Hvězdy na zlínském Chodníku slávy před Velkým ki-
nem byly odhaleny herečkám Anně Geislerové a Kláře Is-
sové. Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematogra-
fii pro děti a mládež letos na festivalu získal herec Ond-
řej Vetchý.

Febiofest zahájil film Woodyho Allena
Zahajovacím filmem 28. ročníku filmového festivalu Febio-
fest, který proběl v září, se stal nejnovější snímek Woodyho 
Allena Festival pana Rifkina. Zakončil ho Oscary oceněný 
film Otec s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli. Cenu Kris-
tián letos obdržel herec Jiří Lábus, herečka Božidara Tur-
zonovová a britský producent Mike Downey. 

Febiofest představil více než sto filmů, které jeho orga-
nizátoři vybrali jako to nejzajímavější, co současná světo-
vá i česká kinematografie nabízí. Po pražské části, která se 
odehrála ve Slovanském domě a na dalších místech v hlav-
ním městě, vyrazí do kin po celé české republice.

Mike Downey je jedním z nejvýznamnějších evropských 
nezávislých producentů. Febiofest v roce 2015 uvedl čtve-
řici jeho producentských počinů. Koprodukoval mimo jiné 
film Šarlatán a od roku 2020 je předsedou Evropské filmo-
vé akademie. Ta od roku 1998 uděluje Evropské filmové 
ceny, kterým se říká evropské Oscary. Z nabídky Febiofes-
tu je osm snímků v širší nominaci letošní soutěže.

Pořadatelé již dříve oznámili, že festival letos přidal ke 
svým tradičním součástem jako novinku sekci VR Cinema. 
Filmy ve virtuální realitě ve formátu 360 stupňů se promí-
tali během festivalového víkendu ve speciálním VR kině 
v Centru současného umění DOX.

Hlavní soutěž, Soutěž komedií, Delikatesy z Východu, 
Queer Now, Planet Dark pro náročné diváky, Generace 
s programem pro celou rodinu a další sekce se představily 

v ustálené formě. Změn oproti tomu se dočkala sekce Pa-
norama, která měla poprvé dvě části. V první, nazvané Iko-
ny, se představily snímky režisérů zvučných jmen a ve dru-
hé části Nové proudy dostali prostor mladí tvůrci, jejichž 
filmy měly úspěch na světových festivalech. (mk)

V Praze se bude natáčet 
akční film s Chrisem Hemsworthem
Filmový štáb, který natáčí nový akční film s australským 
hercem Chrisem Hemsworthem, přesouvá natáčení z Aus-
trálie do Prahy. Podle serveru za přesunem stojí obavy 
z dalšího zpřísnění karanténních opatření kvůli šíření ko-
ronaviru na kontinentu. V české metropoli se bude natá-
čet pokračování filmu streamovací služby Netflix Vyproště-
ní, které zatím nese název Extraction 2 (Vyproštění 2). Prv-
ní díl vyprávějící o neohroženém žoldákovi na nebezpeč-
né misi patřil mezi jeden z divácky nejúspěšnějších sním-
ků streamovací platformy. Hlavní roli v něm ztvárnil rovněž 
Hemsworth, který proslul zejména rolí Thora ve filmových 
adaptacích komiksů vydavatelství Marvel Comics.

Hostem festivalu sci-fi filmů 
byl kanadský režisér Blomkamp
Hlavním hostem letošního festivalu science fiction filmů 
a kultury Future Gate byl kanadský režisér Neill Blom-
kamp. Tvůrce divácky úspěšných filmů District 9 nebo Ely-
sium představil osobně v pražské části festivalu svou horo-
rovou novinku Demonik a zúčastnil se projekcí svých nej-
známějších děl.

Letošní ročník se nese v postapokalyptickém duchu, 
reaguje tak pomyslně na koronavirovou pandemii, která 
už více než rok a půl paralyzuje život celého světa. Festival 
navštívil také režisér Chino Moya, jehož film Utajení boho-
vé byl uveden v hlavní festivalové soutěži, Danielle Kum-
merová, autorka dokumentárního filmu Vetřelec na jeviš-
ti, a Marc Fehse, režisér filmu Sky Sharks. Kromě hlavní fil-
mové soutěže, legend žánru a dokumentů přinesl festival 
nově i soutěž studentských filmů. Ozvěny festivalu se poté 
budou konat v Šumperku, Košicích a Plzni.

Festival filmové komedie v Novém Městě 
nabídl dvanáct soutěžních snímků
Letošní 43. ročník Festivalu české filmové komedie v No-
vém Městě nad Metují na Náchodsku nabídl dvanáct sou-
těžních snímků. Například nové české komedie Matky, 
Mstitel, Jedině Tereza, Cesta domů či Ubal a zmiz. Závěr 
festivalu obstarala předpremiéra komedie Zbožňovaný 
s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Jako při minulých ročnících 
po promítání následovala beseda s tvůrci a herci daného 
filmu. Součástí festivalu byl i doprovodný program, přede-
vším koncerty kapel a zpěváků na terase kina.

V Praze měl premiéru dokument 
o česko-pákistánském manželství
Film Manželství o úředních překážkách pro česko-pá-
kistánský pár na cestě ke společné domácnosti měl pre-
miéru v pražském kině Aero. Snímek české režisérky Ka-
teřiny Hagerové a pákistánského dokumentaristy Asada 



26

ku
ltu

ra Faruqiho ukazuje, jak Češka a Pákistánec museli víc než 
pět let od svatby prožívat své manželství jen prostřednic-
tvím internetu. Dokument byl letos uveden na festivalu Hot 
Docs v Torontu.

Aktéři filmu se seznámili při hraní on-line hry, po svat-
bě ale manželovy žádosti o vízum do České republiky opa-
kovaně narážely na nedůvěru českých úřadů. Tvůrci filmu 
si před natáčením kladli podobné otázky, které možná za-
jímaly úřady. Třeba zda se dá věřit lásce zrozené on-line, 
zda si jde udělat spolehlivý úsudek pouze na základě vir-
tuální komunikace nebo zda je možné, aby se Pákistánec 
upřímně zamiloval do Češky na vozíčku, která je o třináct 
let starší. Jak uvedla Iva Hejlíčková za Asociaci českých fil-
mových klubů, film předkládá příběh, kterému je těžké 
uvěřit, a přesto je pravdivý.

Bollywood v Karlíně
Festival indického filmu v Praze proběhl v září v kině Světo-
zor a nově v Kasárnách Karlín.

Indický film je širší veřejnosti znám hlavně v podobě 
bláznivých muzikálů a akčních dobrodružných snímků. In-
dická továrna na sny Bollywood se proslavila už dávno, vy-
rábí obrovské množství komerčních filmů. Tamní kinema-
tografie má ale mnoho tváří, existují i intimní civilní drama-
ta, komedie a další žánry.

„Festival přinesl kombinaci vybraných snímků, díky kte-
rým bylo možno užít si indickou kinematografii ve své bol-
lywoodské velkoleposti, ale také z pohledu nezávislých 
produkcí neméně významných tvůrců,“ vysvětlil umělec-
ký ředitel festivalu Radim Špaček.

Festival nabízel letos třeba životopisné drama Chha-
paak a oceňovaný snímek Village Rockstars, který měl 
premié ru na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.

K Indii samozřejmě patří i hudba, tanec a jídlo, které 
přehlídka určitě nezanedbala. Proběhla také například tra-
diční Bollywood party v Ace Clubu v centru Prahy. (mk)

2. ročník festivalu Comic-Con Prague
V pražské hale O2 universum proběhl za účasti zahranič-
ních herců 2. ročník festivalu Comic-Con Prague, který se 
zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy v žánru 
sci-fi, fantasy a hororu. Součástí byla expozice s názvem 
Future City, která nabídla netradiční zážitek ve formě vir-
tuál ní cesty do Prahy blízké budoucnosti.

Comic-Conu Prague se zúčastnila rovněž řada takzva-
ných cosplayerů, kteří svou lásku k oblíbeným fantasy hr-
dinům vyjadřují nejen skrze kostýmy, a předvádí tak svou 
zručnost, ale i prostřednictvím hereckých talentů.

Premiéra celovečerního dokumentu 
o Karlu Gottovi
Ve Slovanském domě v Praze měl 7. října za účasti tvůr-
ců a hostů slavnostní premiéru celovečerní dokumentární 
film Karel o Karlu Gottovi. Snímek režisérky Olgy Malířové 
Špátové měl na stejném místě předpremiéru loni 18. září, 
kdy oficiálně zahájil filmový festival Febiofest. Premiéra 
byla poté odložena kvůli pandemii koronaviru. 

Více než dvouhodinový snímek Karel obsahuje řadu 
málo známých archivních materiálů a znějí v něm i mno-

hé Gottovy hity. Během natáčení vzniklo mnoho vzácných 
filmových záběrů, dát snímku výslednou podobu byl pro-
to náročný úkol. Cílem režisérky bylo zachytit autenticky 
Gotta jako fenomenálního zpěváka, jako malíře, ale záro-
veň milujícího manžela a otce svých dětí. Režisérka nechtě-
la, aby byl snímek příliš dlouhý a aby dodržela přání hlav-
ního aktéra. „Náš film nesmí být nuda,“ říkal jí během na-
táčení Gott.

Myši patří do nebe:
český animovaný film opět na výsluní
Tradice českého animovaného filmu je už od časů Hermí-
ny Týrlové, Karla Zemana, Břetislava Pojara, Jiřího Trnky 
a řady dalších světová, ale v posledních třiceti letech silně 
zapomenutá. Až na výjimky, mezi nimiž vyčnívá Fimfárum 
Jana Wericha režisérů Vlasty Pospíšilové a Aurela Klimta 
z roku 2002, český animovaný film skoro vymizel z kin a di-
váci se hromadně přeorientovali na zahraniční, především 
zámořskou produkci. 

Nový film v celovečerní tvorbě debutující Denisy Grim-
mové a Jana Bubeníčka Myši patří do nebe se zahraniční 
tvorbě ve výpravě, animaci a režii plně vyrovná a obsaho-
vě většinu z ní převyšuje. Potvrzuje to například úspěšná 
světová premiéra na největším festivalu animovaných fil-
mů ve francouzském Annecy, vítězství na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Šanghaji, prodej do pětadvaceti zemí 
světa…

V nejlepším slova smyslu rodinný film vznikl podle dět-
ské knihy Ivy Procházkové, kterou do scénáře převedli Ali-
ce Nellis a Richard Malatinský. Vypráví příběh myšky Šupi-
to a lišáka Bělobřicha, dvou zvířat, která jsou v pozemském 
světě nesmiřitelnými nepřáteli. Ustrašená myška, která se 
bojí prakticky pořád a všeho, chce ale neustále celému svě-
tu dokazovat, že je statečná stejně jako její zemřelý otec, 
kterého zabil obávaný lišák Tlamoun. A když se jednou 
Šupito rozhodne, že vytrhne spícímu lišákovi Bělobřichovi 
chlupy z ocasu, způsobí nehodu a oba se ocitnou v nebi, 
kde nikdo nikomu ubližovat, natož ho sežrat, nesmí.

Téma smrti, v dětském filmu často tabuizované, zde vel-
mi citlivě a srozumitelně podané, se uvede myščiným zou-
falstvím z toho, že už se nikdy nevrátí domů. To je první 
z řady přirozeně dojemných okamžiků, který v tomto pří-
padě tvůrci vzápětí odlehčí sdělením, že v nebi je přece její 
tatínek. Myška a lišák se ho tedy vydávají hledat.

Na milé, zábavné a dobrodružné cestě se střídá hu-
mor s napětím i dojetím a oba hrdinové postupně zjišťují, 
že i pro odvěké nepřátele je lepší, když se domluví – a že 
to jde. Že přátelské pouto se tvoří tam, kde jeden druhému 
pomáhá. A že překonání předsudků, vyrovnání se s vlast-
ní minulostí, s chybami i nenaplněnými touhami je práce 
z nejtěžších.

Film tedy svým obsahem přímo inspiruje k tomu, aby 
rodiče s dětmi po návštěvě kina mluvili o mnoha tématech, 
o nichž mluvit je důležité, ale ne vždy snadné.

V realizaci Grimmová s Bubeníčkem hýří nápady, už 
když vezmou diváky do nebeských lázní, kde si všechna zví-
řata čistí zuby zvláštní pastou, která je obrušuje a otupuje. 
Pak do kouzelného lunaparku, kde má každé zvířátko svou 
atrakci šitou na míru. Do tajemného lesa, kde musí Šupito 
s Bělobřichem překonávat strach, stejně jako když jim nad 
hlavami bzučí letecká policie.
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Tvůrci film chystali dlouhých osm let. Především proto, 
že nechtěli dělat kompromisy a spokojit se s nižším roz-
počtem, než jaký potřebovali k tomu, aby mohli naplnit své 
představy. A jak to bývá, trpělivost se vyplatila, producent 
Vladimír Lhoták dal díky mezinárodním koprodukcím vel-
korysý rozpočet dohromady a na filmu je to hodně vidět.

Výtvarné pojetí je moderní a velmi krásné. Loutky jsou 
půvabné, kulisy překypují mnoha prostředími, jimiž hrdi-
nové letí v nepolevujícím tempu a setkávají se s řadou ved-
lejších, ne však přebytečných postav. Velký podíl na kvalitě 
filmu má velmi dobrý dabing i hudba polského skladatele 
Krzysztofa Aleksandera Janczaka a její provedení velkým 
orchestrem, což působivost filmu umocňuje.

A kdo by se chtěl na ručně vyráběné loutky a dekora-
ce podívat blízka, najde je na výstavě, která bude otevřena 
v zahradním křídle libereckého zámku až do konce tohoto 
roku. (mk)

Film Lidi krve
V listopadu vstupuje do kin drama Lidi krve režiséra Miro-
slava Bambuška. Odehrává se v současnosti, ale probles-
kují v něm poválečné události. Do českého filmu se tak 
znovu vrací sudetská tematika, trauma, které většina spo-
lečnosti dodnes nezpracovala.

Hlavních rolí se ujali Karel Dobrý, Miloslav König, Milo-
slav Mejzlík, Tomáš Bambušek, Jiří Černý, Jakub Folvarčný, 
Jakub Gottwald, Juraj Bača a Tereza Hofová. 

Autorem scénáře a současně i režisérem je Miroslav 
Bambušek. Příběh tvoří osudy skutečných obyvatel býva-
lé německé obce Vitín. Ottu Hilleho (Miloslav König) na-
jmou, aby zavedl starého a těžce nemocného Leopolda 
Švarce (Miloslav Mejzlík) do krajiny jeho předků. Symbo-
lické martyrium očistce jej má dovést ke smíření.

Vydávají se do roku 1945 do již rozpadlé německé ves-
nice Vitín, která je středobodem celého příběhu, a jejich 
společná minulost se propojuje. Otto zde potkává přízrak 
svého děda Otfrieda Hilleho (Karel Dobrý). Stává se svěd-
kem událostí, které objasňují to, co Ottu v nočních můrách 
děsí a co starý Švarc skrývá.

„Film se zabývá věcmi a událostmi, které nechceme sly-
šet a které záměrně odsouváme na okraj, protože je obtíž-
né s nimi žít. A toto odsouvání rodí mentální nemoc, ne-
zájem, lhostejnost, která se rozmanitě projevuje v naší pří-
tomnosti tím, jak lidé myslí, jak se rozhodují, jak jednají, 
jak volí. A tak žijeme ve světě, který je plný otázek, na které 
nechceme hledat odpovědi, protože jsou nepříjemné, ná-
ročné. A tím si vytváříme »mentální Sudety«. Černou díru, 
o které se radši domníváme, že v ní a za ní nic není. »Men-
tální Sudety« jsou propast, kterou jsme zdědili po svých 
předcích. Naše generace ji nemá chtít předávat svým po-
tomkům,“ tvrdí režisér snímku Miroslav Bambušek. 

Lidi krve připravoval režisér šest let. Točilo se po celé 
České republice, v Polsku a na Azorských ostrovech. Dis-
tribuci do kin zajišťuje společnost Aerofilms. (mk)

Nový slovensko-český film
Muž se zaječíma ušima
Nový slovensko-český film Muž se zaječíma ušima režisé-
ra Martina Šulíka čekal od loňského roku na uvedení. Film 
již minulý rok dostal dvě ceny na festivalu ve Varšavě. Šu-

lík získal cenu za nejlepší režii a film zároveň ocenila i eku-
menická porota festivalu.

Snímek je desátým Šulíkovým celovečerním filmem. 
Martin Šulík má za sebou třeba úspěšné filmy Tlumočník, 
Sluneční stát nebo Krajinka.

Do snímku Muž se zaječíma ušima obsadil mnoho slo-
venských a českých herců. Postava hlavního hrdiny, spiso-
vatele Josefa, byla napsána přímo na tělo Miroslavu Kro-
botovi, režisérovi, který se ve zralém věku stal oceňova-
ným a oblíbeným hercem. V roli jeho nejlepšího přítele se 
představí Oldřich Kaiser. Manželku hlavního hrdiny ztvár-
nila Zuzana Kronerová, jeho přítelkyni Alexandra Borbély 
a spisovatelovu dceru si zahrála Táňa Pauhofová.

Za kamerou stál Šulíkův spolupracovník Martin Štrba 
a Šulík tradičně spolupracoval se svým spoluscénáristou 
Markem Leščákem. Tentokrát nabízí příběh o muži, kte-
rý jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný 
sluch v podobě zaječích uší. Ta mu umožňuje slyšet nejen 
hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky.

Střet cizích a vlastních představ o sobě samém otevře 
Josefovi oči. Když mu pak jeho mladá přítelkyně oznámí, že 
s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho poslední šance, jak si 
uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit a na-
rovnat rodinné vztahy.

Muž se zaječíma ušima je tragikomedií o muži, kterému 
se život převrátí vzhůru nohama ze dne na den, ale i vyprá-
věním o představách člověka o životě a o tom, jak někdy 
mohou být mylné a zároveň smutné i komické.

Vznik a distribuci filmu finančně podpořil slovenský 
Audio vizuálny fond a český Statní fond kinematografie.

Zátopek kandiduje na Oscara
Kandidátem na letošního Oscara v kategorii Nejlepší za-
hraniční film bude za Česko snímek režiséra Davida On-
dříčka Zátopek. Film, který přibližuje životní příběh čes-
kého olympijského šampióna Emila Zátopka, vybrala Čes-
ká filmová a televizní akademie. Ta stojí i za udílením cen 
Český lev. Čeští akademici vybírali ze třinácti českých hra-
ných, dokumentárních i animovaných filmů, které přihlásili 
jejich producenti. Za filmem Zátopek se v abecedním po-
řadí umístily filmy Atlas ptáků a Myši patří do nebe.
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Koudelka daroval Česku své snímky
Koudelka: „Mám jistotu, že bude s tím, co jsem v životě 
udělal, správně zacházeno. Já, který jsem celý život dostá-
val, jsem se najednou dostal do situace, že můžu dávat. 
A velice mě to těší.“ Těmito slovy světoznámý fotograf Jo-
sef Koudelka, dosud jediný Čech, jenž se stal členem pres-
tižní agentury Magnum Photos, komentoval darování dvou 
tisíc svých snímků českým muzeím a galeriím.

Lois Hechenblaikner: Behind the Mountains
Hory, dobytek a tradiční zemědělské práce na jedné stra-
ně a billboardy, diskotéky a excesy opilých návštěvníků na 
straně druhé. Místo akce je stejné: Alpy. Pouhých šest de-
setiletí odděluje starý svět od nového – a přesto se jedná 
o celou éru. Lois Hechenblaikner na svých snímcích uká-
zal v Galerii Fotografie v pražské Stříbrné ulici, jak se jeho 
domovské Tyrolsko změnilo. 

Na výstavě předložil divákům černobílé fotografie z ar-
chivu zemědělského inženýra Armina Knielyho (1907-
1998) a barevné snímky, které po objevení archivu pořídil 
sám. Obsah se lišil, ale formálně si byly snímky až grotesk-
ně podobné. Srovnáním Hechenblaikner výstižně analyzu-
je změnu krajiny ze zemědělské na krajinu využívanou pro 
volný čas, ztrátu tradic a individualizaci společnosti. Všech-
ny původní činnosti a situace byly zcela nahrazeny jinými. 
Každý z umělcových dvoudílných uměleckých výtvorů kon-
frontuje diváka s novou, bizarní, někdy až tragikomickou 
pointou, ale ve stejný moment vybízí k zamyšlení, jak pra-
covat s nostalgií a nevyhnutelným vývojem světa, zběsile 
se ženoucího kupředu. Kritikou masového cestovního ru-
chu v rakouských Alpách formuluje Hechenblaikner pro-
blém obecného a celosvětového významu.

Život Jiřího Suchého ve fotografii
Profesní dráhu a částečně i soukromý život kabaretiéra, 
hudebníka, grafika a textaře Jiřího Suchého připomíná vý-
stava fotografií a plakátů ve Středočeském muzeu v Roz-
tokách u Prahy. Představuje ho jako činorodou osobnost 
stojící i za řadou projektů knižních i filmových a díky sou-
boru soukromých snímků umožňuje alespoň částečně na-
hlédnout také do jeho dětství a osobního života. 

Vedle fotografií z rodinného archivu je na výstavě pre-
zentována práce řady fotografů i umělců, kteří se Suchým 
úzce spolupracovali nebo se podíleli na tvorbě vizuálního 
stylu divadla Semafor, který spoluutvářela rovněž originál-
ní plakátová tvorba. Patřily mezi ně osobnosti jako Ivan En-
glich, Jan Lukas, Petr Sankot, Jaroslav Skála, Josef Burja-
nek, Otto Dlabola, Vlasta Gronská, Michal Tůma, Jan Bej-
šovec, Taras Kuščynskyj, Jiří Šmíd, Miloš Smiedberger, Du-
šan Dostál, Jiří Kovanic, Josef Janoušek, Roman Vácha, Mi-
lan Wágner, Václav Holič, Karel Vilgus, Vilém Sochůrek, 
Václav Požárek a Zdeněk Mézl, Milan Kopřiva, Jan Pohrib-
ný nebo výtvarnice a manželka Běla Suchá, mimo jiné rov-
něž autorka kostýmů a scénických výprav.

V posledních letech zaznamenává neopakovatelnou di-
vadelní atmosféru zejména Irena Zlámalová, která podob-
ně jako ostatní stojí za jedinečnými uměleckými i dobový-
mi dokumenty připomínajícími člověka, jenž dokázal ovliv-
nit nejednu generaci svým osobitým viděním, smyslem pro 
hravost a vtip i poetizaci okolního světa.

Výstava Jiří Suchý objektivem českých fotografů bude 
otevřena do 23. ledna 2022. (mk)

Výstava fotografií Petra Bruknera 
Cimrmanovský herec Petr Brukner si celý život pro radost 
fotí. Kolegy z divadla nebo obyčejné lidi na ulici a v prá-
ci. Zajímají ho třeba i veřejné záchodky. V pražské galerii 
Czech Photo Centre (Nové Butovice) se jeho výstava Jen 
tak jsem šel kolem otevřela vernisáží 7. září.

Brukner fotí od dětství, také vytváří koláže z obrazů 
starých mistrů (takzvané fóráže) nebo vymýšlí různá díl-
ka z věcí nalezených na smetišti. „Ulice je divadlo, kde se 
odehrávají tisíce scén, které se nebudou nikdy opakovat. 
Je jen na mně, jak je zachytím, někdy to mohou být jedi-
nečné okamžiky, jindy naprosto banální,“ poznamenal Petr 
Brukner.

„Fotím rád normální lidi, číšnice, prodavačky, ale třeba 
i obsluhu na veřejných záchodcích v různých městech. Po-
každé se zeptám, jestli můžu fotit.“

První fotku prý udělal v deseti letech na plovárně v rod-
ném Písku. Od strýčka si vypůjčil Rolleiflex a vyfotil mamin-
ku v plavkách před kabinou číslo 52. První vlastní fotoapa-
rát Praktika si pořídil na půjčku. Staré fotoaparáty ho tak 
baví, že je začal i sbírat (má jich čtyřicet). 

Za desítky let vytvořil mimo jiné spoustu snímků ze 
zákulisí Divadla Járy Cimrmana, kde začínal jako oponář 
a kulisák, a nakonec se stal známým hercem a současně 
obrazovým kronikářem fenomenálního souboru, jehož slá-
va už dávno překročila hranice České republiky. (mk)

foToGrafIe

Lois Hechenblaikner se narodil v roce 1958 v tyrol-
ském Alpbachtalu. Od poloviny devadesátých let 20. sto-
letí je ústřední tématem jeho fotografické tvorby pozoro-
vání změn v tyrolské krajině a jejích důsledků, které překlá-
dá do expresivních dokumentárních projektů. (mk)
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a právě The Plastic People of the Universe. V čele její často 
se měnící sestavy byl letitý kapelník Josef Janíček.

V hledišti se mimo jiné objevili baskytaristka Eva Tur-
nová nebo známý undergroundový muzikant Pavel Zají-
ček. Ze základní sestavy naopak na jevišti chyběl violista 
Jiří Kabeš.

Před několika lety se Plastic People kvůli neshodám 
rozdělili. Kabeš nyní stojí v čele skupiny, která se na svých 
stránkách označuje jako PPU/New generation.

Návštěvníci akce si v prostorách divadla mohli koupit 
různé undergroundové knihy a nahrávky nebo si prohléd-
nout fotografie Ondřeje Němce a Bohdana Holomíčka. 

Hudebník a člen skupin Plastic People of the Universe 
nebo Půlnoc Milan „Mejla“ Hlavsa zemřel 5. ledna 2001 ve 
věku devětačtyřiceti let. První kapelu vedl jako čtrnáctiletý, 
pak se na chvíli přidal k břevnovské skupině The Under-
takers (Hrobníci). V roce 1968 se začal psát příběh „Plas-
tiků“.

Jako autor hudby se prosazoval především Hlavsa, kte-
rý roku 1973 s básníkem a prozaikem Pavlem Zajíčkem za-
ložil také experimentální formaci DG 307.

Roku 1976 v procesu s českým undergroundem Hlav-
sa strávil několik týdnů ve vazbě. Následoval zvýšený zá-
jem StB, policejní šikana a zákaz vystupování.

Koncem osmdesátých let Hlavsa hrál v kapelách Garáž 
a Echt! Založil také formaci Půlnoc a po jejím rozpadu Fic-
tion. Po listopadu 1989 se vrátil k obnoveným DG 307 a od 
roku 1997 rovněž k Plastikům.

Těsně před začátkem nového milénia vydal sólové al-
bum Šílenství, na kterém experimentoval s prvky elektro-
nické hudby, napsal také autobiografickou knihu Bez ohňů 
je underground. (mk)

Duchařský příběh 
s hity Waldemara Matušky
Po muzikálech Mýdlový princ, Čas růží a Kvítek mandra-
gory s hity Václava Neckáře, Karla Gotta a Heleny Von-
dráčkové měl 30. září v pražském Divadle Broadway od-
loženou premiéru muzikál Láska nebeská s písněmi Wal-
demara Matušky.

Úmyslem autora scénáře a režiséra Zdeňka Zelenky 
nebylo vytvořit příběh, který by jakkoli vycházel ze zpě-
vákova života, ale soustředil se na písně, v nichž se zpívá 
o příjemnostech i strastech životní pouti, a hlavně o lásce. 
V muzikálu jich zazní celkem osmadvacet a až na výjimky, 
jako je Závidím nebo Mám malý stan, jsou to opravdu hity 
z Matuškova repertoáru (Jó třešně zrály, Tisíc mil, Tereza 
či Růže z Texasu). Předností Zelenkova scénáře je skuteč-
nost, že do příběhu zapadají tak, že působí, jako by byly 
napsány pro jeho jednotlivé situace.

Zelenka písně zasadil do duchařské komedie, jež divá-
kům nemůže nepřipomenout kdysi oblíbený a nyní znovu 
reprízovaný britský televizní seriál o detektivech Randal-
lovi a Hopkirkovi, ale jeho komedie je koncipovaná jako 
ryze český a původní, tak trochu pohádkový příběh s laska-
vým Pánembohem v podání Petra Kostky. Jde v něm o dva 
bratry, z nichž starší se po zbytečné smrti při autoneho-
dě se svolením Boha vrátí na svět, aby se postaral o svého 

Osmdesátiny Marie Rottrové
Nestárnoucí zpěvačka s nádherným sametovým hlasem 
Marie Rottrová slaví osmdesátiny. Ostravská „Lady soul“ 
Marie Rottrová (* 13. 11. 1941) vyrůstala v hudební rodině 
operní zpěvačky a varhaníka, přesto po maturitě na gym-
náziu v Bohumíně chtěla dále studovat práva. Svou hudeb-
ní kariéru Marie Rottrová odstartovala jako bankovní úřed-
nice soutěží Hledáme nové talenty, kde skončila na čtvrtém 
místě. Zpívat začala už po gymnáziu. Od roku 1965 půso-
bila ve skupině Samuel. Následovala kapela Majestic nebo 
Plameňáci. Mezi její největší hity patří Lásko, voníš deštěm, 
Markétka nebo Řeka lásky.

V současnosti prožívá comeback po letech menší stag-
nace, žije s mladším přítelem – podnikatelem Milanem Ří-
hou (*1957) v domku v Kolovratech u Prahy, ráda plave 
a chodí na dlouhé procházky se psem a největší radost má 
z vnoučat. „Necvičím denně, mám sérii cviků, které dělám. 
Chodím na fyzioterapie, na masáže, na ruční lymfodrená-
že. A každé ráno si udělám procházku, když jdu pro no-
viny. Běhám celý den, jsem na nohou,“ vysvětlila na křtu 
nové desky operní pěvkyně Kateřiny Kněžíkové, které se 
stala kmotrou.

Divadlo Archa vzpomínalo na Mejlu Hlavsu, 
Němcová pokřtila album Plastiků 
Zaplněné pražské Divadlo Archa zažilo vzpomínkový 
koncert k nedožitým sedmdesátinám hudebníka Milana 
Hlavsy. Na akci nazvané podle jeho přezdívky Mejla 70 
bylo pokřtěno nové vydání šesti základních alb skupiny 
The Plastic People of the Universe. 

Večer uspořádalo vydavatelství Guerilla Records, které 
uvedlo nahrávky Egon Bondy’s Happy Hearts Club Ban-
ned, Pašijové hry velikonoční, Jak bude po smrti, Co zna-
mená vésti koně, Hovězí porážka a Půlnoční myš. Všechny 
byly ve studiu producenta Ondřeje Ježka nově zmasterová-
ny z původních pásů. Nové jsou i obaly. „Smyslem této gra-
fické změny je postavit tvorbu Plastiků už mimo mýtus pro-
následované kapely, ale nechat zaznít jejich geniální a nad-
časovou hudbu bez dalších příběhů,“ řekl Vladimír Drápal 
přezdívaný Lábus, majitel vydavatelství.

Mezi představenými nahrávkami je i dvojdeska Ma-
gické noci 1997 zachycující kapelu při tehdejším návratu 
na pódia. Kmotry alb byla i spoluzakladatelka Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných Dana Němcová a předse-
da Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který jako dárek pro Něm-
covou a manželku „Mejly“ Janu Hlavsovou přinesl trička 
s nápisem Jsem Tchajwanec. Majitel vydavatelství Drápal 
vloni neúspěšně kandidoval mimo jiné s podporou ODS 
právě do Senátu.

„Kompletní kolekce nahrávek Plastic People of the Uni-
verse bude uvolněna do prodeje a celorepublikové distri-
buce symbolicky 17. listopadu jako varování před dobou, 
kdy se za hudbu, uměleckou tvorbu a vlastní názor posíla-
lo do kriminálu,“ vysvětluje Drápal.

Se vzpomínkou na skladatele, zpěváka a hudebníka 
Hlavsu vystoupily kapely BBP, All Tommorow’s Parties 
Band, Půlnoc, Fiktivní šílenství, Garage Tonyho Ducháčka 

huDba
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ra mladšího bratra, neurotického otce a dívku Kristýnku, při-
čemž mrtvého Jáchyma vidí jen jeho bratr Ondřej.

Staršího Jáchyma si na premiéře zahrál a zazpíval Pe-
ter Pecha, Ondřeje Milan Peroutka, Kristýnku Nikola Ďu-
ricová. Ve vděčně napsaných komediálních rolích se blýsk-
ly Naďa Konvalinková jako Fortelná a Dita Hořínková jako 
excentrická Zuzana Metelková. V roli táty Františka zaujal 
zpěvem Josef Vojtek.

Muzikál Láska nebeská připomněl, že Matuškovy hity 
opravdu nezestárly, nicméně i to, že jejich interpret jim dal 
nezaměnitelnou kvalitu, což potvrdila i jediná autentická 
nahrávka s Matuškovým hlasem. A také to, že nejsou až tak 
snadné, takže někteří interpreti měli co dělat, aby se s nimi 
po pěvecké stránce se ctí vyrovnali.

Nicméně právě díky krásným písničkám i komedii s ne-
zbytným happy endem se Láska nebeská jistě zařadí mezi 
repertoárové stálice Divadla Broadway. Starší generace si 
ráda potichu zabrouká s interprety hity svého mládí a pro 
mladší možná bude Waldemar Matuška a jeho písničky 
příjemným objevem. (mk)

Miroslav Kemel vydal album 
a knihu kreslených vtipů v jeden den
Miroslav Kemel je muž dvou uměleckých tváří. Kreslenými 
vtipy zásobuje od roku 1991 české deníky. Je také hudební-
kem, jenž vydává své písničky na albech. Obě činnosti od-
děluje a na Facebooku má dva profily.

V říjnu se tak výsledky práce Miroslava Kemela i Mirka 
Kemela potkaly. Vydavatelství Animal Music vydalo jeho 
nové album Vlčí stopy, na němž spolupracoval s produ-
centem Petrem Ostrouchovem a jeho kapelou Blue Sha-
dows (tedy s lidmi, kteří stojí také za oběma posledními 
alby Vladimíra Mišíka). „Většina písniček pro album vzni-
kala v době lockdownu, který jsem z velké části trávil na 
chalupě, takže se do textů ta podivná doba propsala. Byla 
to pro mě úplně nová zkušenost odevzdat písničky osudu 
a dívat se, jak pod rukama Petra Ostrouchova a jeho skvělé 
kapely Blue Shadows rozkvétají a nacházejí své nové roz-
měry,“ řekl o spolupráci na albu Mirek Kemel.

V nakladatelství Galén současně vydal bilanční sbírku 
kreslených vtipů pod názvem …nedělej mi ostudu a padej 
do hospody!, pokrývající období od roku 2014, tedy vti-
py kreslené pro deník Právo. „Mou základní hnací silou je 
pobavit sám sebe způsobem přemýšlení, nalezením neče-
kaných souvislostí, point a také samotnou kresbou a ce-
lým procesem kreslení. V podstatě nemyslím na čtenáře, 
ale jen na sebe, chci se bavit. Domnívám se, že je to jedi-
ný poctivý způsob, jak tuto práci dlouhodobě zvládat,“ tvr-
dí Miroslav Kemel.

Album Vlčí stopy bylo pokřtěno na koncertě v praž-
ské Malostranské besedě 3. listopadu. Kemela doprovo-
dila jeho stálá kapela i Blue Shadows, s níž album nahrál. 
Kmotry desky byli protagonisté minisérie Vodník, která stá-
la u zrodu Kemelovy spolupráce s Petrem Ostrouchovem, 
herečka Klára Melíšková a režisér Viktor Tauš. (mk)

Jaroslav Svěcený představil na koncertu 
ke svým šedesátinám vzácné housle
Houslista Jaroslav Svěcený na koncertu ke svým šedesáti-
nám 6. listopadu ve Smetanově síni Obecního domu v Pra-

ze představil vzácné nástroje z 18. století. Umělec zahrál 
na housle od Giuseppa Guadagniniho z roku 1798, Giu-
seppa Guarneriho del Gesù z roku 1733 a od Carla Anto-
nia Testoreho z roku 1745. 

„Pro Smetanovu síň Obecního domu, která je poměr-
ně široká, člověk opravdu potřebuje akusticky krásně znělý 
nástroj, aby ho slyšeli i lidé sedící vzadu. Se slabšími hous-
lemi tam jsou trochu problémy s akustikou, proto volím 
housle, které se mnou bez problémů byly v sále pro 6 000 
lidí a hrály perfektně,“ řekl Svěcený.

Gratulační koncert byl kvůli protipandemickým opatře-
ním dvakrát přeložen. Svěceného 60. narozeniny připadly 
na loňského 8. prosince.

Vystoupení nabídlo setkání s hosty nejen z oboru kla-
sické hudby. Svěceného snahou je přibližovat klasickou 
hudbu všem generacím a napříč žánry. Proto se na koncer-
tě objevili i slovenští interpreti a zpěváci Miro Žbirka, Vašo 
Patejdl, soubor Cigánski Diabli nebo třeba český rocko-
vý kytarista a skladatel Michal Pavlíček. Zástupci klasické 
hudby byli například akordeonista Ladislav Horák, klavíris-
té Václav Mácha a Lucie Tóth nebo Pražský pěvecký sbor 
Smetana. Celý večer natáčela Česká televize.

Svěcený, který je spoluzakladatelem několika tuzem-
ských festivalů, mezi dvěma vlnami pandemie koronavi-
ru stihl mimo jiné vystoupení na Kláštereckých hudebních 
pramenech, Tónech Chodovské tvrze, Jihočeských Nových 
Hradech a litoměřických Žhavých strunách. „Tyto festivaly 
byly naštěstí v létě, ale přišel jsem o všechny narozenino-
vé koncerty, které jsem musel přeložit,“ posteskl si držitel 
Zlaté plakety prezidenta republiky, kterou obdržel u příle-
žitosti svých padesátin.

K 60. narozeninám Svěcený vydal dvojalbum Way of 
Life s filmovou a populární hudbou, swingem, jazzem i kla-
sikou. Nahrávky natočil s dámským symfonickým orches-
trem Bon Art Pops Orchestra. V minulosti vedle hraní děl 
Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse nebo An-
tonína Dvořáka spolupracoval s interprety, jako jsou Mar-
ta Kubišová, Rudolf Rokl, Petr Malásek, skupina Jablkoň, 
Vašo Patejdl nebo Pavel Větrovec. (mk)

Jakub Hrůša a Bamberští symfonikové 
získali Cenu německé hudební kritiky

Bamberští symfonikové pod ve-
dením svého šéfdirigenta Jaku-
ba Hrůši za nahrávku 4. sym-
fonie Gustava Mahlera získa-
li Cenu německé hudební kriti-
ky. Nahrávka vznikla v létě 2020 
pro společnost Accentus Music, 
mezzosopránového sóla se ujala 
Anna Lucia Richterová. Cena ně-
mecké hudební kritiky Schallpla-
tenkrittik Preis je ocenění udělo-
vané napříč německy mluvícími 

zeměmi asociací 160 hudebních kritiků Německa, Rakous-
ka a Švýcarska. 

Zemřela operní zpěvačka Edita Gruberová
Ve věku čtyřiasedmdesáti let 18. října v Curychu zemře-
la známá slovenská sopranistka Edita Gruberová. O úmr-
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tí informovala její rodina. Gruberová se pohybovala na ev-
ropských jevištích přes padesát let, svou kariéru ukončila 
v roce 2019, uvedla agentura DPA. Gruberová se prosla-
vila v německojazyčných zemích. Působila například v Ba-
vorské státní opeře v Mnichově a také ve Státní opeře ve 
Vídni. V roce 2019 dostala německou cenu Oper! Award 
za celoživotní dílo, byla první laureátkou. Za jeho vznikem 
stojí odborný časopis Oper! Odůvodnil to tím, že ačkoliv 
je v Německu nejvíce operních domů na světě, doposud 
v zemi neexistovala cena, která by byla vyznamenáním pro 
nejlepší osobnosti a instituce této hudební branže.

Cesta na vrchol nicméně nebyla pro Gruberovou jed-
noduchá, poznamenala DPA. Narodila se 23. prosince 
1946 v Bratislavě v tehdejším Československu otci němec-
ké a matce maďarské národnosti. Z tíživé reality nelehkého 
dětství utíkala ke zpěvu. „Vždy jsem ve zpěvu hledala útě-
chu – i moje matka ráda zpívala – po ní jsem zdědila hlas,“ 
uvedla Gruberová v jednom z mála rozhovorů, které bě-
hem své kariéry poskytla.

Gruberová vystudovala v Bratislavě v šedesátých letech 
konzervatoř, již v roce 1968 zpívala na jevišti bratislavské 
opery, kvůli špatnému kádrovému profilu ale poté putova-
la do Banské Bystrice. V roce 1970 debutovala ve Vídeňské 
státní opeře v roli Královny noci v Mozartově opeře Kou-
zelná flétna. Do povědomí mezinárodního operního pub-
lika se dostala v roce 1976 rolí Zerbinetty v opeře Richar-
da Strausse Ariadna na Naxu. Poté svůj um předváděla na 
prknech operních domů vedle Mnichova a Vídně v Miláně, 
New Yorku, Madridu či Paříži.

Její první vystoupení v Praze se uskutečnilo v roce 1979 
na festivalu Pražské jaro. K příjezdu původně nedostala do 
ČSSR vstupní vízum, ale vídeňský soubor pohrozil zruše-
ním celého vystoupení. Naposledy Gruberová v Česku vy-
stoupila v roce 2018 na prknech Národního divadla v ope-
ře Norma Vincenza Belliniho.

Za více než padesátiletou kariéru se Editě Grubero-
vé dostalo mnoha přezdívek, kromě „královny koloratur“ 
ji média označila například jako „věčnou velekněžku bel-
canta“. Její jméno je zmiňováno v jedné řadě s Marií Calla-
sovou či Montserrat Caballéovou.

Spirituál kvintet pořádal rozlučku 
Spirituál kvintet je legenda české scény, kterou zná každý, 
i když daný žánr neposlouchá. S aktivní kariérou se roz-
loučil velkolepou hudební oslavou v pražské Lucerně – tři-
nácti koncerty, které byly zahájeny 10. září a vyvrcholily 
13. října 2021.

„Milí posluchači, scházíme se a zpíváme písničky, kte-
ré bychom rádi zazpívali a zahráli vám všem, kteří se dou-
fám těšíte na naše poslední, oficiální muzikantské rozlou-
čení s vámi. Hudba je pro nás, jako v jiných dobách, věcí 
naděje, tak si držme palce!“ vzkázal poslední žijící člen pů-
vodní sestavy Jiří Tichota.

Spirituál kvintet vydal od šedesátých let přes dvacet 
alb. Jejich český folk nese stopy amerických gospelů, re-
pertoár se ovšem neustále rozšiřoval a dnes už lze kapelu 
těžko zařadit do jedné škatulky.

V době komunistického režimu skupina několikrát bo-
jovala se zákazy. V listopadu roku 1989 zpíval Spirituál 
kvintet z balkonu pražského Melantrichu, o rok později si, 
opět na Václavském náměstí, mezi členy skupiny na pódiu 
zazpívali dva prezidenti, George Bush starší a Václav Ha-
vel. Kapela hrála také pro prezidenta Billa Clintona a první 
dámy USA a ČR. V roce 2012 obdržela Diamantovou des-
ku za milión dvě stě tisíc prodaných nosičů. (mk)

Zemřel člen skupiny Čechomor
Radek Pobořil
Po těžké nemoci zemřel 24. srpna hudebník a dlouholetý 
člen skupiny Čechomor Radek Pobořil. Kapela to oznámi-
la na sociálních sítích. Pobořil hrál na akordeon, dechové 
i žesťové nástroje. Bylo mu pětasedmdesát let.

Mezi prvními, kteří na Facebooku vyjádřili soustrast 
s úmrtím člena Čechomoru, byl houslista Václav Hudeček.

Pobořil pocházel z Frýdku-Místku a na ostravské kon-
zervatoři vystudoval obor trubka, harmonika. Od patnácti 
let byl členem orchestru činohry Národního divadla. S Če-
chomorem hrál jako hostující člen od roku 1988, stálým 
členem se stal v roce 1990.

Pobořil spolupracoval také s písničkářem Jaromírem 
Nohavicou, podílel se na natáčení jeho desky Babylon, 
s Nohavicou následně odehrál několik koncertů. Aranžo-
val hudbu pro bigbandy, věnoval se hraní v jazzklubech, 
na Konzervatoři Jaroslava Ježka učil trumpetisty jazzovou 
improvizaci.

Skupina Čechomor, která originálním způsobem zpra-
covává lidové písně, působí na hudební scéně přes třicet 
let. Původně se jmenovala 1. českomoravská nezávislá hu-
dební společnost a vznikla v roce 1988 ve Svitavách. Její 
členové nejprve hráli na tržištích kramářské písně. I když 
později jejich hudba získala rockovější ráz, folklórní základ 
v ní zůstal.

První album Dověcnosti vydala v roce 1991. Přelomem 
pro kapelu s lídry Františkem Černým a Karlem Holasem 
byl rok 2001, za který získala tři ceny Anděl – jako skupi-
na roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu.

(mk)

Pražský koncert ruské sopranistky 
Anny Nětrebkové byl přeložen
Pražský koncert ruské sopranistky Anny Nětrebkové a je-
jího manžela, ázerbájdžánského tenoristy Jusifa Ejvazova, 
byl odložen. Slavné operní árie a duety zazní v jejich podá-
ní až 27. prosince. Vstupenky na vystoupení podle agentu-
ry Nachtigall Artists zůstávají v platnosti.

Nětrebková, kterou v roce 2007 časopis Time jako prv-
ní interpretku klasické hudby zařadil mezi sto nejvlivnějších 
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ra osobností planety, vystoupila v Praze dosud třikrát. Popr-
vé se představila v listopadu 2012 v titulní roli opery Jolan-
ta Petra Iljiče Čajkovského. V červenci 2015 ji mohli lidé 
v Praze slyšet na mezinárodním hudebním festivalu Prague 
Proms. Před třemi lety koncertem ve vyprodaném Obec-
ním domě v Praze zahájila podzimní turné, které zakonči-
la v newyorské Carnegie Hall.

Zemřel český jazzový kontrabasista 
George Mraz
Ve věku sedmasedmdesáti let zemřel hudebník a písecký 
rodák George Mraz, který přes padesát let žil v USA. Mraz 
patřil mezi nejvyhledávanější kontrabasisty světové jazzo-
vé scény a jeho kontrabas zní na stovkách natočených alb. 

Hudebník se narodil v Písku 9. září 1944 jako Jiří Mráz 
a v minulosti doprovázel nejvýznamnější jazzové muzikan-
ty, mimo jiné Clarka Terryho, Herbieho Hancocka a Joea 
Williamse. V roce 1969 ho angažoval Dizzy Gillespie do 
svého kvintetu v New Yorku, potom to bylo Trio Oscara 
Petersona a Ella Fitzgerald. Působil také v seskupeních 
Charlieho Minguse, Tommyho Flanagana, Stana Getze 
a dalších vynikajících jazzmanů.

Při příležitosti jeho 65. narozenin mu v roce 2009 teh-
dejší prezident Václav Klaus předal Zlatou plaketu prezi-
denta republiky. Tou oceňoval osobnosti, které se prosla-
vily ve svém oboru a prospěly tak České republice.

Pro emigraci se Mraz, který absolvoval pražskou kon-
zervatoř, rozhodl po invazi vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa, kdy jako čtyřiadvacetiletý získal stipen-
dium na proslulé Berklee School of Music v Bostonu. Zpo-
čátku byl v Německu, poté přesídlil do USA.

Dvořákovo oratorium připomnělo 
ve sv. Vítu život svaté Ludmily
Svatovítskou katedrálu na Pražském hradě na jedenác-
tém večeru festivalu Dvořákova Praha rozezněla koncert-
ní verze Dvořákova oratoria Svatá Ludmila. Koncertní ver-
ze oratoria měla asi 75 minut oproti asi dvou a půlhodi-
nové původní Dvořákově skladbě. Dirigent Petr Altrich-
ter se při přípravě držel původních autorových škrtů do-
plněných o vlastní při zachování logiky díla. Obecenstvo 
za plnilo hlavní loď katedrály a na závěr umělce odměnilo 
několikaminutovým potleskem vestoje.

Český text k Dvořákově oratoriu napsal spisovatel 
a básník Jaroslav Vrchlický. V něm kombinací historické-
ho příběhu a fikce ztvárnil raně středověké české země na 
pomezí mezi pohanstvím a křesťanstvím, sňatek Ludmily 
s prvním historicky doloženým Přemyslovcem Bořivojem 
a svátost křtu, který jim na Velehradě udělil biskup Meto-
děj. Dvořák s Vrchlickým do skladby zapracovali také nej-
starší známou českou duchovní píseň Hospodine, pomiluj 
ny, kterou dílo vrcholí.

Dvořák vytvořil Svatou Ludmilu v roce 1886 pro hu-
dební festival v anglickém Leedsu, odkud dostal po úspě-
chu oratoria Stabat Mater objednávku na skladbu s bib-
lickým námětem. Zakázku přijal, ale dokázal si prosadit, 
že duchovní námět bude spojený s českou historií. Práce 
na oratoriu mu zabrala přes osm měsíců, následně sklad-
bu při uvedení v Leedsu sám dirigoval.

Soňa Červená vystoupila při slavnostním 
provedení oratoria Nádech věčnosti
Nové oratorium o svaté Ludmile zaznělo 19. září ve Vladi-
slavském sále Pražského hradu. První českou světici ztvár-
nila pěvkyně Soňa Červená. Provedení oratoria Nádech 
věčnosti, jehož autorem je skladatel a dirigent Jan Zástě-
ra, je součástí letošní připomínky 1100 let od smrti sva-
té Ludmily. 

Recenze: Nový Don Giovanni
potěšil pěveckými výkony
Mezi premiérami pražského Národního divadla, jež covi-
dová pauza odsunula z loňské do letošní sezóny, se ocit-
la i nová inscenace Mozartova Dona Giovanniho. Opera 
Národního divadla ji sice odvysílala již v dubnu prostřed-
nictvím televize, ale regulérní jevištní premiéry se odehrá-
ly na konci srpna na jevišti Stavovského divadla.

Inscenační podoba Giovanniho je dílem zahraniční-
ho týmu, a ani jevištní uvedení nerozptýlilo pochybnos-
ti o smysluplném přenesení příběhu potrestaného pros-
topášníka mezi divadelní kulisy a závěsy, stejně tak jako 
o výkladově nedotaženém motivu Giovanniho zraněného 
Komturem.

Německý dirigent Karsten Januschke přistoupil k Gio-
vannimu s energií, svižnými tempy, místy na hranici bez-
pečného pěveckého zvládnutí. Orchestr pod jeho vedením 
podal na druhé premiéře nadstandardní výkon.

Režisérova nepříliš ujasněná koncepce poznamenala 
negativně výkony většiny protagonistů. Týká se to přede-
vším Giovanniho, jehož ale na divadelní druhé premiéře 
herecky i pěvecky pozoruhodně zvládl slovenský baryto-
nista Pavol Kubáň. Jeho Giovanni není démonický svůdce, 
ale spíše nešťastný, doslova i obrazně zraněný muž. Není 
suverén, ale má charisma, promítnuté především do lyrič-
tějšího hlasu s bohatým dynamickým i výrazovým odstíně-
ním role (nádherně zazpívaná byla canzonetta ve druhém 
dějství), s kantilénovou provázaností a pěveckou jistotou.

Giovanni, v němž Kubáň v dubnu debutoval, se jistě 
zařadí k jeho stěžejním rolím, v nichž se s ním ještě potká-
me v dalších inscenacích. Jako Leporello mu výborně se-
kundoval v této roli již zkušený a suverénní Miloš Horák.

Krásnými pěveckými výkony potěšili i Richard Samek 
coby Don Ottavio, Jana Sibera jako Donna Anna a Lenka 
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Máčiková jako Zerlina, stejně tak i Lukáš Bařák coby Ma-
setto a Zdeněk Plech v roli Komtura. Herecky prožitou po-
stavu vytvořila i Jana Kurucová jako Donna Elvíra, pěvec-
ky však s náročným partem zápolila, zejména ve výškách 
zněl její hlas nepříjemně ostře a bez patřičné kantability.

Radmila Hrdinová, Právo

Kritička LN Helena Havlíková ale míní: „Proč zklamání? 
Z řady důvodů: impuls genia loci Stavovského divadla in-
scenátoři prohospodařili, pokud vůbec porozuměli jeho 
potenciálu. Hudební nastudování Karstena Januschka bylo 
nepropracované a stylově nepoučené; režie Alexandera 
Mork-Eidema zůstala u povrchního výprodeje zastaralých 
a obehraných klišé, na což doplatili sólisté, navíc v mno-
ha případech nevhodně obsazení, mimo obor, který je je-
jich doménou...“

W. A. Mozart: Don Giovanni
Dirigent: Karsten Januschke, režie: Alexander Mork-Eidem, 
scéna: Christian Friedländer, kostýmy: Jenny Ljungberg. 
Premiéry 28. a 29. 8. ve Stavovském divadle, Opera Ná-
rodního divadla, Praha

vZpomínka

Hana Hegerová by v říjnu 
oslavila 90. narozeniny
Piaf z Prahy, šansoniérka se slovanskou duší nebo velká 
dáma šansonu – takto se píše o Haně Hegerové doma 
i v zahraničí. Publikum a kritiku zaujala hlavně jako zpě-
vačka šansonu, která nemá srovnatelnou konkurenci.

Hana Hegerová zahájila svoji sólovou kariéru v šedesá-
tých letech 20. století. Narodila se 20. října 1931 v Bratisla-
vě jako Carmen Farkašová v bratislavské rodině bankov-
ního ředitele Jano Farkaše a Margity Čelkové. Talent měla 
od dětství – chodila na balet, prošla několika divadelními 
soubory. V šedesátých letech se usadila v Praze. Stala se 
na pět let součástí legendárního Semaforu.

„Když jsme viděli ten její talent, tak jsme začali psát šan-
sony. Pochopili jsme, že máme v souboru velikou profesio-
nálku a dlouho u nás setrvala.

Úspěch u diváků měla i ve světě. Koncertovala v Kana-
dě nebo v Argentině. V Česku diváci oceňovali její hudební 
recitály v Divadle Na zábradlí a nebo desku Potměšilý host. 
Autorsky se na ní podílelo duo Hapka – Horáček.

Hudební kariéru Hana Hegerová ukončila v osmdesá-
ti letech. S posluchači se rozloučila albem Mlýnské kolo 
v srdci mém. Zemřela v Praze 23. března 2021.

Karel Vlach (8. 10. 1911 – 26. 2. 1986) byl český dirigent 
a kapelník swingového orchestru nesoucí jeho jméno. Ve 
třicátých letech minulého století se angažoval ve skupinách 
Blue Music a ve vlastním souboru Charles Happy Boys, 
později přejmenovaném na Blue Boys. V roce 1939 zalo-
žil vlastní těleso nesoucí jméno Orchestr Karla Vlacha. Vy-
stupoval na Střeleckém ostrově v Praze a začal spolupra-
covat s triem Sestry Allanovy. Orchestr hrál převzaté (Ben-
ny Goodman), ale i původní skladby. Mezi hlavní autory 
patřili Kamil Běhounek a Jiří Traxler. Spolupracoval také 
s řadou předních zpěváků – Arnošt Kavka, Inka Zemánko-
vá nebo Jiřina Salačová. Po druhé světové válce Vlach se-
stavil nový orchestr, který se orientoval na zvuk po vzoru 
Glenna Millera. Hudebníci hráli například k tanci v kavár-
ně Vltava v Revoluční třídě nebo v kavárně Lloyd na Pří-
kopech v Praze.

Po druhé světové válce Vlach sestavil nový orchestr, 
který se orientoval především na zvuk po vzoru Glenna 
Millera. Zprvu hráli k tanci v kavárně Fénix. S orchestrem 
vystupovali zpěváci Václav Irmanov, Rudolf Cortés a na-
dále i Jiřina Salačová. Od roku 1947 měl Vlachův orchestr 
stálé angažmá v Divadle V+W a podílel se na obnovených 
představeních Osvobozeného divadla. Od roku 1954 pak 
působil v Divadle ABC a od roku 1962 v Hudebním diva-
dle v Karlíně.

Karel Vlach byl vynikající hudební manažer a pro svůj 
orchestr dokázal zajistit vystoupení i mimo divadelní pro-
story, což v padesátých letech nebylo v Československu 
jednoduché. Natáčeli hudbu k českým filmům, podnikli 
první zahraniční zájezd do Maďarska a v roce 1956 tur-
né po Polsku.

V šedesátých letech se orchestr věnoval více populární 
hudbě a spolupracoval se zpěváky jako je Yvetta Simono-
vá, Milan Chladil. Patřili mezi nejoblíbenější hudební usku-
pení v Československu. Karel Vlach v roce 1963 obdržel 
titul zasloužilého umělce, jako první ze zástupců tzv. po-
pulární kultury. Hudbě zasvětil celý svůj život. Vyrostl na 
swingu a snažil se, aby jeho orchestr byl stále moderní, ale 
nepodléhal různým módním trendům. Objevil a vychoval 
řadu výborných muzikantů a zpěváků. 

Karel Vlach je pohřben na Vyšehradském hřbitově 
v Praze v hrobě označovaném jako „Pomník českým her-
cům“, který byl odhalen v roce 1999 a je ve společné péči 
Herecké asociace a Nadace Život umělce.

Miloš Horák jako Leporello (vlevo) a Pavol Kubáň jako Don Giovanni
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ra Před 250 lety zemřel 
skladatel František Xaver Brixi
Skladatel František Xaver Brixi, který se narodil 2. ledna 
1732 v Praze, byl nejvýznamnějším českým komponistou 
přelomu baroka a klasicismu. Během svého krátkého ži-
vota napsal více než pět stovek skladeb, zejména chrámo-
vých děl. Dnes však Brixiho jméno není širší veřejnosti pří-
liš známo.

František Xaver byl synem slavného pražského varha-
níka a skladatele Šimona Brixiho. Vzdělání získal na piaris-
tickém gymnáziu ve středočeských Kosmonosech, násled-
ně se živil jako varhaník v několika pražských kostelech, až 
zakotvil coby kapelník v chrámu sv. Víta na Hradčanech.

Mezi uznávané skladatele se Brixi zařadil poměrně brzy 
a řada jeho skladeb ve své době zlidověla. Zásluhu na tom 
měla nejenom výrazná melodičnost, ale i skutečnost, že se 
Brixi při jejich komponování neváhal inspirovat světskými 
a lidovými motivy.

Brixi bývá pro své melodické cítění často označován 
za předchůdce Wolfganga Amadea Mozarta. Možná prá-
vě díky Briximu byly skladby rakouského hudebního génia 
přijaty v Praze s takovým pochopením a nadšením. Ačko-
liv seznam Brixiho skladeb je úctyhodně dlouhý, jeho život 
byl naopak poměrně krátký. Zemřel 14. října 1771 ve věku 
pouhých devětatřiceti let.

2. 10. 1861 zahájil v Praze činnost pěvecký spolek Hlahol.

za
jím

av
os

ti V Plzni přibylo dvacet kamenů zmizelých
Dvacet dalších kamenů zmizelých, které připomínají obě-
ti nacistické perzekuce, přibylo do chodníků na osmi mís-
tech v Plzni. Ve městě je takových kamenů již 77. Kromě 
patnácti kamenů připomínajících židovské oběti holocaus-
tu se město k mezinárodnímu projektu v září poprvé při-
pojilo i s pěti kameny věnovanými plzeňským Romům, kte-
ří byli za války odsunuti do koncentračního tábora v Le-
tech u Písku.

Kameny, o které se má „zakopnout“, takzvané Stolper-
steine, mají přimět kolemjdoucí zastavit se a vzpomenout 
si na oběti nacistického režimu. Nacházejí se před domy, 
v nichž tito lidé žili před násilným sestěhováním a depor-
tací do koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. Přímo 
z Plzně odjelo v lednu 1942 ve třech transportech 2 613 ži-
dovských mužů, žen a dětí. Konce války se dožilo pouze 
209 z nich. Deportace Romů z Plzně do tábora v Letech 
probíhaly od 3. srpna 1942. Tábor v Letech fungoval tři 
roky, během nichž jím prošla velká část Romů žijících na 
území Čech. Zemřelo v něm celkem 327 lidí a další stovky 
Romů z Let skončily v Osvětimi.

První kameny zmizelých se v plzeňských ulicích obje-
vily v roce 2012. Do mezinárodního projektu, jehož auto-
rem je německý výtvarník Gunter Demnig, se podle magis-
trátu zapojilo šestadvacet evropských zemí. V 1 800 měs-
tech a obcích bylo do letošního června položeno téměř 
90 000 Stolpersteine.

„Je to způsob, jak připomenout šoa (holokaust) neje-
nom v tom obecném smyslu, ale i zcela konkrétně k našim 
spoluobčanům, kteří se stali obětí této tragické události 
během druhé světové války. Ten letošní ročník je výjimeč-
ný i tím, že v prostoru Zastávky v Doudlevcích si připome-
neme i oběti romského holokaustu,“ řekl primátor Martin 
Baxa. Nové kameny v Přeštické ulici jsou věnované dospě-
lým i dětem z romských rodin Janečkovových a Serynko-
vých, kteří zahynuli v táboře v Letech.

Roma Josefa Serynka, za války působícího na Vysočině 
a přezdívaného „černý partyzán“, město letos in memo-
riam ocenilo prestižní Cenou 1. června. „On jediný pře-
žil, členové jeho rodiny se stali obětí holokaustu,“ připo-
mněl Baxa.

Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem, do něhož je vyryto jméno, rok narození, rok 
deportace a místo úmrtí oběti holokaustu. Od září nové 
kameny připomínají například na Palackého náměstí ob-

chodníka s cukrovinkami Rudolfa Perelese, jeho druhou 
ženu Annu a dvě děti, kteří zahynuli v koncentračním tá-
boře Izbica. Na Klatovské třídě jsou nové kameny před 
domem továrníka Zikmunda Friedlera a jeho ženy Emilie. 
Další kameny připomínají rodiny Friedlerových a Kleino-
vých nebo lékaře Theodora Eisnera. Poprvé se pamětní ka-
meny z centrálního obvodu rozšířily i do prvního obvodu, 
aby před domy připomněly osud významných rodů továr-
níků Krausových a Hanákových.

Happening v Bubnech k výročí nacistické 
deportace židovských obyvatel z Prahy
Happenning s názvem Bubnování pro Bubny připomněl 
80. výročí prvního židovského transportu, který nacisté 
za druhé světové války vypravili z Prahy. Akce, na níž při-
šli i pamětníci tehdejších událostí nebo jejich potomci, se 
uskutečnila již posedmé. Jejím smyslem bylo narušit ticho 
pasivního přihlížení mlčící většiny k potlačování lidských 
práv a genocidě. Právě mlčení bylo a je podle organizá-
torů v čele s Pavlem Štinglem spolupachatelem masové 
vraždy, která se může opakovat. Rytmus obstarala šesti-
členná skupina bubeníků ze skupiny Tam Tam Batucada 
pod píšťalkou Miloše Vacíka, která doprovázela flétnistu 
a klarinetistu Jiřího Stivína. Zapojili se i příchozí s pomo-
cí bubínků z kartónu nebo krabic. Přišlo jich pár set. Počet 
účastníků byl nepoměrně menší než tisícovka lidí, kteří se 
podle herečky a pamětnice prvního Bubnování pro Bubny 
Báry Hrzá nové sešli navzdory dešti na bubenském nádraží 
v roce 2015. Na happening navázala upoutávka na výsta-
vu fotografií s názvem Pavel Dias: Torzo – vzpomínky pro 
budoucnost, která v Domě U Černé Matky Boží zachycu-
je bolest a vzpomínky těch, kteří přežili holokaust, a slav-
nostní koncert v hale nádraží.

První transport pražských Židů z nádraží Bubny do 
Lodže odjel 16. října 1941. Bylo v něm tisíc mužů, žen 
a dětí a přežilo z něj čtyřiadvacet lidí. Celkem přes peron 
stanice Praha-Bubny opustilo Prahu na 50 000 občanů, 
kteří byli svým původem odsouzeni k takzvanému koneč-
nému řešení. V roce 1945 odtud při odsunu odjížděli praž-
ští Němci. (mk)

Tvrz Stachelberg
Obrana Libavského sedla u Žacléře před nástupem ně-
mecké branné moci byla posláním výstavby největší prvo-
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republikové dělostřelecké tvrze. Zároveň se jednalo i o jed-
nu z největších světových tvrzí. Jde o poslední pevnost bu-
dovanou na čáře mezi Krkonošemi a Odrou. 

Sestavu srubů mělo tvořit dvanáct objektů, jedenáct 
mělo být napojeno na důmyslně vytvořený podzemní sys-
tém. Stachelberg (Ježovou horu, Babí) budovali v letech 
1937-1938.

Ve členitém terénu měly být postaveny objekty s velkou 
palebnou silou, podpořené linií lehkého opevnění a pásy 
protipěchotních a protitankových překážek. Stezka po pev-
nostním areálu začíná na parkovišti u silnice vedoucí k Ža-
cléři. Tady je možné narazit na první řopík, vedle něhož 
stojí kamenný sloup s křížkem. Řopík, toto zdrobnělé slo-
vo, označuje železobetonový objekt lehkého opevnění vzo-
ru 37. Název vznikl podle zkratky Ředitelství opevňovacích 
prací (ŘOP), orgánu, který řídil výstavbu těchto objektů 
v rámci československého opevnění. 

Odtud vede naučná stezka „Opevnění Trutnovska“ po 
prvorepublikovém opevnění, jejímž stěžejním bodem je je-
diný dokončený pěchotní srub Polom. Na druhou stranu 
se táhne linie bunkrů přes Rýchory ke Krkonoším.

23. září došlo k mobilizaci, tvrz okamžitě obsadili vo-
jáci 17. hraničářského pluku z Trutnova. S částečnou vý-
zbrojí se čekalo na další vývoj situace, k několika přestřel-
kám došlo s příslušníky Freikorpsu, kteří útočili od Liebau 
(dnes Lubawka) v Polsku. 29. září byla podepsána dohoda 
v Mnichově, pohraniční oblasti republiky byly postoupeny 
říši. Vojáci odešli, ženisté částečně zavalili podzemí. Voda 
v bunkru byla až do roku 2000. Němci chtěli objekty vy užít 
k obraně před postupujícími Rusy, k tomu však nedošlo.

Zdejší objekty měly mít ve výzbroji desítky kulometů, 
řadu kanónů, deset houfnic a čtyři minomety. Za rok inten-
zivní výstavby se toho stihlo hodně, vybetonován byl jeden 
srub, vyraženo bylo přes 3,5 kilometru chodeb a sálů. Sálů 
mělo být v objektech čtyřiatřicet, měly sloužit jako ubikace, 
muničáky, kanceláře a technické zázemí. Značná část pro-
stor byla po četných závalech zatopena.

Hlavní zbraní měla být pevnostní houfnice vzor 38 
o ráži 100 mm, dostřel 11,9 kilometru. Byla zadána do vý-
roby pozdě, ale aspoň se jí hned nezmocnil wehrmacht. 
K bezprostřední obraně, proti útočící pěchotě, měly být 
použity kartáčové granáty, na obrněnou techniku proti-
pancéřové.

Po skončení války byly jiné starosti než se zabývat bun-
kry, pokud by je nepotřebovala armáda. Moc se o nich ne-
psalo, bunkrologie byla ještě v plenkách. Objevily se publi-
kace historika a spisovatele Oty Holuba, ale nebyl valný zá-
jem si „pomníky zrady“, jak je nazvali komunisté, připomí-
nat. Výjimkou byl dvoudílný film Otakara Vávry Dny zrady 

(1973), kdy se při rekonstrukci událostí z roku 1938 natá-
čelo na Dobrošově, předtím bunkry využil Jiří Sequens ve 
filmu Neporažení z roku 1956. 

Při cestě po linii opevnění lze narazit i na samostat-
ný pěchotní srub. Při jeho výstavbě tu nebyl žádný strom.

V roce 1966 bylo do podzemí navezeno na 130 tun ne-
bezpečných chemikálií.

Na Stachelbergu se začalo s částečnou rekonstrukcí 
v roce 1987, to se do práce pustila parta nadšenců. Se zmi-
ňovaným Otou Holubem si vytyčili cíl otevřít muzeum čes-
koslovenského opevnění. To se zdařilo v roce 1993, spo-
lek Stachelberg zpřístupnil pevnostní srub a nainstaloval 
v něm výstavu. Nyní jsou v podzemí rozsáhlé expozice.

Po cestě od parkoviště narazí návštěvník na řopíky, ve-
dou k nim spojovací zákopy, nad prohlídkovým srubem 
se tyčí od roku 2014 rozhledna Eliška. Pojmenována je po 
královně Elišce Rejčce, manželce Václava II., který sňatkem 
upevnil česko-polské vztahy. Stojí tady její dřevěná plastika.

Z rozhledny je nádherný pohled hlavně směrem na Pol-
sko, nedaleko se tyčí budovy Žacléře. Vidět jsou ale také 
Rýchory, Jestřebí hory, v dálce Orlické hory a údolí Úpy.

V okopu u věže je umístěn kanón. Tyto zbraně byly za 
studené války připraveny proti imperialistickému nepříte-
li, často za využití opravených řopíků nebo u staveb. Ka-
nón je umístěn v ženijním úkrytu z betonových prefabriká-
tů, kterých byly na českém území stovky.

Zdejší bunkrová linie je silně opevněná, asi sedmikilo-
metrová stezka vede k pěchotnímu srubu u silnice z Trut-
nova na Královec. U pevnosti je rychlé občerstvení, ve sru-
bu lze koupit pohlednice, publikace a vizitky. (mk)

Spor o důl Turów zhoršuje vztahy 
na česko-polských hranicích
Nápis „Čechy neobsluhujeme“ se objevil na dveřích jed-
noho výčepu v polském městě Bogatynia, jehož obyvate-
lé se obávají uzavření nedalekého dolu Turów, napsal pol-
ský server Gazeta.pl.

Místní obyvatelé podle listu Gazeta Wyborcza obviňují 
z vyvolání krize nejen polskou vládu, ale také Čechy, Něm-
ce a Evropskou unii. Starosta se domnívá, že uvalení po-
kuty ve výši půl miliónu eur denně (asi 12,7 miliónu Kč) 
za neuposlechnutí předběžného nařízení unijního soudu 
o zastavení těžby může spor vyostřit. Po městě podle dení-
ku kolují spiklenecké teorie, že Češi podplatili Soudní dvůr 
EU, a tak Polsko nese důsledky.

Praha předstihla Vídeň i Londýn:
má nejlepší parky na světě
Praha a její parky jsou nejlepší na světě, ukázal průzkum 
britského serveru ABC Flora. Hlavní město za sebou ne-
chalo i metropole se slavnými parky, jako je Central Park 
v New Yorku nebo londýnský Hyde Park.

Že jsou pražské parky nejlepší na světě, ukázal žebří-
ček, který porovnával světové metropole a úroveň jejich 
zelených ploch, kam chodí tamní obyvatelé trávit volný 
čas. České hlavní město předstihlo metropole, jako je na-
příklad New York se svým proslulým Central Parkem nebo 
Londýn, Vídeň či Moskvu.

Server ABC Flora v rámci jejich průzkumu vyhodno-
coval několik kritérií, mezi které patří například recenze 
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ti uživatelů a ruch, který v parcích převládá. Z toho násled-
ně vznikla desetibodová škála, která ukázala finální pořa-
dí měst.

Praha, která stojí na vrcholu, získala celých deset bodů. 
Jak vyplývá z dat, která server zveřejnil, české hlavní měs-
to těžilo z poměrně nízkého počtu obyvatel. Tedy alespoň 
ve srovnání s jinými městy. Tento počet měl totiž přímý vliv 
například na vytíženost jednotlivých parků, což zároveň 
pozitivně ovlivňovalo konečné skóre.

V Praze je na čtyřicet parků, které jsou veřejnosti běž-
ně přístupné. Mezi ty nejznámější patří Stromovka, Letná, 
Havlíčkovy nebo Riegrovy sady. Ve srovnání s ostatními jde 
ve vztahu k počtu obyvatel a rozloze o nadprůměrné číslo. 
I díky tomu má Praha třetí nejklidnější parky světa.

Městem s vůbec nejméně rušnými parky se stalo velšské 
hlavní město Cardiff. Je to také vůbec nejméně osídlené 
město v žebříčku, což nepochybně hodnocení ovlivnilo.

Průzkum hodnotil také kvalitu jednotlivých parků. 
V tomto případě na škále maximálně 5 bodů. V průměru 
se dostala Praha na 4,59 bodu a v celosvětovém srovnání 
byla druhá. Předčila ji totiž Moskva, která získala průměr-
né skóre 4,67 bodu.

„Přestože je (Praha) známá svou klasickou architektu-
rou, zdá se, že přírodní stránka města by se také opomíjet 
neměla,“ napsal k výsledkům server.

I přesto, že Moskva získala lepší průměrný výsledek 
u jednotlivých parků, i zde zapůsobil vliv vyššího počtu ná-
vštěvníků, a tak na konečné stupnici získala jen 9,95 bodu 
z 10. Na třetí příčce celkového žebříčku pak skončil Lon-
dýn s 9,26 body.

Na druhém konci žebříčku, zároveň tedy vůbec s nej-
horšími výsledky, skončila Lima, hlavní město Peru, která 
doplatila na přelidněnost. Ta totiž zastínila i jinak dobré re-
cenze návštěvníků. Druhé od konce pak skončilo Kapské 
město a třetí Athény.

Všechna zmíněná města se zařadila zároveň i do žeb-
říčku nejrušnějších přírodních ploch na světě. Právě Lima 
v tomto případě drží první pozici. Následuje ji pak Rio de 
Janeiro a Bangkok – pro představu například v Limě na 
jeden park připadá půl miliónu obyvatel. Je to o více než 
400 tisíc lidí více než v případě parků v Praze. (mk)

Architekt Jiří Boudník pomáhal před 20 lety 
se záchrannými pracemi v New Yorku
Šest měsíců pomáhal před dvaceti lety plzeňský architekt 
Jiří Boudník jako dobrovolník se záchrannými pracemi 
poté, co se 11. září 2001 zřítily v New Yorku věže Světo-
vého obchodního centra. Pro týmy hasičů i záchranářů vy-
tvořil 3D modely obou zřícených budov, což jim pomohlo 
zorien tovat se v ruinách. Jako specialista na výškové budo-
vy byl součástí rozsáhlého týmu, který studoval kolaps věží. 
Po půl roce musel vyhledat psycholožku, která mu poradi-
la, aby se z posttraumatického šoku začal „vypisovat“. Se-
psal knihu Věže – Příběh 11. září, jejíž druhé vydání v sou-
časné době vychází, zároveň ji vydává poprvé také v ang-
ličtině i jako audioknihu. Knihy pokřtil v Americkém cent-
ru ambasády USA v Praze. Amerika si před nedávnem při-
pomínala dvacet let od nejtragičtějších teroristických úto-
ků v historii, při nichž zahynulo téměř 3 000 lidí.

„Vyhodil jsem technické věci, je to daleko čtivější. Vy-
užil jsem 20. výročí, udělal revizi, kniha je slabší. A konečně 

jsem vydal anglickou verzi, která je originál,“ uvedl Boud-
ník, který emigroval z Československa v roce 1987 s mat-
kou a sestrou, vystudoval v USA architekturu se specializa-
cí na výškové budovy a působí střídavě v Plzni i New Yor-
ku. Podle něj psali o tématu slavnější spisovatelé, ale do je-
jich děl se nepromítlo, že tam skutečně byli.

Na titulní straně knihy má fotografii potetovaných zad 
známého hasiče Tiernacha Cassidyho, který se stal Boud-
níkovým přítelem.

Oba mrakodrapy, na nichž se začalo pracovat v roce 
1967, byly podle Boudníka stavěné tak, aby odolaly pří-
padnému nárazu tehdy největšího letadla Boeing 737, ale 
stroje, které naletěly do věží, byly třikrát těžší a dvakrát vět-
ší. Přesto ho překvapilo, že se tak rychle zřítily. Letadla za-
sáhla zhruba deset ze 110 pater. Po nárazu se věže zaky-
mácely, absorbovaly kinetickou sílu, ale ustály to. Hlavním 
důvodem kolapsu bylo palivo v nádržích obou letadel, kte-
ré fungovalo jako zápalka. Poškozené ocelové prvky pak 
tlakem exploze ztratily požární ochranu. Váha zřícených 
poschodí nad zónou nárazu tlačila na sloupy spodních pa-
ter, plášť se rozevřel a věž se zřítila jako domino.

Podle architekta se mrakodrapy v USA již stavějí dale-
ko bezpečněji, bylo přijatých deset hlavních směrnic. „Už 
se nemůže stát, aby naletělo letadlo do nějaké důležité bu-
dovy, postavené po roce 2001, a ta pak měla takový pro-
gresivní kolaps. Lidé mohou utéct a bezpečně se dostat 
dolů. Každých pět nebo deset pater se staví vyztužené pa-
tro, které by kolaps zastavilo. A podstavce budovy se bu-
dují jako železobetonové masy proti třeba nějakým úto-
kům nákladních vozů. I schodišťové šachty jsou ze železo-
betonu,“ uvedl.

Osudnou hodinu měl jako projektový manažer brook-
lynské stavební firmy kontrolní den v budově federálního 
soudu, kterou stavěli zhruba míli od věží. Po nárazu do 
prvního mrakodrapu mu volala známá, ale nikdo tomu ne-
věřil. Po půlhodině je ale hlavní stavbyvedoucí informo-
val o nárazu druhého letadla a řekl jim, že jde o útok na 
Spojené státy a že musí všichni ven, protože budova sou-
du může být dalším cílem. Boudník vyběhl a viděl, jak obě 
věže hoří. Telefonoval známým do severní věže, ale ne-
dovolal se. „Nevěděl jsem, že budovy spadnou, to nevě-
děl nikdo, ale věděl jsem, že tam bude nějaký částečný ko-
laps. Že minimálně ta část nad nárazem letadla se nějak 
zřítí a že to bude padat lidem na hlavy,“ řekl. Vzal přilbu, 
baterku a přenosné rádio a vydal se je varovat přes Brook-
lynský most. Když šel směrem k Manhattanu, tak uviděl, 
jak se začala hroutit první věž. V rádiu pak slyšel varování, 
že je na obloze víc letadel, které zřejmě budou útočit i na 
mosty, dostal strach a vrátil se do Brooklynu. Když zjis-
til, že šlo americké stíhačky, vydal se opět na Manhattan 
a když došel k radnici, začal padat druhý mrakodrap. Ne-
uvěřitelná oblaka prachu zahltila všechny úzké ulice okolo, 
řekl. Hned poté policisté uzavřeli celý Manhattan, kam se 
dostal až druhý den ráno, odkdy začal pomáhat jako dob-
rovolník. Dva týdny dostal od zaměstnavatele volno, poté 
musel dát výpověď, což si mohl dovolit, protože měl vlast-
ní firmu na projekty domů.

„Druhý den jsem to vnímal tak, že nemám na vybra-
nou, že to je něco, co musím dělat. Bylo to šokující, proto-
že člověk nikde nevidí, aby se dvě 110 pater vysoké budo-
vy takhle zřítily a pak je měl před sebou. To bylo neskuteč-
né pole destrukce,“ uvedl.
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Hasiči architekty a stavbaře respektovali a posloucha-
li je. Podle Boudníka budovy dobře neznali, jejich výkre-
sy tehdy nemusely být povinně uložené na stavebních úřa-
dech. „Druhý den jsem našel sadu plánů v mobilním sta-
novišti policie, byly asi jediné. Chtěl jsem je hned okopíro-
vat a rozdat všem, abychom se orientovali, kde je schodiš-
tě, výtahová šachta a tak. Musel jsem ale přemluvit policis-
ty. Šel se mnou jeden až do vzdálené stavební firmy, kde 
šla elektřina, a tam jsem udělal sedm kopií,“ uvedl. Přes ví-
kend jsem pak vytvořil 3D model pro hasiče, nejprve papí-
rový, uzavřel Boudník. (mk)

Dostavba vyhořelého křídla Průmyslového 
paláce by měla skončit v roce 2024
Vyhořelé křídlo pražského Průmyslového paláce dosta-
ví pro město konsorcium Společnost pro Průmyslový pa-
lác vedené Metrostavem. Náklady dostavby jsou zhruba 
2,64 miliardy korun. Kromě dostavby vyhořelého kříd-
la konsorcium zrekonstruuje druhé křídlo a střední trakt. 
Práce začnou letos, skončit mají do roku 2024. Výběr do-
davatele schválili pražští radní. Křídlo paláce vyhořelo 
v roce 2008. Jeho dostavbu dlouhodobě provázely potí-
že. Vybraná firma vybuduje repliku vyhořelého křídla, kte-
rá však bude uvnitř vybavena moderními technologiemi. 
Palác vybaví vzduchotechnikou a tzv. zastiňovací techno-
logií. Pod levým křídlem vznikne nový masivní suterén, do 
kterého se umístí zázemí pro přípravu expozic.

Oprava hrobky Metternichů v Plasech
Plasy na Plzeňsku začnou příští rok opravovat za 18 milió-
nů korun hrobku šlechtického rodu Metternichů, která je 
v majetku města. Chtějí ji turisticky propojit s hojně navště-
vovaným areálem plaského kláštera. Hotová by měla být 
do roku 2023, kdy bude Metternichovo výročí, a měla by 
být atrakcí pro cizince. Hrobka patří podle starosty mezi 
velmi významná návštěvní místa ve městě.

Stálou Metternichovskou expozici chystá do roku 2023 
v klášteře v Plasích také Národní památkový ústav, a to 
v budově barokní prelatury, kterou teď opravuje. 

Hrad Svojanov oslavil tři jedničky
Nekulaté, přesto magické výročí oslavil v září hrad Svo-
janov na Svitavsku. Právě před 111 lety totiž svojanov-
ský velko statek zakoupilo královské věnné město Polička 
a s výjimkou let komunismu jej vlastní dodnes. 

Poličští radní tehdy koupili bývalé královské sídlo od 
posledního soukromého majitele hradu Antonína Františ-
ka Haasche. „Tenkrát 4. září 1910 se na Svojanově konala 
velká lidová slavnost. I proto, že lidé slavili, že české měs-
to bylo při koupi úspěšné, když přeplatilo druhého zájem-
ce, místní německý křesťanský spolek,“ připomněl kaste-
lán hradu Miloš Dempír.

„Vlastnictví takové památky je samozřejmě zavazující, 
ale Polička je kulturní město, proto je na Svojanov hrdá. 
I když neleží přímo ve městě, ale je téměř 20 kilometrů 
vzdálený,“ řekl k tomu místostarosta Pavel Štefka. Dodal, 
že má radost i ze stoupající návštěvnosti v posledních le-
tech. Ze zhruba 27 tisíc návštěvníků ročně na konci deva-
desátých let se jich ještě před koronavirem přišlo na stře-

dověké sídlo podívat na 80 tisíc. „Loni a letos budeme zřej-
mě na podobném čísle, a to asi 60 tisíc turistů,“ doplnil 
kastelán Dempír.

Kvůli koronaviru se také v loňském roce nemohlo sla-
vit 110. výročí vlastnictví hradu Poličkou. „Proto jsme le-
tos oslavili symbolické 111. výročí. Programově šlo bezpo-
chyby o nejrozsáhlejší hradní akci letošního roku,“ upřes-
nil kastelán s tím, že se díky výzdobě i programu mohli ná-
vštěvníci přesunout do atmosféry počátku 20. století.

„Hrad obsadila císařsko-královská armáda. Nechyběla 
módní přehlídka oděvů z počátku 20. století, taneční vy-
stoupení i stylové ochotnické divadlo,“ vyjmenoval Miloš 
Dempír. Připraven byl rovněž fotokoutek, výstava dobo-
vých rekvizit nebo třeba dobový felčar. Celý program při-
pravila skupina scénického tance Perchty von Bladen. Do 
konce září byla v galerii v předhradí ještě přístupná vý-
stava Šťastný život v secesi, která přinesla mnohé o době 
před první světovou válkou. K vidění byly nejen originál-
ní secesní oděvy, ale také secesní porcelán, malované sklo 
a mnohé další vychytávky té doby, které byly nejen deko-
rativní, ale plnily i svůj účel. A návštěvníci nebyli připrave-
ni ani o komentované prohlídky hradu Svojanov. (mk)

Do Česka se vrací vzácný svitek tóry
V pražském Karolinu zástupci židovské komunity Ec cha-
jim převzali víc než 130 let starý svitek tóry, který se do 
Česka vrací z Británie. Patří k 1 564 svitkům shromáždě-
ným nacisty za druhé světové války ze židovských komunit 
a prodaným v šedesátých letech minulého století do Lon-
dýna z tehdejšího Československa. Jde o druhou navráce-
nou tóru z tohoto souboru, první svitek z něj získala před 
čtyřmi lety Židovská obec Olomouc.

Tóra je základní text judaismu a zahrnuje prvních pět 
knih hebrejské bible, křesťany označované jako Starý zá-
kon. Svitek označený v souboru číslem 1052 do Česka trva-
le zapůjčí nadace Memorial Scrolls Trust. Záštitu nad slav-
nostním předáním tóry převzaly Univerzita Karlova, měs-
to Praha a izraelské velvyslanectví v ČR.

Sv. Václava připomněla řada akcí
Lidé v České republice si připomněli národního světce 
a patrona svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde byl kní-
že zřejmě 28. září v roce 935 zavražděn, byla po rekon-
strukci slavnostně otevřena bazilika nesoucí jeho jméno. 
Při Svatováclavské pouti ji slavnostně otevřel kardinál Do-
minik Duka. Opravou prošla kompletně celá bazilika včet-
ně mobiliáře.

Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem 
spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. 
Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická 
církev v roce 2003. Při své návštěvě v roce 2009 na ni za-
vítal tehdejší papež Benedikt XVI.

Akce spojené se svatým Václavem byly i na dalších 
místech republiky, ale i ve Vídni. Ve Valdštejnském paláci 
v Praze odsloužili ekumenickou bohoslužbu a v Budči na 
Kladensku pořádali komentované prohlídky kostela svaté-
ho Petra a Pavla.

U příležitosti Dne české státnosti byl otevřen veřejnosti 
Lichtenštejnský palác, ministerstvo zdravotnictví, minister-
stvo kultury a ministerstvo práce a sociálních věcí.
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Pražská ZOO oslavila 90. narozeniny
V prvorepublikovém duchu pražská zoologická zahrada 
oslavila devadesát let od svého otevření. Návštěvníky už 
u vchodu vítali zaměstnanci ZOO v dobových kostýmech, 
lidem, kteří také přišli v historickém oblečení, rozdávali 
drobné dárky. Jedno z nejnavštěvovanějších míst v hlav-
ním městě návštěvníkům poprvé otevřelo své brány 28. 
září 1931.

Oslavy zoologická zahrada pojala právě v duchu třicá-
tých let minulého století. Poblíž hlavního vchodu do areá lu 
hrála swingová kapela a návštěvníci se zde mohli zúčast-
nit swingových workshopů. V areálu byly k vidění i histo-
rické automobily či motocykly. Na počest výročí svého ote-
vření pražská ZOO vydala také limitovanou edici Trojských 
tolarů.

Největší zásluhy na tom, že se dlouholeté snažení o vy-
budování zahrady v české metropoli podařilo, měl středo-
školský profesor a ornitolog Jiří Janda, který se stal i prv-
ním ředitelem nově otevřeného zařízení.

Zámek Protivín koupil 
Malajský královský fond
Malajský královský fond koupil zámek Protivín i s přilehlým 
parkem. Památku chce do roku 2023 zrenovovat, investi-
ce bude zhruba půl miliardy korun. Zámek se stane ubyto-
vacím, vzdělávacím a reprezentativním prostorem majite-
lů, vznikne tu i hotel. Zámek, který svého času patřil i Kar-
lu IV., se zapojí do investičního programu The Royal Ca-
pital Club, jejž založili členové aristokratických rodin včet-
ně královských z východní Asie a další investoři. Část areá-
lu chtějí majitelé zpřístupnit, řekly ČTK zástupkyně inves-
tora. Novým majitelem je mezinárodní investiční skupina 
IC Group, která je byznysovým poradcem fondu. Zámek 
koupila za 100 miliónů Kč. Otevřít ho chce v první polo-
vině příštího roku. „Vybírali jsme z mnoha objektů v celé 
ČR. Primárně jsme hledali stavbu typickou pro českou 
zemi s historií a napojením na významné české panovníky 
a rody. Důležitým argumentem bylo i vydané stavební po-
volení,“ řekla architektka projektu Věra Nagyová.

Pamětní mince ČNB: 
Janský, Kupka, Havlíček Borovský
Česká národní banka vydala pamětní stříbrnou dvouset-
korunu k připomenutí 100 let od úmrtí Jana Janského, ob-
jevitele čtvrté základní krevní skupiny. Mince, která je prv-
ní pamětní dvousetkorunou z nového pětiletého emisního 
plánu ČNB, je v prodeji od září 2021. Autory mince jsou 
Asamat Baltaev a Jiří Hanuš. Dále vydala pamětní stříbrnou 
dvousetkorunu k připomenutí 150 let od narození malíře 
Františka Kupky. Podobu mince navrhl Adam Alva Fejfar. 
Pamětní mince připomínající Františka Kupku je předpo-
slední stříbrnou dvousetkorunou ČNB v tomto roce. Pro 
příznivce numizmatiky je připravena rovněž emise u pří-
ležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského, 
která vyšla na konci října.

Nominální hodnota mincí není totožná s prodejní ce-
nou, která je vyšší a zohledňuje mimo jiné aktuální cenu 
stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Mince jsou 
k dispozici ve dvojím provedení, která se liší povrchovou 

úpravou a zpracováním hrany. Jsou ve špičkové kvalitě, 
která se vyznačuje vysoce leštěným mincovním polem, ma-
tovaným reliéfem a hladkou hranou a další v běžném pro-
vedení s vroubkovanou hranou.

ČR a Německo spojila Vintířova stezka
Českou republiku a Německo spojila 162 kilometrů dlou-
há poutní Vintířova stezka (Gunthersteig). Je rozdělena 
do devíti etap, na nichž si turisté a poutníci mohou projít 
místa spjatá se středověkým mnichem Vintířem (Gunthe-
rem). Vede z německého Niederalteichu přes Rinchnach 
a na české straně přes Dobrou Vodu u Hartmanic do Blat-
né. Z devíti úseků o délce 14 až 23 kilometrů procházejí 
tři Bavorskem, jeden přes hraniční přechod a pět je v Če-
chách. Projekt finančně podpořil evropský program pře-
shraniční Cíl EÚS.

K zajímavých místům na stezce patří barokní kostel 
v Dobré Vodě, který je zasvěcen sv. Vintířovi a je tam sed-
mitunový skleněný oltář široký pět a vysoký 3,5 metru. 
Dále nejdéle sloužící sklárna v českých zemích v Anníně 
z roku 1796 či zřícenina hradu Rabí.

Blahoslavený Vintíř, poustevník a diplomat, se v pa-
desáti letech vzdal světského života a vstoupil do opat-
ství v Hersfeldu a Niederalteichu. Byl pověřen osidlová-
ním středního Bavorska. Ke konci života se vrátil zpět do 
lesů u Dobré Vody, kde v roce 1045 zemřel.

Nový památník hornických tradic v Mostě
V Mostě odhalili pomník hornických tradic a důlních ne-
štěstí. Vznikl podle návrhu Jakuba Klašky. Slavnosti přihlí-
želi havíři z celého Česka, kteří se do Mostu sjeli na 25. se-
tkání hornických měst a obcí. Průvod uniformovaných hor-
nických spolků se poté vydal na 1. náměstí, kde pokračo-
val program hornickými ceremoniály, jako je předání pu-
tovního praporu či stuh. Architekt pojal dílo jako monu-
mentální nadzvednutý zářez do terénu, symbolizující do-
bývání uhlí v krajině. Na tradiční setkání přijelo do Mostu 
kolem 350 havířů z různých míst České republiky, Sloven-
ska a partnerského saského Marienbergu.

Dny evropského dědictví v ČR
Na 750 památek po celé ČR se zapojilo do Dnů evropské-
ho dědictví. Stovky kostelů, radnic, hradů, divadel, ale také 
třeba technických památek po celém Česku se otevřely zá-
jemcům. Mnohdy jde o objekty, kam se lidi běžně nedosta-
nou. Dny evropského dědictví pořádá od roku 1991 Rada 
Evropy. V Česku se o ně stará právě Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska.

Magorovo září v Humpolci se letos 
rozšířilo o vzpomínku na básníka Zábranu
Magorovo září, kterým si Humpolec na Pelhřimovsku ob-
vykle připomíná básníka, publicistu a jednoho z předsta-
vitelů českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, letos 
připomnělo také básníka Jana Zábranu. Obě osobnosti 
pojí vztah k Humpolci i perzekuce v době totality. Hum-
polec na ně zavzpomínal u příležitosti 10. výročí Jirouso-
va úmrtí a nedožitých Zábranových devadesátin 24. září.
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V Praze v Radlicích se po rekonstrukci 
otevřela půjčovna klavírů
Za cenu od několika stokorun za měsíc si zájemci mohou 
půjčit domů piano. Český hudební fond provozuje půjčov-
nu těchto nástrojů, jejichž pořízení může být třeba pro ro-
diče začínajících hráčů příliš nákladné. Fond zajišťuje i do-
pravu a ladění nástroje, půjčit si ho mohou i školy nebo zá-
jemci na oslavu, koncert či do kavárny. 

Český hudební fond má pobočky půjčoven klavírů 
i v Brně, Ostravě a Lanškrouně. O nástroje pečuje pod 
dohledem profesionálních nástrojařů a zajišťuje veškerý 
servis, který tato péče vyžaduje. Na výběr je v Praze čty-
řicet nástrojů. Český hudební fond nabízí možnost proná-
jmu od šesti měsíců až na dobu neurčitou. Půjčovné je od 
350 Kč do 800 korun za měsíc.

Jméno vídeňského rodáka Járy Cimrmana 
zaznělo poprvé v roce 1966
Jméno fiktivního českého génia Járy Cimrmana patří již 
přes padesát let k pilířům české zábavy. Fenomén Járy 
Cimrmana mezi Čechy natolik zakořenil, že když v roce 
2005 pořádala televize anketu o největšího Čecha, fiktiv-
ní hrdina dokonce krátce vedl, než ho televize z ankety vy-
řadila. Jeho jméno již také nese několik ulic a dalších míst.

Jméno Jára Cimrman poprvé zaznělo v rozhlase 16. září 
1966 během vysílání z nealkoholické vinárny U pavouka. 
Zprvu nezávazná mystifikace okolo imaginární postavy 
všeuměla Járy Cimrmana se postupně rozrostla do ne-
tušených rozměrů. U jejího zrodu stáli scénáristé a spiso-
vatelé Jiří Šebánek, Zdeněk Svěrák a jazzman Karel Ve-
lebný.

Životní cestu vídeňského rodáka Járy Cimrmana lemu-
jí desítky objevů, vynálezů, matematických vzorců, filozo-
fických teorií a vyřešených kriminálních případů. Projekto-
val Panamský průplav a o pouhých sedm metrů minul Se-
verní pól. Přesto se nakonec světoběžník Cimrman vrátil 
do Čech a jako zapřisáhlý vlastenec se se svými protihabs-
burskými vtipy podílel na pádu rakousko-uherské monar-
chie. V osmdesátých letech se Jára Cimrman dostal i na fil-
mové plátno.

V Pelhřimově vystavují 
sladké symboly české státnosti
V pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit jsou k vidění 
symboly české státnosti včetně Svatováclavské koruny vy-
vedené z cukrářských modelovacích hmot. Jsou dílem žáků 
Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka. Škola získa-
la od roku 2008 už devatenáct ocenění na mezinárodních 
cukrářských soutěžích, což jí vyneslo zápis do české knihy 
rekordů. Jedlé symboly české státnosti v muzeu doplní ex-
pozici, ve které je i třímetrový model Pražského hradu sle-
pený z takřka 11 000 špejlí, řekl za muzeum Josef Vaněk. 

Sladké symboly české státnosti vznikaly postupně. 
V roce 2018 vytvořili budoucí cukráři pro mezinárodní 
soutěž v Lucemburku Svatováclavskou korunu a prezi-
dentskou standartu, ve stejném roce ji doplnil dort v ná-
rodních barvách s českými lvy určený pro národní soutěž 
cukrářů. A teprve před nedávnem dokončili novopačtí stu-
denti i sladkou kopii korunovačního jablka.

„Nové Pace se vždycky říkalo, že je to město cukrářů 
a ševců, ševci už nám vymizeli, ale cukráři naši školu No-
vou Paku pořád reprezentují,“ řekl ředitel Jaroš. Historie 
školy podle něho sahá až k roku 1885. (mk)

Renovovaná Slovenská strela v Čechách
Legendární železniční vůz Slovenská strela se poprvé po 
renovaci představil v Čechách. Lidé mohli vidět vlak na 
Hlavním nádraží v Praze, byl jedním z hlavních lákadel se-
tkání motorových vlaků v Lužné u Rakovníka. Z Kopřivni-
ce na Novojičínsku, kde je vůz umístěn v novém depozitá-
ři, dojel sám po kolejích. 

„Těší nás, že Strelu můžeme znovu prezentovat široké 
veřejnosti a v neposlední řadě také fakt, že do Lužné u Ra-
kovníka dojel po vlastní ose,“ uvedla specialistka marketin-
gu Tatra Trucks Marie Jonasová.

Na Hlavním nádraží v Praze byla Slovenská strela k vi-
dění na nástupišti číslo 1, odkud ve třicátých letech minulé-
ho století jezdívala do Bratislavy. Na víkendové akci v Luž-
né bylo historických vlaků více. „Kromě Slovenské strely se 
návštěvníci mohli těšit na vozy, jako jsou Hurvínek, Komá-
rek, Věžák, Modrý šíp nebo Stříbrný šíp,“ uvedl ředitel Mu-
zea Českých drah v Lužné Marek Plochý.

Motorový vůz Slovenská strela vyrobila kopřivnická Ta-
tra, do provozu byl uveden v roce 1936. Byl nasazený na 
trati Praha – Bratislava, jezdil s jedinou zastávkou v Brně 
a byl to tehdy nejrychlejší spoj na československých ko-
lejích. Trasu urazil za čtyři hodiny a 50 minut. Jezdil ještě 
v padesátých letech, pak byl vyřazen. Léta stál venku před 
kopřivnickým muzeem a chátral. Letos se do města vrátil 
po více než dvouleté renovaci a stojí v novém speciálním 
depozitáři. (mk)

Numismatická aukce v Praze
Na aukci v Praze se prodaly mince a medaile za 2,35 mi-
liónu eur, tedy v přepočtu za zhruba 59,7 miliónu korun. 
I s aukční přirážkou, která činí 20 procent, byla celková 
suma téměř 72 miliónů korun. Nejdražšími mincemi aukce 
byly Svatováclavské desetidukáty. Každá mince se vydra-
žila za 4,5 miliónu korun, včetně přirážky jejich cena činí 
5,4 miliónu korun. Za rekordní sumy se vydražily i mince, 
které byly kdysi normálně v oběhu. Například českoslo-
venská pětikoruna z roku 1951 se prodala za 600 000 ko-
run včetně přirážky, pětadvacetihaléř z roku 1932 za 
360 000 korun i s přirážkou.

Aukce nabídla i zlaté medaile. Nejdražší medailí veče-
ra se stala ta z období Františka Josefa I. Zlatá medaile – 
Zásnuby korunního prince Rudolfa a princezny Štěpánky 
Belgické se prodala za 1,8 miliónu korun včetně přirážky.

V Křižanech na Liberecku objevila žena
na zahradě sošku Ježíška z 15. století
V Křižanech na Liberecku objevila žena při práci na zahra-
dě středověkou sošku Ježíška. Drobná plastika z pálené hlí-
ny je podle znalce z druhé poloviny 15. století, a poputu-
je proto do Severočeského muzea v Liberci. Poctivou ná-
lezkyni Liberecký kraj odmění 8 000 korunami, což odpo-
vídá 20 procentům odhadované ceny zhruba 600 let sta-
ré sošky.
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ti lar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využi-
tí solární energie vyrábí ze vzduchu vodu. 

Rekordní návštěvy v rožnovském skanzenu
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na 
Vsetínsku zažilo rekordní léto co do návštěvnosti. Muzejní 
areály navštívilo o prázdninách 178 571 lidí. Návštěvnost 
se tak nejen vyrovnala loňským prázdninám, ale předčila 
dokonce i léto 2019. Letos bylo o 17 500 návštěvníků více 
než před dvěma lety, řekla ČTK mluvčí muzea Pavlína Po-
lášková. „Valašské muzeum v přírodě vnímám jako bez-
pečné místo k setkání, kdy při dodržení epidemiologických 
pravidel lze účinkujícím i divákům zprostředkovat zážitek 
v kulisách historického prostředí muzea. Vzhledem k okol-
nostem vývoje covidové situace se nám podařilo uskuteč-
nit naplánované pořady letní sezóny 2021,“ uvedl ředitel 
muzea Jindřich Ondruš.

Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším mís-
tům ve Zlínském kraji. Muzeum nyní tvoří tři areály, a to 
Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. 
V budoucnu je doplní areál Kolibiska, který bude prezen-
tovat život v horských oblastech Valašska.

Na zámek Konopiště se po 80 letech 
vrátil renesanční štít ukradený nacisty
Na zámek Konopiště se vrátil vzácný renesanční štít 
z 16. století. Za druhé světové války ho zabavili nacisté. 
Štít se dostal přes soukromého sběratele do muzea ve Fi-
ladelfii. Jeho správní rada se rozhodla štít vrátit. Pomohly 
tomu fotografie ze zámku, kde byl štít součástí sbírek Fran-
tiška Ferdinanda d’Este.

Renesanční slavnostní štít vytvořil Girolamo di Tom-
maso da Treviso kolem roku 1535. Ve čtyřicátých letech 
20. století ho zabavily nacistické úřady. Měl se stát sou-
částí zamýšleného muzea Adolfa Hitlera v rakouském Lin-
ci. V roce 1976 ho americký newyorský sběratel s kořeny 
v Německu odkázal Museum of Art Philadelphia.

Nejlepší webové stránky z měst má Jihlava, 
z obcí Tisá z Ústeckého kraje
Ocenění Zlatý erb za nejlepší webové stránky získala v ka-
tegorii měst Jihlava, v kategorii obcí Tisá z Ústeckého kra-
je. Výsledky 23. ročníku celostátní soutěže Zlatý erb pořa-
datelé vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a sa-
mosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Soutěž, jejímž cílem je 
podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích, 
každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Le-
tos se do klání zapojily obce a města ze všech čtrnácti kra-
jů Česka. Zúčastnilo se jí více než 400 webových stránek 
a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb a tu-
ristických prezentací, podobně jako loni.

Na druhém místě mezi městy skončil Bruntál z Morav-
skoslezského kraje a ocenění za třetí místo si odnesl Ho-
donín z Jihomoravského kraje. Mezi obcemi byl druhý web 
MČ Praha – Zbraslav, třetí místo má Újezd u Valašských 
Klobouk ze Zlínského kraje. Zvláštní cenu ministryně pro 
místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v kategorii 
města a obce získaly Mariánské Lázně, v kategorii regio-
nů Turistický portál Pardubického kraje Východní Čechy.

Podobných nálezů není mnoho, lidé je často zatají 
a prodají na burzách či do soukromých sbírek, řekl novi-
nářům archeolog muzea Petr Brestovanský.

Soška představuje malého Ježíška bez šatů, který drží 
v levé ruce kouli neboli sféru, která symbolizuje svrcho-
vanou moc. Sošce chybí spodní část od půli stehen. „Po-
dobné plastiky v Evropě známe, ale v řádu jednotek,“ do-
dal archeolog.

Na Rychnovsku proběhl sraz sokolníků
V Opočně na Rychnovsku proběhl 54. ročník Národního 
sokolnického setkání s mezinárodní účastí. Přihlášených 
bylo zhruba 150 účastníků, kteří lovili s 96 dravci. Setkání 
se letos účastnili také sokolníci z Německa, Slovenska, Pol-
ska nebo Nizozemska.

Sokolnictví vzniklo před několika tisíci lety v Asii, největ-
šího rozkvětu dosáhlo ve středověku. Sokolnictví v českých 
zemích má tradici přes 1 500 let. Česko je jedním ze stá-
tů, které je se sokolnictvím zapsané na seznam UNESCO. 
Domácí tradice sokolnictví spadá do doby Velkomoravské 
říše, největší rozmach zaznamenalo v českých zemích ve 
středověku. Klub sokolníků má v současnosti asi 550 čle-
nů, mezi dravci převládají orli, káňata a jestřábi.

Začal výlov největšího 
českého rybníka Rožmberk
Třeboňští rybáři zahájili výlov největšího českého rybníka 
Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Doprovodné akce se 
stánky, kam jezdilo až 50 tisíc lidí, kvůli koronaviru druhý 
rok po sobě zrušili. Rybáři plánují z Rožmberka výnos 150 
tun ryb. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství 
Třeboň Josef Malecha. Na výlovu se podílí čtyřicet rybářů 
a žáci rybářské školy v Třeboni. Rybářství Třeboň je největ-
ší producent sladkovodních ryb v Evropě.

V minulých letech pořádali rybáři slavnostní výlov o ví-
kendu, aby zvýšili povědomí o řemesle a rybím mase. Za 
první republiky jezdil na výlov Rožmberka i prezident To-
máš Garrigue Masaryk.

Návštěvníci výstavy Expo v Dubaji se budou 
moci přenést do ČR pomocí virtuální reality
Stačí si nasadit speciální brýle a lidé se ocitnou v bazénu 
v Mariánských Lázních, na moravské vinici nebo na ska-
lách v Českém ráji. Expozice s názvem Česká terapeutic-
ká krajina je do 22. října první rotační expozicí v Českém 
pavilónu.

„Na Expo 2020 v Dubaji chceme představit Českou re-
publiku jako moderní destinaci. Virtuální technologie z díl-
ny společnosti Virtuplex vtáhne návštěvníky do příběhu 
a umocní jejich zážitek z návštěvy Mariánských Lázní, Pra-
chovských skal nebo tradiční slovácké veselice,“ řekl ředi-
tel CzechTourismu Jan Herget.

Výstava se měla uskutečnit minulý rok, kvůli pandemii 
covidu-19 ale byla odložena. Podle ministerstva zahrani-
čí je na Expo zastoupeno 191 vystavujících zemí. Celkový 
rozpočet české účasti činí 350 miliónů korun. Před českým 
pavilónem je umístěna socha Vítězství robotů, kterou z je-
diného kusu žuly vytvořil sochař Jaroslav Róna. Po celou 
dobu konání výstavy bude mimo jiné k vidění systém So-
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Vinaři z Česka získali 293 medailí 
na prestižní soutěži ve Vídni
Vinaři z České republiky získali na soutěži AWC Vienna 
v Rakousku 293 medailí, z toho 75 zlatých. V soutěži letos 
porotci posuzovali 12 525 vín od 1 641 výrobců ze čtyřia-
čtyřiceti zemí světa, což z ní dělá jednu z největších na svě-
tě. Loni ze stejné soutěže vinaři z Česka přivezli 311 me-
dailí, z toho šedesát zlatých. V tiskové zprávě o tom infor-
moval Vinařský fond, který účast českých vinařů na zahra-
ničních soutěžích finančně podporuje.

„Na medailové úspěchy jsme si za poslední ročníky 
AWC Vienna už poměrně zvykli, nicméně úspěch ve for-
mě některého z ocenění pro 401 z 428 přihlášených vín 
z České republiky znamená přeci jen něco více. Tato mezi-
národní soutěž vín přináší zajímavé srovnání úrovně stře-
doevropských vín,“ uvedl ředitel Národního vinařského 
centra Pavel Krška.

Vinaři z České republiky získali pro 428 přihlášených 
vín 75 zlatých a 218 stříbrných medailí, dalších 108 vín 
obdrželo Ocenění dobré kvality. Nejvíce ocenění ve Víd-
ni získalo vinařství Vinselekt Michlovský, a to sedm zlatých 
a sedm náct stříbrných medailí, vinařství Vinofol přivezlo 
z Vídně šest zlatých a jednu stříbrnou medaili.

Pomník na Litoměřicku připomíná 
zemědělce vyhnané komunisty
V Krabčicích na Litoměřicku byl pod horou Říp za účasti 
desítek pamětníků a soukromých zemědělců odhalen po-
mník, který připomíná sedláky vyhnané z jejich hospodář-
ství při komunistické kolektivizaci zemědělství. Před sedm-
desáti lety, na podzim roku 1951, začala největší vlna vy-
stěhování selských rodin v Československu. O svůj domov 
a hospodářství tehdy přišly tisíce rodin, řekl ČTK předse-
da Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek.

Jičín bude mít v zámeckém parku 
lavičku Václava Havla
Město Jičín pořídí lavičku Václava Havla. Její instalací v zá-
meckém parku v centru města připomene osobnost bý-
valého prezidenta Havla a letošní 85. výročí jeho naroze-
ní a desáté výročí úmrtí. Lavička Václava Havla má podo-
bu dvou židlí, kterou spojuje stolek, jehož středem prorůs-
tá strom. První lavička byla instalována v říjnu 2013 v kam-
pusu Georgetownské univerzity ve Washingtonu. Podle 
webu nadace Vize 97 bylo po celém světě zatím instalo-
váno sedma třicet laviček Václava Havla. Myšlenka pořídit 
v sedmnáctitisícovém Jičíně lavičku Václava Havla vznikla 
na zasedání zastupitelstva letos v březnu, kdy ji přednesl 
účastník protikomunistického odboje a radní města Josef 
Novotný (za TOP 09).

Český pilot jako druhý na světě 
strávil v gripenu 2 000 letových hodin
Český pilot podplukovník Michal Daněk jako druhý na svě-
tě strávil v kokpitu nadzvukového letounu JAS-39 Gripen 
2 000 letových hodin. Daněk je podle armády posledním 
v českém letectvu, který pilotoval sovětský nadzvukový stí-
hač MiG-21 a v současné době stále létá jako bojový pilot 

na švédském stroji. Podle armády celkem česká letka číta-
jící čtrnáct gripenů dosáhla loni na podzim po patnácti le-
tech užívání 30 000 letových hodin.

K Babišovi se vyjádřila i Mia Farrow
Kauza Pandora Papers re-
zonovala společností i ve 
Spojených státech. Inves-
tigativní novináři odhalili 
informace o offshorových 
aktivitách a krytých majet-
cích více než stovky politi-
ků a osobností. Americkou 
herečku a aktivistku Miu 
Farrowovou nejvíce zaujal 
případ českého premiéra 
Andreje Babiše. 

„Miliardy skryté mimo 
dosah. Pozornost je dnes 
sice zaměřena na Putina 
a krále Abdalláha, ale čes-

ký pre miér Andrej Babiš, který se stylizuje do role populis-
tického nepřítele elit, si pomocí nastrčených firem, které 
skrývaly jeho totožnost, koupil u Cannes zámek za 22 mi-
liónů dolarů s dvěma bazény,“ napsala s nečekanou zna-
lostí tuzemských politických reálií Farrowová na Twitteru. 

K rozhořčenému komentáři přiložila držitelka Zlatého 
glóbu článek listu Washington Post, na jehož titulní fot-
ce je mimo jiné fotografie právě českého premiéra Babiše.

O podezřelých finančních transakcích a možných da-
ňových únicích stovek politiků a osobností informovala 
řada médií z celého světa v rámci Mezinárodního konsor-
cia investigativních novinářů (ICIJ).

Podle hlavní editorky deníku Washington Post Sally 
Buzbeeové trvala investigace novinářům více než rok, byla 
rozsahem komplikovanější než cokoli podobného svého 
druhu a z toho důvodu bylo potřeba spolupracovat s dal-
šími médii. (mk)

Trocha hIsTorIe

Poslední šlechtický duel v Království českém
6. května v roce 1876 se u pražské usedlosti Klamovka ko-
nal poslední šlechtický duel v českém království. Kdo byli 
jeho aktéři a co je přivedlo osudového dne do venkovské-
ho sídla hraběcího rodu Clam-Gallasů? O život totiž při-
šel Wilhelm kníže Auersperg, příslušník společenské elity 
a adoptivní syn prezidenta horní komory parlamentu a bý-
valého ministerského předsedy.

Auerspergové patří ke starým evropským rodům a le-
genda praví, že jejich prapředek zachránil císaře Karla Ve-
likého před zuřivým zubrem, za což mu byl udělen šlech-
tický titul. V Čechách se Auerspergové v 18. století rozvět-
vili na žlebskou a vlašimskou linii. Z posledně jmenované 
pocházeli bratři Karl Wilhelm, Alexander a Adolf.

Zatímco Karl a Adolf se proslavili jako výrazné osob-
nosti na politické půdě, jejich bratr Alexander si vybudo-
val vojenskou kariéru. S manželkou z vlivného uherského 
hraběcího rodu Szapáry se jim v roce 1854 narodil jedi-
ný syn Wilhelm. Toho po smrti rodičů adoptoval bezdětný 
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ti strýc Karl. Wilhelm získal titul prince a byl předurčen stát 
se prvním mužem rodu. Absolvoval prestižní Theresianum 
a studoval práva ve Vídni a v Praze.

K nejlepším přátelům Wilhelma patřil již za gymnaziál-
ních studií Leopold hrabě Kolowrat-Krakowsky, nebyli si 
však společensky rovni – Leopoldův otec zemřel ve vel-
kých dluzích a vyšetřovali ho pro finanční podvod. Rozdíl-
ná sociální pozice ale nenarušila přátelství obou spolužá-
ků, jejichž cesty se opět protnuly při službě v dragounském 
pluku č. 13. Osudovým se jim stala až láska ke stejné dív-
ce – krásné šlechtičně Anně Eleonoře Waldstein-Warten-
berg, do které se mladý Auersperg zamiloval.

Přes princovo společenské postavení a výborné spor-
tovní výkony slavíval úspěchy u žen o dva roky starší 
Kolo wrat. Jeho kouzlu podlehla i Anna ze starého české-
ho šlechtického rodu. Prince zpráva o jejich vztahu zdrti-
la a šlechtickou společností se začaly šířit pomluvy o Ko-
lowratově minulosti – například že v době studií měl údaj-
ně zpronevěřit peníze spolkové pokladny.

Temperamentní hrabě se cítil uražen a počkal si na 
prince na nynějším Masarykově nádraží v Praze, kde jej 
před svědky udeřil do obličeje. Za dva týdny po tomto in-
cidentu vyzval Auersperg Kolowrata na souboj. Hrabě bez 
váhaní přijal.

Souboje neboli duely (z francouzského „le duel“) před-
stavovaly v evropské tradici už od středověku způsob ře-
šení sporů o čest mezi dvěma muži. Neodradily je od nich 
ani vládní zákazy a tvrdé tresty. Ze slavných osobností se 
duelů zúčastnil například malíř Édouard Manet, státník Ka-
zimir Badeni nebo spisovatel Marcel Proust. Smrt při nich 
nalezli Alexandr Sergejevič Puškin nebo Michail Lermon-
tov. Souboje měli pevná pravidla – oba duelanti si vybrali 
své sekundanty a ti pak sjednávali a připravovali podmín-
ky souboje.

Jako místo pro duel Auersperga a Kolowrata byla vy-
brána zahrada usedlosti Klamovka na pomezí Smícho-
va a Košíř. Byla stanovena hodina i zbraně – pistole, kte-
ré byly zakoupeny ve Vídni u firmy Springer a na místo je 
přivezli princovi sekundanti hrabě Waldstein-Wartenberg 
a Salm-Reifferscheidt-Heinsbach.

Oba aktéři stříleli naráz na znamení. Dva pokusy se 
nevydařily a při třetím zasáhla kulka vystřelená Kolowra-
tem Auersperga do boku. Podle zdravotníků se nejedna-
lo o vážné zranění, a tak Kolowrat odjel do svého hotelu 

a princ byl odvezen do Auerspergova paláce na Malé Stra-
ně. Přes noc se ale princi přitížilo, dostal horečku a k ránu 
už bylo jasné, že došlo k průstřelu žaludku. Ještě v ten den 
princ zemřel na vnitřní krvácení.

Karl Auersperg uspořádal adoptivnímu synovi velkole-
pý pohřeb a jeho ostatky dal přepravit z Malé Strany do ro-
dinné hrobky ve Vlašimi.

Princova smrt zasáhla i hraběte Kolowrata – tři prin-
covi přátelé vyzvali hraběte na souboj, ale císař jejich sna-
hy překazil. Kolowrat měl být zatčen a hrozilo mu dvacet 
let za mřížemi. Při vyšetřování aféry bylo zjištěno, že kaž-
dý z duelantů podepsal před soubojem prohlášení, v němž 
uvedl, že „ukončil svůj život výstřelem, protože jsem una-
vený životem“.

Vzhledem k okolnostem byla Kolowratovi nakonec 
udělena milost, vrátil se do Vídně a později se oženil s dce-
rou amerického tabákového magnáta. (mk)

13. 10. 1781 císař Josef II. vydal tzv. toleranční patent – vy-
hlašoval omezenou náboženskou svobodu.
1. 11. 1781 bylo císařským patentem zrušeno nevolnictví.
1. 11. 1861 v úřadech a ústavech pražské obce byla zave-
dena čeština jako úřední jazyk.

pranosTIky na lIsTopaD

Teplý říjen – studený listopad.
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad – zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj po-

lím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příš-

tí neúrody.
Jaký listopad, takový březen. (mk)
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U Čechů v zahraničí ve volbách 
drtivě zvítězili Piráti a STAN před Spolu
Češi v zahraničí nejvíce volili do Sněmovny koalici Pirátů 
se Starosty, která získala polovinu všech odevzdaných hla-
sů. Druhá byla koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-
ČSL, která obdržela třetinu hlasů. Vládní hnutí ANO těs-
ně zůstalo pod pětiprocentní hranicí, ostatní kandidující 
strany a hnutí skončily hluboko pod ní. K volbám v zahra-
ničí přišlo 70,37 procenta z 18 808 voličů zapsaných v se-
znamech.

Piráty se Starosty volilo 50,47 procenta ze zhruba 
13 236 voličů, kteří hlasovali na ambasádách v cizině. Koa-
lice Spolu dostala 34,26 procenta hlasů. ANO ob drželo 
od Čechů v zahraničí 4,99 procenta hlasů, hnutí SPD 2,19 

procenta. Sociální demokraté, přestože vedou minister-
stvo zahraničí v osobě Jakuba Kulhánka, dostali 1,52 pro-
centa hlasů. Komunisté obdrželi v cizině 0,37 procenta 
hlasů.

Podle českého ministerstva zahraničí funguje mimo ČR 
111 volebních míst, většinou na českých velvyslanectvích 
a konzulátech. 

Koalice Spolu těsně vyhrála Sněmovní volby
Volební vítězství slaví koalice Spolu, kterou tvoří ODS, 
TOP 09 a KDU-ČSL. Vládní hnutí ANO skončilo těsně dru-
hé, koalice Pirátů se STAN třetí před hnutím Svoboda a pří-
má demokracie (SPD). Další strany se do Sněmovny ne-
dostanou. Vyplývá to z výsledků ČTK. Koalice dají ve Sně-
movně většinu. Pod pěti procenty zůstaly dosavadní part-
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neři ANO, tedy vládní ČSSD a KSČM, která menšinovou 
vládu podporovala. 

Voliči dali podle Hamáčka najevo, že si přejí pravico-
vou vládu a levice ve Sněmovně zastoupena nebude. „Mrzí 
mě to, nicméně je to rozhodnutí našich občanů,“ řekl. Při 
sečtení 99 procent hlasů je ČSSD se ziskem 4,68 procen-
ta pod hranicí vstupu do Sněmovny. Poprvé za dobu sa-
mostatné ČR se tak ČSSD nedostane do Sněmovny. „Bo-
hužel to o pár desetin uteklo,“ uvedl. Je tak logické splnit 
slib a skončit, dodal. ČSSD se podle něj bude připravo-
vat na komunální volby v příštím roce. Předseda ČSSD Jan 
Hamáček už oznámil, že rezignuje. Komunisté se nedosta-
nou do Sněmovny poprvé od vzniku strany v roce 1921. 
Po dle propočtů ČTK získali 3,68 procenta. V roce 2017 
měli 7,76 procenta a patnáct mandátů. KSČM, která le-
tos slavila 100. výročí, zatím ve Sněmovně nechyběla, do-
posud byla vždy v opozici. Podporovala ale poslední men-
šinovou vládu ANO a ČSSD. Předseda KSČM Vojtěch Fi-
lip rezignoval.

Hnutí ANO má po sečtení výsledků 72 mandátů, vítěz-
ná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) o jeden méně. 
Jak napsal server Novinky.cz, když letos v únoru rozhodl 
Ústavní soud (ÚS) o zrušení částí volebního zákona, pre-
miér Andrej Babiš (ANO) verdikt soudců označil za sna-
hu o ovlivnění politické situace a tvrdě jej kritizoval. Při-
tom právě díky zásahu ÚS bude mít nyní jeho hnutí ANO 
nejvíce poslanců, ačkoliv vítězem voleb je koalice SPOLU.

Volební účast se pohybuje kolem 65,5 procenta, v mi-
nulých sněmovních volbách dosáhla 60,84 procenta.

Sněmovně v předvolebním složení končí mandát 
a v povolebním složení se dolní komora sejde 8. listopadu. 
Po jejím ustavujícím zasedání má dosluhující premiér An-
drej Babiš (ANO) předat prezidentovi demisi nynější vlády.

Fiala: Příští vláda by chtěla dostat 
schodek rozpočtu pod 300 miliard

Vznikající vláda 
chce podle kan-
didáta na pre-
miéra Petra Fia-
ly (ODS) sestavit 
nový státní roz-
počet na příští rok 
se schodkem do 
300 miliard ko-
run. Návrh roz-
počtu končící vlá-
dy Andreje Babiše 
(ANO), který po-
čítá se schodkem 
376,6 miliardy ko-
run, dosavadní 

opoziční koalice ve sněmovně nepodpoří. Česko by tak do 
příštího roku vstoupilo v rozpočtovém provizoriu, které by 
trvalo v řádu týdnů až dvou měsíců, uvedl v České televi-
zi Fiala. Ušetřit by chtěl na provozních výdajích státu. „Dal 
bych každému ministrovi za úkol, aby ve svém resortu na-
šel provozní úspory ve výši šesti procent. Kdybychom tyto 
úspory měli, tak jsme schopni ten deficit rozpočtu skoro 
o 100 miliard snížit,“ řekl Fiala. Upozornil, že zadlužování 
v Česku je druhé nejrychlejší v Evropě.

Nynější ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na 
twitteru označila škrty plánované Fialou za „zcela nereál-
né“ bez razantního omezení investic a platů ve veřejném 
sektoru. Šestiprocentní úspory na provoz přinesou maxi-
málně pět miliard korun a rozpočtové provizorium bude 
znamenat mimo jiné to, že mzdy ve veřejném sektoru od 
nového roku nevzrostou, uvedla ministryně.

Prezident Zeman není schopen 
vykonávat pracovní povinnosti
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že podle ná-
zoru Ústřední vojenské nemocnice není v současné době 
Zeman ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné 
pracovní povinnosti. „Dlouhodobá prognóza zdravotního 
stavu prezidenta Miloše Zemana je hodnocena jako krajně 
nejistá,“ uvedl Vystrčil. Senátoři se sešli se zástupci stran 
zvolených do Poslanecké sněmovny, aby probrali předání 
pravomocí v době prezidentovy indispozice.
Článek 66 Ústavy
„Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident 
republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž ne-
může-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvo-
dů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmov-
na a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. 
a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Před-
sedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předse-
da vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republi-
ky, výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. 
a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhláše-
ní voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky 
v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší 
výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též příslu-
ší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce 
prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky 
podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Po-
slanecké sněmovny.“

„Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není 
dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam 
nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit,“ uvedl pre-
miér Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál. Na tahu 
je teď podle něj hlavně Senát, současné Sněmovně a její-
mu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) vypršel mandát 
a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu.

Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezi-
denta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší 
ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. „Zatím nejsem 
schopen říct, co se stane,“ dodal Babiš.

Ministerstvo zahraničí udělilo ceny 
Gratias Agit, obdrželo ji 11 osobností
Cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České repub-
liky v zahraničí obdrželo jedenáct osobností. Kvůli koro-
navirové pandemii ocenění většina převezme na velvysla-
nectvích v zemích jejich působnosti. Přímo z rukou minist-
ra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) v Černínském paláci 
cenu obdrželi choreografové a tanečníci Jiří Kylián a Ivan 
Liška. Kromě Kyliána, který působí v Nizozemsku, a ředi-
tele Bavorského státního baletu v Mnichově Lišky obdrže-
li cenu Dana Bartáková z Mali, jež založila školu a školku 
v hlavním městě západoafrického státu Bamaku, profesor 
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a literatury a překladatelka ve Švédsku Tora Hedin. Další-
mi oceněnými jsou překladatel ve Francii François Hirsch, 
kulturní mecenáš a propagátor česko-španělského přátel-
ství José Julio Moreno Baena či australský olympionik čes-
kého původu František Příhoda, který letos oslavil 100. na-
rozeniny. Cenu Gratias Agit obdržela také Daniela Ryu-
go, profesorka katedry bohemistiky na Tokijské univerzi-
tě mezi národních studií, novinář a ředitel Dolnorakous-
kého studia rozhlasové a televizní společnosti orf Paul 
Twaroch, který vyznamenání převzal na velvyslanectví ČR 
ve Vídni, a filmař ka a ilustrátorka Ludmila Zeman působí-
cí v Kanadě.

Ocenění Gratias Agit uděluje ministerstvo zahraničí od 
roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu na národnost, kte-
ří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých profe-
sionálních povinností zasloužili o šíření dobrého jména ve 
světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, 
ke které patří diplom a křišťálový glóbus, dostalo přes 
300 lidí a organizací.

Během slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil 
na Velvyslanectví České republiky ve Vídni, předala vel-
vyslankyně Ivana Červenková cenu ministra zahraničních 
věcí České republiky Gratias Agit panu Paulu Twarochovi, 
bývalému řediteli dolnorakouského zemského studia ORF.

Paul Twaroch se již před pádem železné opony aktivně 
podílel na budování vztahů Dolního Rakouska s Českoslo-
venskem a následně s Českem a Slovenskem. Po mohl tím 
položit základy česko-dolnorakouské přeshraniční spolu-
práce, která se dnes těší mimořádné intenzitě a ve vybra-
ných oblastech dokonce platí za vzor v globálním měřít-
ku (WHO – zdravotnictví). Významný počin představu-
je zejména řada „Setkání se sousedem“ (Begegnung mit 
dem Nachbarn), již Twaroch inicioval v roce 1982 jako sé-
rii zámeckých koncertů českých, slovenských a rakouských 
umělců. S pořadatelskou rolí se Twaroch rozloučil v květ-
nu 2019 na dolnorakouském zámku Greillenstein, kde se 
v rámci této řady uskutečnil jubilejní, v pořadí již 60. kon-
cert, který podobně jako v předchozích letech na svých 
vlnách živě přenášely stanice ORF Dolní Rakousko a Čes-
ký rozhlas Vltava.

Senát ocenil medailemi šéfa BIS Koudelku 
nebo architektku Jiřičnou
Pověřený ředitel Bezpečnostní informační služby Michal 
Koudelka, architektka Eva Jiřičná a dramatik, skladatel, tex-
tař a režisér Jiří Suchý patří mezi patnáct osobností, kte-
ré v Senátu získaly stříbrnou medaili. Ocenění, které bylo 
udělováno už podesáté, jim předal předseda horní komory 
Miloš Vystrčil (ODS). Medaile dostali také bývalá předsed-
kyně Akademie věd Helena Illnerová, ředitel humanitár-
ní organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, psycholog Jaro-
slav Šturma a in memoriam nedávno zesnulá lékařka a ře-
ditelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Mile-
na Černá.

Kateřina Šimáčková bude novou soudkyní 
Evropského soudu pro lidská práva
Parlamentní shromáždění Rady Evropy zvolilo Kateřinu 
Šimáčkovou novou soudkyní Evropského soudu pro lid-

ská práva (ESLP) ve Štrasburku. Šimáčková, která je nyní 
soudkyní českého Ústavního soudu, nahradí Aleše Pejcha-
la. Devítileté funkční období jí začne 1. listopadu.

Šimáčková získala 204 z 222 odevzdaných platných 
hlasů a členové parlamentního shromáždění tak dali na 
doporučení poradního orgánu, který její kandidaturu pod-
pořil. Kromě Šimáčkové se o post soudce ESLP ucházeli za 
Českou republiku také další dva nominovaní: soudce Nej-
vyššího soudu Pavel Simon a člen Nejvyššího správního 
soudu Tomáš Langášek.

ESLP sídlí ve Štrasburku a zabývá se stížnostmi států, 
nevládních organizací či skupin jednotlivců na porušení Ev-
ropské úmluvy o lidských právech. Zasedá v něm 47 soud-
ců, jeden za každý členský stát Rady Evropy. Soud není in-
stitucí Evropské unie.

MŠMT: Experti připraví podklady
k revizi učiva pro základní školy
Ministerstvo školství na začátku září ustanovilo expertní 
panel, který v nadcházejících měsících připraví velkou re-
vizi učiva pro základní školy. V expertním panelu budou 
zástupci ředitelů, učitelů, školských asociací, zaměstnava-
telů, vysokoškolských fakult, školní inspekce či Národního 
pedagogického institutu. Ministerstvo o tom informovalo 
ČTK v tiskové zprávě. Nový rámcový vzdělávací program, 
který vymezuje minimum pro náplň učiva, by měl vznik-
nout v následujících dvou letech. Do debaty o jeho pro-
měně se podle ministerstva bude moci zapojit i veřejnost. 

Ministr vnitra nabídl Slovinsku prodloužení 
české policejní mise pro ostrahu hranic
Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že svému slo-
vinskému protějšku Aleši Hojsovi nabídl prodloužení čes-
ké policejní mise, která ve Slovinsku pomáhá střežit vněj-
ší hranici schengenského prostoru. Obě strany podle něj 
rovněž zvažují společný postup při nákupu bezpečnostní 
techniky. O vyslání policejního kontingentu požádalo Slo-
vinsko koncem loňského roku, desítka českých policistů se 
na hranici s Chorvatskem, která představuje vnější hrani-
ci Schengenu, přesunula v létě. Má zde za úkol bránit ne-
legální migraci. Vlády v Praze a Lublani považují boj pro-
ti nelegální migraci za svou prioritu. Podle Hamáčka mezi 
nimi panuje shoda například v otázce Afghánistánu a s ním 
spojené hrozby nové migrační krize. „Řešením není ilegál-
ní migrace do Evropy,“ řekl Hamáček s tím, že v souladu 
se srpnovou deklarací ministrů unijních vnitra chtějí obě 
země pomáhat přímo v regionu.

Hamáček také převzal od slovinského premiéra Jane-
ze Janši pamětní medaili za pomoc v počáteční fázi covi-
dové pandemie. V březnu 2020 poslalo Česko do Slovin-
ska 500 000 roušek, 25 000 respirátorů a 5 000 ochran-
ných obleků. Letos v červnu slovinská vláda oznámila, že 
Česku v rámci solidarity daruje přes 10 000 dávek covido-
vé vakcíny.

Kulhánek v OSN vyzval k boji 
proti terorismu a globálnímu oteplování
Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD ve svém 
projevu na 76. zasedání Valného shromáždění OSN vyzval 
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k větší mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu a pro-
ti klimatické změně. Hrozba terorismu ve světě podle něj 
nepolevila. Mezinárodní společenství musí spojit síly, aby 
odvrátilo humanitární krizi v Afghánistánu a nadále bojo-
valo proti terorismu, organizovanému zločinu, nuceným 
odsunům obyvatel a ilegální migraci. 

„Tálibán musí zaručit bezpečný a plynulý přístup na 
celé území Afghánistánu všem humanitárním zaměstnan-
cům a představitelům OSN, a to včetně žen,“ uvedl Kulhá-
nek, který připomněl, že ČR bojuje proti islámským radi-
kálům v Mali.

Šéf české diplomacie také mimo jiné podpořil celistvost 
území Ukrajiny a Gruzie. Opřel se tak do Ruska, které si na 
území obou států dělá nároky. Rusové už od roku 2014 de 
facto kontrolují ukrajinský krymský poloostrov.

Kulhánek dále upozornil na státní represe v Bělorusku 
autokratického vůdce Alexandra Lukašenka. „Česká repub-
lika je znepokojena neustálou masovou represí v Bělorus-
ku, která mezi širokou veřejností vytvořila atmosféru stra-
chu,“ prohlásil Kulhánek v New Yorku. Vyzval k okamžité-
mu propuštění lidí protiprávně zadržených kvůli tomu, že 
využívali své svobody slova a shromažďování. Týká se to 
novinářů, obránců lidských práv a dalších aktivistů.

Premiéři ČR, Slovenska a Rakouska
jsou proti ilegální migraci
Premiéři České republiky, Slovenska a Rakouska jsou pro-
ti ilegální migraci a nechtějí, aby se opakoval rok 2015, 
kdy do Evropy proudily davy uprchlíků. Novinářům to po 
jednání v Lednici na Břeclavsku řekli premiéři Andrej Ba-
biš (ANO), Eduard Heger a tehdejší rakouský kancléř Se-
bastian Kurz.

Vyjádřili se k situaci v Afghánistánu, kde se po odcho-
du spojeneckých vojáků dostalo k moci radikální hnutí Tá-
libán. Podle premiérů je potřeba pomáhat Afgháncům v je-
jich zemi nebo v sousedních státech, kde je podle informa-
cí OSN asi 5,2 miliónu běženců z Afghánistánu. Úřad vy-
sokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhadu-
je, že další půl milión jich může ještě Afghánistán opustit.

„Problém s migrací se stále vrací. Vidíme teď i novou 
situaci, ve které běloruský režim začíná využívat migraci 
jako hybridní zbraň,“ řekl Babiš. Dodal, že je nutné účelo-
vou migraci z Běloruska zastavit, v čemž podle něj určitě 
pobaltské země dostanou absolutní podporu.

Země bývalé Jugoslávie a EU
Integrace zemí bývalé Jugoslávie do EU by pomohla zacelit 
rány, které zde přežívají i po skončení války v devadesátých 
letech. Uvedl to český velvyslanec v Srbsku Tomáš Kuchta. 
Rozšíření EU o tento region by podle něj mělo velký stra-
tegický význam. Česká republika bude během svého před-
sednictví o obnovení daného procesu usilovat.

Velvyslanec v Srbsku Tomáš Kuchta v České televizi 
uvedl, že by členství v EU mohlo státům v tomto regionu 
pomoci překonat jejich těžkou minulost.

Důsledky války jsou na západním Balkáně stále viditel-
né. Jedním z nich je právě zpoždění procesu vstupu da-
ných zemí do Evropské unie. Například Slovinsko se při-
pojilo ve stejnou dobu jako Česká republika, a to 1. květ-
na 2004. Chorvatsko Evropskou unii rozšířilo v létě 2013. 

Další balkánské státy jako Srbsko, Černá Hora, Severní 
Makedonie a Albánie proces integrace zahájily krátce poté. 
Z různých důvodů, které zpravidla souvisí s jejich vzájem-
nými komplikovanými vztahy, však tento proces trvá příliš 
dlouho. To na jedné straně způsobuje značné rozčarová-
ní tamních obyvatel a politiků vůči Evropské unii a na stra-
ně druhé v daném regionu dochází k posílení vlivu Ruska.

Srbsko, Albánie a Severní Makedonie vzhledem k po-
malému tempu integračního procesu oznámily svůj záměr 
zrušit od roku 2023 vzájemné hraniční kontroly, kdy se 
zřejmě inspirovaly schengenským prostorem EU.

Podle Kuchty bude integrace zemí západního Balkánu 
do Evropské unie jednou z priorit českého předsednictví 
EU. Česká republika se jej ujme 1. července 2022 na dobu 
šesti měsíců.

Ministr obrany ocenil vojáky 
za evakuaci z Afghánistánu
Pětadvacet vojáků dostalo za evakuaci z Afghánistánu nej-
vyšší vyznamenání ministerstva obrany. Ministr Lubomír 
Metnar (za ANO) jim je předal na pražském Vítkově. Oce-
něni byli příslušníci vojenské policie a speciálních sil, pi-
loti i vojáci, kteří evakuaci řídili z České republiky. Ministr 
obrany Lubomír Metnar (za ANO) české ozbrojené složky 
v projevu ocenil. Prokázaly podle něj, že patří ke světové 
elitě a jsou schopny rychle reagovat na krizové situace. Ve 
chvíli, kdy Tálibán ovládl Kábul, nebylo podle něj vůbec jis-
té, jestli se všichni vrátí v pořádku domů. „Vy jste zachovali 
chladnou hlavu a dokázali jste něco, na co můžete být prá-
vem hrdi,“ řekl vojákům. „Díky vaší odvaze a profesionalitě 
se podařilo zachránit téměř dvě stovky lidí,“ poznamenal.

Česká armáda v srpnu po obsazení většiny Afghánistá-
nu Tálibánem za pomoci tří letů vojenských speciálů z Ká-
bulu odvezla 195 lidí. Evakuováni byli diplomaté a zaměst-
nanci ambasády, vojenští policisté z jednotky KAMBA, kte-
ří střežili ambasadora a velvyslanectví, afghánští spolupra-
covníci ministerstva zahraničí a armády i další Afghánci na-
pojení na Českou republiku.

Ve státním integračním programu 
pro azylanty je 199 lidí
Celkem 199 cizinců je teď ve státním integračním progra-
mu pro lidi s mezinárodní ochranou. Podle mluvčího Sprá-
vy uprchlických zařízení Jana Pirocha jich nejvíc přišlo ze 
zemí bývalého Sovětského svazu – hlavně z Běloruska, kde 
režim Alexandra Lukašenka tvrdě pronásleduje své odpůr-
ce. Program pomáhá cizincům pod mezinárodní ochranou 
se začleněním do společnosti – mimo jiné najít zaměstná-
ní nebo byt.

Do programu budou moci vstoupit i Afghánci evakuo-
vaní z Kábulu. Zatím čekají na vyřízení žádosti o udělení 
mezinárodní ochrany.

Soud uznal bývalé příslušníky StB
vinné ze šikany disidentů
Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinnými čtyři bývalé pří-
slušníky Státní bezpečnosti kvůli systematické šikaně di-
sidentů. Při takzvané akci Asanace chtěli podle obžalo-
by přinutit disidenty k emigraci za pomoci vydírání nebo 
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mocně potrestal dvouletými podmínkami. Zbyněk Dudek 
a Jiří Šimák tresty nedostali. Podle soudkyně Olgy Kalašo-
vé totiž byly dostatečné jejich dřívější nepodmíněné tres-
ty za týrání odpůrců komunistického režimu. V kauze pů-
vodně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško. Ten se ale le-
tos v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém 
podmíněném trestu.

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby šikanovali čle-
na hudební skupiny The Plastic People of the Universe Vra-
tislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Ne-
duhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela (který 
poté ve Vídni založil pověstný Nachtasyl). Bezdůvodně je 
zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni 
čtyři poškození se následně na počátku osmdesátých let 
vystěhovali z Československa. „Velmi sofistikovaným způ-
sobem nutili osoby, aby opustily svoji vlast, kde se narodi-
ly a měly své zázemí,“ prohlásila soudkyně. Příznivce či sig-
natáře Charty 77 čtveřice podle obžaloby šikanovala, za-
strašovala, vyhrožovala jim trestním stíháním i únosy čle-
nů rodiny. Podle Kalašové je usvědčily výpovědi obětí i lis-
tinné důkazy. Mužům hrozily tresty tři až deset let vězení.

Nejvyšší představitel sudetských Němců 
Posselt si přeje pojmenovat ulici po Havlovi
Nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt 
dnes u příležitosti 85. výročí narození někdejšího disiden-
ta a pozdějšího československého a prvního českého pre-
zidenta Václava Havla vyzval německá města, aby po tom-
to politikovi pojmenovala ulice. Posselt v prohlášení výslov-
ně zmínil bavorskou metropoli Mnichov, od které takový 
krok nejvíce očekává.

„Obzvláště Mnichov je zavázán pojmenovat po Hav-
lovi ulici, která by byla hodna této velké osobnosti,“ řekl 
Posselt. Připomenul, že Mnichov během rozdělení Evropy 
na východní a západní bloky platil za hlavní město české-
ho exilu a že do bavorské metropole Havel jako nově zvo-
lený prezident zavítal na první zahraniční návštěvu. Ně-
mecko Havel navštívil 2. ledna 1990, tedy čtvrtý den po 
svém zvolení.

Zemřel osvoboditel Plzně 
veterán Earl Ingram
Plzeň držela smutek. V USA zemřel v devětadevadesáti le-
tech americký veterán Earl Ingram, který v květnu 1945 
s jednotkami generála George Pattona osvobozoval měs-
to. Ingram od poloviny devadesátých let patřil k pravidel-
ným návštěvníkům městských Slavností svobody, na které 
jezdil až do vysokého věku. Poslední dva roky ale jeho ná-
vštěvy přerušila pandemie koronaviru. 

Památku v Plzni jednoho z nejznámějších veteránů 
město uctilo vyvěšením americké a české vlajky a černé-
ho praporu. 

Earl Ingram se narodil se 2. září 1922, byl velitelem 
2. čety roty L 38. pěšího pluku druhé pěší divize Armá-
dy USA. Odvedený byl roku 1940. V srpnu 1944 přistál 
ve Skotsku, odkud se přesunul vlakem do Southamptonu 
v Anglii. Následovala noční plavba přes kanál La Manche 
a vylodění na pláži Omaha, odkud postupoval Evropou až 
do Plzně. Během války dosáhl hodnosti nadporučík. Ně-

kolik měsíců po válce zahájil kariéru profesionálního vo-
jáka a v aktivní službě byl přes čtyřiatřicet let. Žil v Sever-
ní Karolíně.

Zemřela předsedkyně správní rady 
Výboru dobré vůle Milena Černá
Ve věku devětasedmdesáti let zemřela předsedkyně správ-
ní rady Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milena 
Černá.

Milena Černá do roku 1986 pracovala jako lékařka. Se 
zdravotními problémy pomáhala třeba chartistům. Přáte-
lila se s někdejší první dámou Olgou Havlovou a od začát-
ku se podílela na vzniku Výboru dobré vůle. Víc než dvacet 
let pak Nadaci Olgy Havlové vedla z pozice ředitelky. Vý-
bor dobré vůle pomáhá lidem s handicapem a znevýhod-
něním, aby se mohli začlenit do běžného života. Mimo jiné 
uděluje Cenu Olgy Havlové pro handicapované, kteří sami 
pomáhají druhým.

Česku chybí podpora příjezdového 
cestovního ruchu ze strany státu
Podle Asociace cestovních kanceláří chybí Česku podpo-
ra příjezdového cestovního ruchu ze strany státu. Nedo-
statečná je podle ní například propagace České republiky 
přímo v zahraničí, a to formou reklam. Pro cizince je navíc 
nepřehledný aktuální systém vstupních pravidel souvisejí-
cích s pandemií koronaviru. Turisty to podle místopředse-
dy Asociace Jana Papeže odrazuje od cest. Podle něj navíc 
hrozí, že kvůli chybějícím zahraničním návštěvníkům při-
stoupí podnikatelé v turismu ke zdražování služeb. Někte-
ří zase z trhu odejdou. Ministerstvo zdravotnictví zdůraz-
ňuje, že podobné příjezdové podmínky jako Česko má vět-
šina států Evropské unie. Státní agentura CzechTourism se 
brání s tím, že strategii propagace Česka v zahraničí pravi-
delně konzultuje i se zástupci podnikatelů.

Cena Václava Havla pro představitelku 
běloruské opozice Kalesnikavovou
Cenu Václava Havla za rok 2021 získala běloruská opozič-
ní vůdkyně Maryja Kalesnikavová, jedna ze tří žen, které 
jsou symbolem zápasu běloruského lidu o politické a ob-
čanské svobody a základní lidská práva. Ocenění udělu-
je Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla 
a Nadací Charty 77 od roku 2013.

Kalesnikavová je zadržována od chvíle, kdy byla před 
rokem v Minsku unesena běloruskými orgány a úspěšně 
vzdorovala pokusu o nucený odjezd ze země. Předtím stá-
la v čele štábu prezidentské kampaně bývalého kandidá-
ta Viktara Babaryky. Na začátku září byla odsouzena k je-
denácti letům vězení. Čelila obvinění z podvracení a naru-
šování národní bezpečnosti. Výroční cenu nesoucí jméno 
prvního prezidenta České republiky, kterou doprovází od-
měna 60 000 eur (téměř 1,6 miliónu Kč), za ní na zasedá-
ní Rady Evropy převzala její sestra.

Nominování byli letos tři kandidáti, vedle Kalesnikavo-
vé nevládní organizace Reportéři bez hranic a obránce lid-
ských práv z Burundi Germain Rukuki.

Knihovna Václava Havla uspořádala na počest letošní 
laureátky mezinárodní konferenci.
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Oslavy stého výročí obce legionářské
Položením věnce za padlé a slavnostním shromážděním 
u Národního památníku na Vítkově 4. září po poledni vy-
vrcholil průvod u příležitosti 100 let od založení Českoslo-
venské obce legionářské (ČsOL). Do akce se zapojilo pod-
le odhadu zpravodajky ČTK několik stovek lidí. Mnozí měli 
historické uniformy. Mezi účastníky byli váleční veteráni 
z druhé světové války, bývalí účastníci novodobých misí, 
sokolové i studenti vojenské střední školy.

Přehlídka nejmodernějších letadel NATO 
na letišti Ostrava-Mošnov
Společným seskokem českých a polských parašutistů 
s vlajkami a letišti Ostrava-Mošnov začaly dvoudenní Dny 
NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Po oba dny bylo 
v osmihodinovém programu připraveno mnoho dyna-
mických ukázek na zemi i ve vzduchu. Kromě toho mohli 
lidé vidět na zemi atraktivní stroje, mezi nimi po prvé více-
účelový letoun F-35 Lightning II nebo bezpilotní letoun 
MQ-9 Reaper.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Ev-
ropě. Na akci se představují armádní, bezpečnostní a zá-
chranářské jednotky ze sedmnácti zemí. Speciální partner-
skou zemí bylo letos Švédsko. Vstup byl na dvoudenní akci 
zdarma. V minulosti ji navštěvovalo i přes 200 000 lidí, 
mnoho také ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska.

Loni musely být Dny NATO kvůli koronavirové pande-
mii bez diváků v místě akce, lidé mohli program sledovat 
v televizi a na internetu. Letos je počet diváků omezený 
maximálně na 40 tisíc každý den.

Letecké vojenské cvičení Ample Strike
Leteckého vojenského cvičení se zahraniční účastí Amp-
le Strike, které po třech týdnech skončilo, se zúčastnilo 
600 vojáků aliančních armád. Cvičili na letišti v Náměšti 
nad Oslavou, v Čáslavi, Pardubicích, ve výcvikovém pro-
storu Boletice a v Bechyni. Hlavním cílem bylo sladění čin-
nosti předsunutých leteckých návodčí s posádkami letadel 
a velitelů na zemi. Posádky více než dvaceti letounů a vrtul-
níků strávily ve vzduchu 450 hodin. ČTK to sdělila Jindřiš-
ka Budiková, tisková a informační důstojnice 22. základny 
vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

vZpomínka

Před 100 lety se narodil 
politik Alexander Dubček
Reformní komunista Alexander Dubček (27. 11. 1921 – 
7. 11. 1992) byl hlavní osobností pražského jara 1968. So-
cialismus s lidskou tváří však vydržel jen do vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy.

Alexander Dubček se narodil tři roky po první světové 
válce ve slovenském Uhrovci v domě, ve kterém žil i další 
slavný Slovák Ľudovít Štúr. V roce 1925 společně se svými 
silně levicově zaměřenými rodiči a bratrem odjel jako sou-
část družstva Interhelpo do města Piškek v sovětské Kyr-
gyzii. Později se přestěhovali do města Gorkij v Rusku, kde 
žili dalších pět let. V Gorkém chodil společně se svým bra-

trem Júliem na střední školu. V době mnichovské krize se 
jako sedmnáctiletý vrátil na Slovensko.

V roce 1939 vstoupil do tehdy ilegální Komunistické 
strany Československa. V roce 1944 byl společně s brat-
rem zapojen do Slovenského národního povstání, v němž 
byl vážně zraněn a jeho bratr zde jako partyzán zemřel. Do 
konce války byl potom nucen se ukrývat.

Po skončení války pracoval Dubček v Trenčíně jako 
údržbář. Politicky činný byl pouze na místní úrovni, ale 
v roce 1949 začal pracovat na plný úvazek jako stranic-
ký pracovník v Trenčíně. V roce 1951 byl přeložen do Bra-
tislavy, tam se stal funkcionářem organizačního oddělení 
Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska a poz-
ději byl pověřen zastupováním tehdy nemocného předse-
dy slovenského výboru Národní fronty. V roce 1953 po-
stoupil na funkci krajského tajemníka v Banské Bystrici. 

Mezi lety 1955-1958 byl vyslán do Moskvy, aby vystu-
doval Vysokou školu politickou při Ústředním výboru Ko-
munistické strany Sovětského svazu (společně s Milošem 
Jakešem a Josefem Lenártem, mezi jeho spolužáky patřil 
i Michail Gorbačov) a po návratu jeho politická hvězda 
stoupala strmě nahoru.

Nejprve byl povolán do Bratislavy, kde byl jmenován 
vedoucím tajemníkem komunistické strany v Západoslo-
venském kraji. V roce 1960 byl přeložen do Prahy a stal se 
tajemníkem ÚV KSČ pro průmysl. V Praze se ale dostával 
do častých výměn názorů s prezidentem Antonínem No-
votným, a proto byl zanedlouho vrácen na Slovensko, kde 
se stal členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSS. Na 
XII. sjezdu KSČ v prosinci roku 1962 byl zvolen prvním ta-
jemníkem ÚV KSS, což mu napomohlo realizovat jeho prv-
ní reformní plány. Stal se součástí Kolderovy komise pro 
vyšetřování represí a politických zločinů z padesátých let.

Reformně založený Alexander Dubček o svých myšlen-
kách přesvědčil i některé další politiky, a tak se začal uvnitř 
strany tvořit reformní blok, který chtěl změnit současné ve-
dení KSČ a otevřel dveře pražskému jaru. Jedna z nejdůle-
žitějších reforem Dubčekova vedení bylo zavedení svobo-
dy tisku, federalizace Československa, byly zakládány nové 
politické kluby, ale vedoucí úloha KSČ měla být zachována. 
Během jara 1968 dochází k dalším personálním změnám, 
výměně prezidenta a ke schválení Akčního programu KSČ. 

Gustáv Husák a Alexander Dubček
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Socialismus s lidskou tváří, jak bylo toto politické uvolňo-
vání nazýváno, se stal u občanů stal velice populárním.

Socialismus s lidskou tváří se ale setkal s ostrou kriti-
kou ze strany dalších členů Varšavské smlouvy, především 
ze strany sovětského vedení, v jehož čele stál v té době 
Leo nid Iljič Brežněv.

Sílící vliv nové vlny reformních politiků, výzva spisova-
tele Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov a obrovská podpora 
obyčejných lidí, volajících po změnách – to všechno vyús-
tilo v tragickou srpnovou invazi spojeneckých vojsk, které 
předcházely tzv. Zvací dopisy zrádců českého národa Va-
sila Biľaka, Aloise Indry, Miloše Jakeše, Lubomíra Štrou-
gala a Gustáva Husáka. Mezitím byla v Čierne nad Tisou 
zatčena a internována reformní vláda ve složení: Dubček, 
Smrkovský, Černík, Špaček, Šimon a Kriegel (který jako je-
diný nepodepsal) a tito čestní představitelé byli donuceni 
v Moskvě podepsat potupný protokol o normalizaci.

Po návratu československých politiků domů začíná tedy 
období normalizace, jehož první fáze je charakteristická re-
organizací ÚV KSČ, vlády a sdělovacích prostředků. Dub-
ček tedy musel postupně odvolávat reformně založené ko-
munisty. Jediný bod Akčního programu, který se mu poda-
řilo naplnit, byla federalizace Československa. V říjnu 1968 
byl, jako všichni ostatní poslanci, donucen pod hrozbou 
další okupace podepsat dokument o legálním pobytu so-
větských vojsk v Československu.

V dubnu 1969 Alexander Dubček rezignoval na funkci 
prvního tajemníka KSČ a za jeho nástupce byl zvolen Gus-

táv Husák. Také bylo zvoleno nové vedení KSČ, v němž re-
formně založení politici byli v jasné menšině. Po jeho od-
chodu byly všechny reformy a organizace vzniklé v období 
pražského jara zlikvidovány. Od dubna do října 1969 pů-
sobil Alexander Dubček jako předseda Federálního shro-
máždění. V této funkci podepsal tzv. pendrekový zákon, 
který legalizoval tvrdé zásahy proti demonstrantům na prv-
ní výročí okupace v srpnu 1969. Poté byl odvolán z před-
sednictva Komunistické strany Československa, vzdal se 
členství v ÚV KSČ i KSS. V říjnu 1969 se dozvěděl, že má 
být předsednictvem KSČ povolán jako diplomat do Gha-
ny, tuto možnost odmítnul. Dubček byl „odklizen“ na mís-
to velvyslance v Turecku, roku 1970 zbaven členství v ko-
munistické straně a nakonec i degradován z plukovníka na 
vojína. Vrátil se s rodinou do Bratislavy, pracoval u Státní 
správy Slovenských lesů a byl nejhlídanějším objektem StB.

Až do roku 1989 byl Alexander Dubček a jeho rodina 
pod policejním dohledem, byl dlouhá léta odposlouchá-
ván a vyřazen ze všech organizací, kterých byl členem. Po 
celá léta sovětské okupace psal osobní prohlášení politic-
kým orgánům v Praze a protestoval proti věznění a jiným 
formám pronásledování disidentů. V roce 1988 mu byl bo-
loňskou univerzitou udělen doktorát honoris causa za zá-
sluhy o prosazování lidských práv.

V listopadu 1989 se zúčastnil mnohatisícové protestní 
demonstrace v Bratislavě, která se konala jako reakce na 
události v Praze. Když se 26. listopadu 1989 objevil na bal-
kóně budovy vydavatelství Melantrich na Václavském ná-
městí, společně s Václavem Havlem symbolizovali spojení 
českých a slovenských opozičních sil v boji proti režimu.

V roce 1989 se Alexander Dubček oficiálně vrátil do 
politiky. Mezi prosincem 1989 a červnem 1992 vykonával 
funkci předsedy Federálního shromáždění, předsedal i vol-
bě prezidenta Václava Havla.

1. září 1992 měl Alexander Dubček na cestě do Prahy 
na dálnici D1 autonehodu. Při cestě na zasedání Federální-
ho shromáždění kolem deváté hodiny ráno dostalo Dubče-
kovo služební BMW 535i za hustého deště smyk a vylétlo 
z dálnice. Více než dva měsíce bojoval Alexander Dubček 
o život v nemocnici v Praze, který nakonec prohrál.

Jeho jméno nese náměstí před parlamentem v Brati-
slavě. 

Posmrtně získal Alexander Dubček čestné doktorá-
ty slavných univerzit v Bruselu, Dublinu, Madridu, Bolo-
ni a Washingtonu.

Ke stoletému výročí narození uspořádal Slovenský in-
štitút ve Vídni mnoho vzpomínkových akcí po celém Ra-
kousku.

Václav Havel a Alexander Dubček
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a Důvěra v českou ekonomiku opět klesla, 
nižší byla u podnikatelů i spotřebitelů
Důvěra v českou ekonomiku se v září meziměsíčně potřetí 
snížila, proti srpnu klesla o 2,4 bodu na 96,2 bodu. Zhor-
šila se u podnikatelů i spotřebitelů. Důvodem pesimismu 
firem je pokračující nedostatek materiálů a jejich zdražova-
ní, u spotřebitelů vyvolává obavy zvyšování cen. Na webu 
o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

V meziročním srovnání jsou ale všechny indikátory vyš-
ší. U podnikatelů důvěra v ekonomiku v září klesla mezimě-
síčně o 1,8 bodu na 95,3 bodu. Podle vedoucího oddělení 

konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiřího Obsta vývoj pod-
nikatelské důvěry dál negativně ovlivňuje nedostatek klí-
čových komponentů v průmyslu a nedostatek a rychle ros-
toucí ceny stavebních materiálů. „Situace v autoprůmyslu 
je natolik závažná, že nutí podniky výrazně utlumovat nebo 
rovnou pozastavovat výrobní činnost. Problémy ve staveb-
nictví navíc umocňuje dlouhotrvající nedostatek zaměst-
nanců,“ doplnil Obst. Důvěra spotřebitelů meziměsíčně 
klesla o 5,3 bodu na 100,7. Podle ČSÚ přibylo responden-
tů očekávajících pro příštích dvanáct měsíců zhoršení cel-
kové ekonomické situace a současně ubylo těch, kteří če-
kají, že se zlepší jejich vlastní finanční situace. „Spotřebitelé 
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se výrazně obávají zvyšování cen, což vnímají jako jeden 
z významných faktorů, které mohou v budoucnu ohrozit 
jejich finanční situaci,“ uvedla Anastasija Nejasova z ČSÚ.

Česko dostalo na obnovu ekonomiky
po koronaviru z EK 23 miliard korun
Evropská komise poslala Česku první platbu z mimořádné-
ho fondu určeného ke zotavení ekonomik z koronavirové 
krize. Z Bruselu míří do Prahy 915 miliónů eur (více než 
23,2 miliardy korun), na které má země nárok v rámci zá-
loh určených k předfinancování jednotlivých projektů. Ko-
mise to oznámila na svém webu.

Celkově má Česko v příštích letech dostat až 180 mi-
liard korun. Jednou z podmínek komise pro uvolnění dal-
ších peněz je však to, že české úřady vyřeší systémové ne-
dostatky v postupu vůči střetu zájmů vrcholných politiků.

Telekomunikační úřad plánuje 
regulovat ceny mobilních dat
Český telekomunikační úřad chce regulovat cenu mobil-
ních dat na velkoobchodním trhu, protože na něm shledal 
omezenou konkurenci. Zveřejnil návrh analýzy, na základě 
které může ceny upravit. Regulace by se však přímo týka-
la pouze smluv mezi velkými operátory O2, T-Mobile a Vo-
dafone a malými virtuálními operátory, kteří od nich data 
kupují a dál přeprodávají. Podle úřadu by ale i tato úpra-
va měla vést i ke snížení spotřebitelských cen. Ty sice dlou-
hodobě klesají, Česko ale podle srovnání Evropské komise 
nadále patří k nejdražším unijním státům.

Operátoři s chystanou regulací trhu mobilních dat ne-
souhlasí. Analýza ČTÚ podle nich neodráží vývoj trhu. Re-
gulaci trhu v ČR odmítla Evropská komise, uvedli.

Škoda Octavia slaví 25 let, 
vyrábí se už čtvrtá generace
Přesně před čtvrt stoletím, 3. září 1996, začala mladobo-
leslavská automobilka Škoda Auto vyrábět dosud nejpro-
dávanější model Octavia. První auta vznikala jen ve verzi 
liftback, o dva roky později pak automobilka přidala ver-
zi kombi. První generace Octavie vyrobila firma téměř mi-
lión a půl kusů. Poslední model první generace s označe-
ním tour byl vyroben v listopadu 2010. Nyní je na trhu už 
čtvrtá generace a je stále nejprodávanějším modelem au-
tomobilky.

Nejvyšší model automobilky Škoda Auto – Superb – 
slaví dvacáté narozeniny. Firma vůz poprvé představila 
11. září 2001 na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem. 
První generace novodobého Superbu se vyráběla sedm 
let a na trh škodovka dodala 136 tisíc kusů. Kromě závo-
du v Kvasinách sjížděl tento model také z linek v Číně, na 
Ukrajině či Kazachstánu. V roce 2002 ve Skotsku byl sko-
ro pět metrů dlouhý Superb zvolen skotskými automobi-
lovými novináři jako nejluxusnější auto roku. Nyní je na 
trhu už třetí generace, kterou Škoda Auto představila na 
autosalonu v Paříži v roce 2015. Automobilka dosud svým 
zákazníkům po celém světě dodala téměř jeden a půl mili-
ónu vozů Superb všech generací.

Škoda v září v Praze představila svůj první elektromobil 
postavený na koncernové elektromobilní platformě MEB. 

Bude se vyrábět přímo v Mladé Boleslavi. Škoda Enyaq iV 
nabídne dvě varianty pohonu, dvě různé kapacity baterie, 
čtyři výkonové stupně od 132 do 225 kW. Limitovaná edice 
1 895 vozů Founders Edition připomíná úspěšnou stopěta-
dvacetiletou historii společnosti, kterou dnes známe jako 
Škoda Auto. V Mladé Boleslavi je díky investici 32 miliónů 
eur jediná výrobní linka v celém koncernu, která umožňu-
je paralelní výrobu vozů MEB a MQB. Elektromobil Škoda 
Enyaq iV je po modelu Škoda CitigoE iV teprve druhým sé-
riově vyráběným elektromobilem této české značky. 

Prodej nových osobních aut letos stoupl 
o 12 procent na zhruba 148 tisíc vozů
Prodej nových osobních aut za letošních osm měsíců 
mezi ročně vzrostl o 12,37 procenta na 147 659 vozů. Pro-
ti roku 2019 jde však stále o téměř šestnáctiprocentní po-
kles. V srpnu odbyt klesl v meziročním srovnání o nece-
lé jedno procento. Oznámil to Svaz dovozců automobilů 
(SDA) v tiskové zprávě. První je Škoda s 51 151 registrova-
nými vozy, následuje Hyundai s prodejem 13 562 aut a tře-
tí je Volkswagen 13 163 prodanými auty. Na dalších mís-
tech jsou Toyota, Kia a Mercedes-Benz. Nejprodávanějšími 
modely jsou Škoda Fabia před Octavií a modelem Kamiq. 
Podíl vozů kategorie SUV je už přes 43 procent. 

Ministerstvo financí snížilo 
schodek státního rozpočtu na příští rok
Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl být 376 mi-
liard 600 miliónů korun. Oproti návrhu z června je to zhru-
ba o 13 miliard méně. Nový návrh už předložilo minister-
stvo financí vládě. Přesto by to měl být druhý nejhorší vý-
sledek hospodaření Česka v jeho historii. Plánovaný návrh 
počítá podle ministerstva financí třeba s meziročním zvý-
šením výdajů na vědu a výzkum nebo obranu. Naopak by 
neměly růst platy státních zaměstnanců.

Snížení schodku zdůvodnil mluvčí rezortu Michal Žuro-
vec lepším ekonomickým vývojem. Podle odhadů poroste 
hospodářství v příštím roce o 4,2 desetiny procenta. „Což 
je o půl procentního bodu vyšší růst, než s kterým jsme 
počítali na jaře. S vyšším růstem plynou do veřejných roz-
počtů vyšší daňové příjmy. V tomto případě jde o desít-
ky mi liard korun,“ uvedl. Podle ekonoma společnosti De-
loitte Davida Marka je ale i přes úpravy navrhovaný scho-
dek neúměrně vysoký. „Vzhledem k tomu, že ekonomika 
se po recesi kvůli pandemii poměrně rychle zotavila, je ta-
kovýto deficit opravdu zbytečný.“ Návrh státního rozpočtu 
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a kritizoval také prezident Miloš Zeman. Podle něj je málo 
úsporný a nedostatečně investiční.

Kvůli pandemii přišla každá domácnost 
letos v průměru o 17 tisíc korun
Kvůli pandemii covid-19 přišla každá domácnost v Čes-
ku v letošním roce v průměru o 17 000 korun. Od ledna 
do konce srpna se pandemie finančně dotkla tří pětin po-
pulace, kterým buď omezila příjmy, nebo vytvořila doda-
tečné náklady. Loni tato částka představovala pro každou 
domácnost 13 000 korun. Vyplývá to z průzkumu, který 
koncem srpna mezi tisícovkou respondentů pro vzděláva-
cí projekt Den finanční gramotnosti skupiny Partners pro-
vedla agentura MindBridge Consulting.

Dobrou zprávou podle průzkumu je, že Češi se vět-
šinou chovali rozumně, více spořili nebo omezili své vý-
daje, než aby finanční zátěž řešili půjčkou. Snížené pří-
jmy se dotkly více než třetiny Čechů (36 procent), kte-
rým omezení kolem lockdownu ubralo do srpna průměr-
ně 35 948 Kč (proti loňským 24 116 Kč). Výdaje pak zvýši-
la pandemie polovině (49 procentům) Čechů, v průměru 
šlo o 8 602 Kč. Nejméně tratili senioři, kteří pobírají stát-
ní penzi. Jde tak podle průzkumu o nejvíce stabilizovanou 
část populace.

Ačkoli účty za covid-19 proti loňsku rostly, řešily do-
mácnosti tento dopad převážně z předchozích našetře-
ných peněz (75 procent), část darem nebo půjčkou od 
rodiny (16 procent), bankovním úvěrem jen minimálně.

ČNB již nebude nadále plošně 
omezovat výplatu dividend bank
Česká národní banka již nebude výši dividend bank ploš-
ně omezovat, doporučuje však zvažovat další výplatu až po 
oznámení hospodářských výsledků za rok 2021. Banky tak 
již nebudou omezeny výplatou dividend ze zisku za letoš-
ní rok. ČNB to oznámila v tiskové zprávě. ČNB omezova-
la výplatu dividend ze zisků let 2019 a 2020 jako součást 
protikrizových opatření. Ta měla zmírnit negativní dopad 
rozsáhlých uzávěr ekonomiky během pandemie do hospo-
daření bank a udržet jejich kapitálové vybavení pro zacho-
vání stability bankovního sektoru. Centrální banka v sou-
vislosti s tím také oznámila, že dokončila hodnocení kapi-
tálové situace jednotlivých bank a souhrnná výše dividend 
může činit přibližně 15 procent zisku bankovního sektoru 
za roky 2019 a 2020.

Odložené platby využila se začátkem 
školního roku pětina domácností
Dvacet procent českých domácností využilo se začátkem 
školního roku odložené platby – tedy zaplacení za zboží až 
později – nejčastěji po výplatě. Vyplývá to z průzkumu spo-
lečnosti Mall Pay. Hlavním důvodem jsou výdaje na vyba-
vení školáků. Ty se nejčastěji pohybovaly kolem 4 tisíc ko-
run na jedno dítě. Pětina lidí pak dala ještě o tisíc korun víc.

Nejčastěji domácnosti investují do kvalitní aktovky 
a také vybavení na tělocvik. Stále častěji ale také nakupu-
jí dražší učebnice, třeba k výuce cizích jazyků, nebo note-
booky. Ty na začátku školního roku koupilo 21 procent do-
mácností.

CRIF: Úspory domácností letos stouply o 6 %
Úspory českých domácností vzrostly od začátku roku do 
konce července o 168 miliard korun, tedy o šest procent, 
na 2,99 biliónu korun. Objem jejich úvěrů stoupl o 93 mi-
liard, o pět procent, na 1,9 biliónu korun. Zatímco úspo-
ry domácností rostly rychleji v prvních čtyřech měsících 
roku, objem úvěrů se naopak zvyšoval zejména od května 
do července, vyplývá z výpočtů společnosti CRIF – Czech 
Credit Bureau. „Zatímco na začátku roku, kdy platila tvrdší 
protipandemická opatření, lidé více šetřili a byli opatrnější 
při zadlužování, od května, kdy začalo docházet k uvolňo-
vání, se trend se začal pomalu obracet. 

Plánovaná továrna na baterie 
přinese miliardy a tisíce pracovních míst
Výstavba a provoz plánované továrny na bateriové články 
přinese Česku miliardy korun na hrubém domácím pro-
duktu (HDP) a tisíce nových pracovních míst. Projekt tak-
zvané gigafactory může pozitivně ovlivnit tuzemskou eko-
nomiku a podpořit proměnu tradičních uhelných regionů, 
vyplývá ze studie poradenské společnosti Deloitte, kte-
rá byla zpracovaná pro Svaz moderní energetiky. Autoři 
ji představili na tiskové konferenci. Odborníci, které ČTK 
oslovila, záměr stavby gigafactory v Česku vesměs vítají. 
Podotýkají ale, že je nutné, aby vznikl celý řetězec od těž-
by surovin a jejich zpracování až po recyklaci, nikoliv pou-
ze továrna takzvaně na zelené louce.

Ekonomické rozdíly mezi kraji
Ekonomické rozdíly mezi jednotlivými kraji se místo srov-
návání dál prohlubují. V posledních letech výrazného eko-
nomického růstu před epidemií se ještě zvětšily. Zatímco 
ekonomika Prahy a Středočeského kraje mezi lety 1996 
až 2019 vzrostla dvaapůlkrát, Karlovarský kraj je na stejné 
úrovni jako před čtvrt stoletím. Vyplývá to z výsledků stu-
die o diskriminaci na českém trhu práce v socioekonomic-
kém kontextu. Výsledky v Praze na konferenci Asociace sa-
mostatných odborů představil děkan Fakulty informatiky 
a statistiky Vysoké školy ekonomické Jakub Fischer.

Studie se zaměřila na makroekonomický vývoj v regio-
nech a odvětvích. Sledovala i rozdíly v odměňování, po-
drobně je pak rozebrala v Karlovarském kraji. Srovnáva-
la vývoj regionálního hrubého domácího produktu (HDP) 
mezi lety 1996 a 2019. Česká ekonomika vzrostla za sledo-
vané období ve stálých cenách zhruba o 80 procent, uvedl 
Fischer. Praha a Středočeský kraj si polepšily 2,5krát. Hos-
podářství většiny krajů se zvedlo 1,5-2krát. Výkon Morav-
skoslezského a Ústeckého kraje se podle údajů zvýšil zhru-
ba 0,5krát. Karlovarský kraj, který už tehdy byl nejslabší, je 
ekonomicky v roce 2019 na úrovní roku 1996.

Stát vyhlásil další prodej státních dluhopisů
Ministerstvo financí vyhlásilo další prodej dluhopisů, kte-
rý skončí 23. prosince. Stejně jako v předchozí výzvě na-
bízí rezort i tentokrát dva typy dluhopisu, a to reinvestič-
ní a proti-inflační. Ty určují hodnotu zúročeného vkladu 
buďto podle předem dané sazby, nebo podle míry inflace. 
V předchozí 12. emisi si Češi objednali cenné papíry cel-
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kem za 5,6 miliardy korun. Podle ministerstva šlo historic-
ky o nejvyšší částku, kterou za státem garantované úroky 
zaplatili. Dluhopisy z aktuální, tedy 13. emise, mohou lidé 
objednávat buďto online přes elektronický přístup, nebo 
na některých pobočkách České spořitelny, případně Čes-
ké obchodní banky.

Počty minipivovarů podle svazu 
koronavirus nesnížil, je jich kolem 480
Počty minipivovarů v loňském roce navzdory pandemii ne-
klesly. Sice jich pět zavřelo a dvacet omezilo provoz, na-
opak devětadvacet jich zahájilo činnost. Většinou šlo o již 
déle připravované projekty. Prezident Českomoravského 
svazu minipivovarů Jan Šuráň na začátku pandemie oče-
kával, že změní majitele nebo zavře 40 procent z českých 
malých pivních producentů.

„Pro nás to znamenalo v roce 2020 propad asi 30 pro-
cent ve výrobě. Když si vezmete, že velké pivovary měly 
propad šest až sedm procent, tak vidíte, že naše závislost 
na restauracích a prodejcích dobrého piva se promítla vel-
mi výrazně. Trend pokračoval i v letošním roce, ale pivo-
vary na to byly lépe připravené,“ řekl Šuráň. Nyní je podle 
něj výroba minipivovarů nižší o pět až deset procent proti 
předkoronavirovému období.

Růst počtu firem v ČR
V srpnu vzniklo v ČR 2 288 nových obchodních společ-
ností, o pětinu více než v červenci. Zároveň v srpnu za-
niklo 1 069 firem, o šestnáct méně než v červenci a nej-
méně za uplynulých dvanáct měsíců. Vyplývá to z analýzy 
dat portálu informaceofirmach.cz, kterou provedla spo-
lečnost CRIF. Během osmi měsíců letošního roku vznik-
lo 20 138 nových společností, což je o 2 290 (13 pro-
cent) více než před rokem. Zároveň zaniklo 9 504 firem, 
o 1 031 (deset procent) méně než loni. Přestože v srpnu 
vzniklo o pětinu více společností než v červenci, v kontex-
tu letošního roku šlo o nízká čísla. Měsíční průměr zatím 
letos přesahuje 25 000 nových společností.

Meziroční růst cen 
průmyslových výrobců znovu zrychlil
Růst cen průmyslových výrobců v srpnu oproti červenci 
meziročně zrychlil o jedno a půl procenta na 9,3 desetiny 
procenta. To bylo nejvíc od dubna roku 1993. Informuje 
o tom Český statistický úřad. Ceny průmyslových výrobců 
meziročně stoupají od února. Podle statistiků na to měly 
vliv hlavně ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. 
Růst cen ale zrychlil taky v dalších oblastech. Třeba v ze-
mědělství se zvýšily oproti loňskému srpnu o téměř 8 pro-
cent a stavební práce zdražily o víc než 6 a půl procenta.

Hospodářská komora připravila pro budoucí 
vládu 34 požadavků na zlepšení podnikání
Vedení Hospodářské komory představilo 34 bodů adre-
sovaných budoucí vládě, která vzejde z říjnových parla-
mentních voleb. Jde o návrhy i požadavky, které se týkají 
trhu práce, daní, podnikatelského prostředí i infrastruktu-
ry. Ve svém projevu je představil i prezident komory Vladi-

mír Dlouhý. „Dnes nejproblematičtější oblastí je bezespo-
ru trh práce. Na předních místech žebříčku největších ba-
riér rozvoje podnikání v České republice se dlouhodobě 
drží bez ohledu na velikost firmy nebo na obor podniká-
ní,“ upozornil Dlouhý.

Hospodářská komora žádá například podporu částeč-
ných úvazků zrušením doplatku do minimálního pojistné-
ho, zvýšení atraktivity práce na dohodu zvýšením měsíční-
ho limitu na 15 000 korun měsíčně i zrychlení vyřizování 
žádostí a navýšení kvót pro pracovníky ze zahraničí. Pod-
nikatelé požadují také snížení sazby pojistného za sociální 
zabezpečení, zvýšení limitu pro paušální daň na dva milió-
ny korun ročně a zvýšení limitu pro plátcovství daně z při-
dané hodnoty na dva milióny korun. Reformu podle komo-
ry potřebuje i vzdělávací systém, podporu podle ní potře-
buje také spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Značka Benzina postupně skončí, 
čerpací stanice se přejmenují na Orlen
Čerpací stanice Benzina se budou nově jmenovat Orlen. 
Vyplývá to z vyjádření polské společnosti PKN Orlen. Ta je 
od roku 2018 vlastníkem petrochemického holdingu Or-
len Unipetrol, do kterého Benzina patří. Čerpací stanice si 
i v budoucnu udrží prvky značky Benzina, název Orlen ale 
bude dominantní. Do konce letošního roku se promění za-
tím prvních osm stanic.

Benzina působí na českém trhu přes šedesát let. V sou-
časnosti provozuje 421 čerpacích stanic a s čtvrtinovým 
podílem je dlouhodobým lídrem trhu.

Firma Aero Vodochody změnila majitele
Největší český letecký výrobce, společnost Aero Vodo-
chody, změnil majitele. Nově patří společnosti HSC Aero-
jet, v které má většinu maďarský finančník Szalay-Bobrov-
niczky. Menší podíl vlastní také česká skupina Omnipol. 
Vedení společnosti se ujímá Viktor Sotona, ve funkci na-
hradí Dietera Johna. Součástí prodeje je i Letiště Vodocho-
dy. Aero doteď vlastnila skupina Penta.

Aero zaměstnává přes 1 300 lidí, je největším tuzem-
ským výrobcem letecké techniky.

Mladí Češi stále častěji investují 
své volné peníze pomocí mobilních aplikací
Aplikace v mobilních telefonech nebo internetová bankov-
nictví – to jsou stále častěji nástroje, kterými své peníze 
zhodnocují mladí investoři. Podle Asociace pro kapitálový 
trh sílí tento trend hlavně v posledních dvou letech. Své pe-
níze chtějí navíc investovat stále mladší ročníky.

V prvním pololetí letošního roku investovali Češi po dle 
dat Asociace pro kapitálový trh do domácích i zahranič-
ních fondů rekordních 651 miliard korun.

Neúspěšná elektronická aukce 
o pražský Palác Broadway
O pražský Palác Broadway neměl v elektronické aukci ni-
kdo zájem. Informoval o tom Úřad po zastupování státu 
ve věcech majetkových. Vyvolávací cena byla přes miliar-
du korun. To byla nejvyšší minimální cena za celou dobu 
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a existence majetkového úřadu. Ten se teď obrátí na stáva-
jícího nájemce, který bude mít tři měsíce na koupi paláce 
za vyvolávací cenu. Pokud o něj nebude mít zájem, úřad 
vyhlásí další kolo elektronické aukce. 

Dům ze třicátých let 20. století patří k největším funk-
cionalistickým stavbám v historickém jádru Prahy. Objekt 
s obchody, divadlem, restauracemi a kancelářemi dra-
ží, protože o něj neprojevila zájem žádná státní instituce. 
ÚZSVM převzal komplex y do svého majetku v roce 2016 
od tehdejší státní Správy železniční a dopravní cesty (nyní 
Správa železnic).

Česká pošta má kvůli pandemii 
ztráty 780 miliónů korun
Česká pošta přišla kvůli pandemii koronaviru o 779 milió-
nů korun. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 
Podle něj je pošta jediným velkým subjektem, který zatím 
od státu nedostal žádné kompenzace. Již několikrát ini cio-
val jednání o kompenzacích s ministryní financí Alenou 
Schillerovou (za ANO), zatím však bez výsledku. Schille-
rová podle Hamáčka nabídla první termín jednání až po 
volbách do Sněmovny. 

Distribuční centrum Amazonu 
v Kojetíně zaměstná přes 2 000 lidí
Internetový prodejce Amazon buduje v Kojetíně na Přerov-
sku nové distribuční centrum, ve kterém vznikne více než 
2 000 pracovních míst. Stavba logistického centra bude 
v průmyslovém parku na kraji Kojetína dokončena příští 
rok, jeho plné zprovoznění je naplánováno na rok 2023. 
Firma Amazon už zahájila nábor prvních zaměstnanců, za-
tím hlavně specialistů.

Společnost Amazon pomocí nového distribučního cen-
tra v Kojetíně podle Šmída rozšíří nabídku produktů a pod-
poří rostoucí počet nezávislých malých podniků, které pro-
střednictvím jejího e-shopu prodávají své zboží. Zaměst-
nanci centra budou připravovat, balit a odesílat zákazní-
kům drobné položky, jako jsou knihy, elektronika a spo-
třební zboží. Provoz v Kojetíně bude vybaven moderní 
technologií včetně robotických jednotek.

Podpora podnikatelů zasažených pandemií 
dosáhla 185 miliard Kč
Z kumulovaného dluhu státního rozpočtu 665,5 miliar-
dy Kč v období od ledna 2020 do srpna 2021 činila vlád-
ní podpora podnikatelů zasažených pandemií koronaviru 
185,3 miliardy Kč. Vyplývá to z výpočtů Hospodářské ko-
mory, které na předvolební debatě představil její tajemník 
Tomáš Vrbík. Poučením pro příště by podle něj mělo být 
to, že pomoc z veřejných rozpočtů může být klidně nižší, 
ale rychlejší a méně administrativně náročná.

Vláda vyplatila skiareálům miliardu korun 
jako kompenzaci za zrušenou zimní sezónu
Lyžařská střediska v Česku dostala za minulou zrušenou 
zimní sezónu kvůli epidemii koronaviru na kompenzacích 
od státu jednu miliardu korun. Skiareály tak vyčerpaly ce-
lou sumu, kterou měl stát na kompenzace připravenou. In-

formoval o tom vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu 
Karel Havlíček (za ANO). „Víme, že to budilo velké disku-
se. Nakonec to dopadlo dobře a díky tomu jsme zachráni-
li prakticky všechny provozovatele v České republice. Je to 
i zásluhou i asociací a svazů, které to s námi dávaly dohro-
mady,“ řekl Havlíček.

V zimní sezóně mohla lyžařská střediska fungovat 
jen mezi 18. a 26. prosincem. Asociace horských středi-
sek (AHS) v dubnu uvedla, že kvůli pandemii korona viru 
a vládním opatřením horské regiony evidují v součtu ztrátu 
až 25 miliard korun. Ztráty na tržbách lyžařských středisek 
činily zhruba 3,5 miliardy korun, se započtením propadu 
ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v horských re-
gionech podle studie společnosti KPMG dosáhly až 25 mi-
liard korun.

V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 
45 000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu 
střediska ročně přinášela zhruba 13 miliard korun.

Teplo kvůli růstu cen paliv 
a povolenek výrazně zdraží
Největší meziroční zdražení tepla za posledních třináct 
let očekává Teplárenské sdružení ČR. Růst cen podle něj 
může být dvouciferný. Za vytápění bytu si tak lidé příští rok 
připlatí i několik tisíc korun. Důvodem je zdražování paliv 
a emisních povolenek. Některé teplárny budou kvůli vývo-
ji na trhu zvyšovat ceny ještě před koncem letošního roku, 
většina od začátku ledna, uvedlo sdružení v tiskové zprávě. 
Výrobci a distributoři, kterých je ve sdružení čtyřiačtyřicet, 
zásobují teplem přes 1,1 miliónu domácností, v nichž žijí 
tři milióny obyvatel. To je každá čtvrtá domácnost a sko-
ro třetina obyvatel ČR. Vedle toho teplárenské společnos-
ti ve více než 125 městech a obcích, kde působí, zásobují 
teplem školní, zdravotnická, kulturní i sportovní zařízení, 
obchodní a administrativní centra, provozovny živnostní-
ků i průmyslové podniky. Na celkové dodávce tepla ze sou-
stav zásobování teplem v ČR se členové sdružení podílejí 
zhruba dvěma třetinami.

Odpojení od plynu po konci Bohemia Energy 
hrozí podle komory stovkám firem
Odpojení od plynu po ukončení činnosti Bohemia Energy 
hrozí podle Agrární komory ČR stovkám firem, které mají 
velkou odběrovou kapacitu. ČTK to sdělila mluvčí komory 
Barbora Pánková. Jde o společnosti, jejichž roční spotře-
ba přesahuje 630 megawatthodin, a nevztahuje se tím pá-
dem na ně institut dodavatele poslední instance, tedy po-
vinnost jiné firmy jim plyn dodat.

Agrárníci spolu s Hospodářskou komorou ČR začali 
mapovat mezi svými členy, kolika z nich odpojení od plynu 
hrozí. Vyzvali také ministerstvo průmyslu a obchodu k ne-
odkladnému řešení situace. Podle nich může dojít k nevrat-
ným škodám ekonomiky.

Končící energetická skupina Bohemia Energy dosto-
jí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, 
bankám i dodavatelům. Firma odmítá tvrzení, že zkracho-
vala. Společnost to sdělila v tiskovém prohlášení, které za-
slala ČTK. Uvedla, že k utlumení činnosti a ukončení do-
dávek elektřiny a plynu přistoupila právě z důvodu, aby ta-
ková situace nenastala.
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„Situace zákazníků nás velmi mrzí a všem se omlouvá-
me za problémy, které jsme jim způsobili. Zároveň chce-
me všechny ujistit, že jim po konečném vyúčtování budou 
vráceny všechny přeplatky,“ řekl majitel skupiny Bohemia 
Energy Jiří Písařík.

Růst cen domů a bytů byl v Česku 
ve 2. čtvrtletí třetí nejvyšší v EU
Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve druhém čtvrt-
letí zrychlil na 14,5 procenta, což je nejvíce za posledních 
šest let. O čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 12,1 procenta. 
Mezi zeměmi Evropské unie byl růst třetí nejvyšší. V po-
rovnání s prvním čtvrtletím se ceny zvýšily o 3,9 procen-
ta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický 
úřad Eurostat. V EU ceny meziročně vzrostly v průměru 
o 7,3 procenta.

„Nejenom že jsou nyní byty v České republice nejdraž-
ší v historii, ale současně jejich cena v meziročním srov-
nání roste nejrychleji. Ceny jsou téměř o tři čtvrtiny vyš-
ší než v roce 2015. Důvodů rychlého růstu cen bytů a ro-
dinných domů v ČR je hned několik. Na straně nabídky to 
je jednoznačně malá nabídka nových bytů v důsledku po-
malé výstavby. Druhým důvodem jsou v posledních měsí-

cích rychle rostoucí ceny stavebních prací a především sta-
vebních materiálů,“ sdělil ČTK analytik ČSOB Petr Dufek. 
Ceny bytů v prvním čtvrtletí vzrostly ve všech zemích EU 
s výjimkou Kypru.

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová
Žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, který sestavuje tý-
deník Euro, letos poprvé vládne žena. Renáta Kellnerová 
v roli správkyně pozůstalosti a očekávané hlavní dědičky 
nahradila v čele přehledu svého manžela, tragicky zesnu-
lého majitele finanční skupiny PPF Petra Kellnera. Na dru-
hém místě žebříčku je realitní magnát Radovan Vítek a třetí 
Daniel Křetínský, podnikající především v energetice. Pre-
miér Andrej Babiš klesl proti předchozímu ročníku ze čtvr-
té pozice na šestou. Stovka nejbohatších Čechů a Slová-
ků disponuje podle Eura majetkem za 1,6 biliónu korun.

Pořadí deseti nejbohatších Čechů: 1. Renáta Kellnerová 
s rodinou (250 miliard Kč); 2. Radovan Vítek (98 mi liard 
Kč); 3. Daniel Křetínský (83 miliard Kč); 4. Karel Komá-
rek (80 miliard Kč); 5. Patrik Tkáč (72 miliard Kč); 6. An-
drej Babiš (68 miliard Kč); 7. Pavel Baudiš (56 miliard Kč); 
8. Ivan Chrenko (44 miliard Kč); 9. Pavel Tykač (37 miliard 
Kč); 10. Jaroslav Haščák s rodinou (28 miliard Kč).
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Rada doporučila udělit cenu 
Česká hlava expertovi na teorii systémů
Národní ocenění Česká hlava za celoživotní mimořádné 
výsledky ve vědě a výzkumu by letos mohl získat odbor-
ník na teorii systémů a automatického řízení Vladimír Ku-
čera. Vládě to doporučila Rada pro výzkum, vývoj a ino-
vace (RVVI).

„Pan profesor Kučera patří mezi naše špičkové vědce 
v oblasti aplikovaného výzkumu,“ uvedl první místopředse-
da rady Pavel Baran. Další z místopředsedů rady, odborník 
na umělou inteligenci Vladimír Mařík, zdůraznil, že sedma-
sedmdesátiletý Kučera je jedním z nejcitovanějších odbor-
níků v technických vědách. „Jeho algoritmy se masově po-
užívají v celosvětovém měřítku. V automobilovém průmys-
lu, leteckém průmyslu a dalších. Jsou to doslova průlomo-
vé algoritmy,“ dodal.

Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. Loňským 
laureátem byl molekulární imunolog Václav Hořejší. V mi-
nulosti cenu získali například egyptolog Miroslav Bárta, 
chemik Antonín Holý, lékař Pavel Klener, který se zaslou-
žil o zavedení chemoterapie do léčby zhoubných nádorů, 
nebo zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký. K dalším 
laureátům patří rostlinný genetik Jaroslav Doležel či odbor-
ník na středověkou duchovní kulturu Petr Sommer. S oce-
něním se pojí částka jeden milión korun.

Cena Arnošta Lustiga pro Pavla Pafka
Cenu Arnošta Lustiga, kterou její laureáti dostávají za od-
vahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, letos obdržel 
chirurg Pavel Pafko. ČTK to sdělili pořadatelé z Česko-
izrael ské smíšené obchodní komory. Jejím posledním drži-
telem je bývalý velitel 601. skupiny speciálních sil a sou-
časný ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a infor-

mační bezpečnost Karel Řehka. Loni se pořadatelé dohodli 
se sponzory, aby svou podporu věnovali projektům ČVUT 
sloužících boji s koronavirem.

Jednaosmdesátiletý laureát Pafko podle svých slov Lus-
tiga osobně neznal, ale oceňuje na něm jeho optimismus. 
„My dnes nemáme hlad, nejde nám o život a přitom jsme 
pořád otrávení a naštvaní. Ale z jeho osobnosti, i když měl 
těžký život, je cítit radost ze života,“ řekl ČTK Pafko. „V srp-
nu jsme měl těžký úraz na kole, přežil jsem. Oba jsme 
s Lustigem byli blízko smrti, oba jsme byli na dně a díky 
tomu jsme pochopili, že vztahy v rodině jsou absolutní zá-
klad všeho. Je potřeba myslet na rodinu, vše není v práci, 
v penězích a o slávě,“ dodal.

Břišní a hrudní chirurg Pafko se stal známým v prosin-
ci 1996 operativním odstraněním plicního nádoru tehdej-
šímu prezidentu Václavu Havlovi. V prosinci 1997 pro vedl 
se svým týmem první transplantaci plic na území České re-
publiky. V roce 2013 ho prezident Miloš Zeman vyzname-
nal medailí Za zásluhy.

Fond Neuron rozdělil mezi 10 oceněných 
vědců a vědkyň osm miliónů korun
Hematolog Josef Prchal, fyzik Václav Petříček a matematik 
David Preiss získali cenu Nadačního fondu Neuron za celo-
životní přínos vědě. Fond každému z laureátů udělil 1,5 mi-
liónu korun. Rada Neuronu ocenila také sedm mladých na-
daných vědců a vědkyň, dostali po půl miliónu korun. No-
vinkou je ocenění za mimořádné propojení vědy a byzny-
su, se sekcí se nepojí finanční obnos. Laureáti převzali ceny 
v Národním muzeu v Praze. 

Nadační fond Neuron, který má za cíl zvýšit prestiž věd-
ců v Česku, založil v roce 2010 Karel Janeček. Od té doby 
fond ocenil 99 vědců a vědkyň.
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ka Dostupnější genová terapie
pro pacienty s leukémií
Vědci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) 
pracují na vývoji buněk, které pomáhají pacientům bojovat 
s nádory krve. Chtějí i zlevnit jejich léčbu genovou terapií, 
dosud musí být ze zahraničí a stojí desítky miliónů korun.

Vědci pracují s buňkami, které přirozeně rakovinové 
buňky zabíjí. Po namnožení je vrací do těla pacienta. Po-
dobnou léčbu za desítky miliónů korun dosud čeští pacien-
ti mohli získat jen ze zahraničí, buňky se pro úpravu posí-
laly do USA, Velké Británie nebo Švýcarska.

Nová metoda odhalující těžký průběh covidu
Vědci z Univerzity Karlovy vyvinuli diagnostickou metodu, 
která ukáže, jak těžký průběh může mít nemoc covid-19. 
Zástupci z 1. lékařské fakulty ji představili na tiskové kon-
ferenci. Nový postup je součástí klasického PCR testu na 
přítomnost koronaviru. Nově ale rozpozná molekuly, kte-
ré produkuje tělo jako reakci na přítomnost viru ve vzor-
ku. Právě jejich hladina podle spoluautora metody Stani-
slava Kmocha je důležitá pro předpověď dalšího průběhu 
nemoci a rizika cytokinového šoku, což je život ohrožují-
cí stav. Moch uvedl, že se během výzkumu podařilo rychle 
vyšetřit 2 000 lidí, z nichž půlka byla pozitivní. Nakažené 
pak sledovali. Lidé s nízkou hladinou daného biomarkeru 
prošli onemocněním bez větší potíží. Nemocní, u kterých 
byla vysoká, však měli horší až těžký průběh. Detailnější 
informace o metodě zástupci UK kvůli rozjednané žádosti 
o patent nesdělili. Univerzitní společnost GeneSpector In-
novations podala žádost o patentování metody. Brzy poté 
by ji laboratoře mohly začít využívat.

Při čištění relikviáře sv. Maura 
byl nalezen mytický ropuší kámen
Čištění relikviáře svatého Maura na zámku Bečov přines-
lo nečekaný objev v podobě takzvaného ropušího kame-
ne. Růžena Gregorová z Moravského zemského muzea si 
ho všimla náhodou při sledování ukládání ostatků do reli-
kviáře v televizi. Paleontologové teď potvrdili, že jde sku-
tečně o ropuší kámen – tedy zkamenělý zub ryby z obdo-
bí druhohor. Lidé v raném středověku ještě neznali původ 
zkamenělin a mysleli si, že kulovité zuby vznikly jako bou-
le na hlavách starých ropuch. Odtud pochází název uni-
kátní zkameněliny, se kterou se pojí řada mýtů. Lidé ro-
puší kameny například považovali za léčivé a měly chrá-
nit třeba před jedy. Proto se používaly do prstenů panov-
níků a dva má na sobě i koruna, kterou měl Karel IV. při 
své korunovaci.

JubIleum

Profesor Tomáš Klíma je předním odborníkem v oblasti 
transplantační medicíny, autorem více než padesáti odbor-
ných prací a členem mnoha prestižních lékařských společ-
ností. Narodil se a většinu života prožil ve Spojených stá-
tech, ale na svoji druhou vlast, Českou republiku, nezapo-
míná. 10. září slavil tento významný lékař devadesáté na-
rozeniny.

Narodil se v roce 1931 v americkém Baltimore, kde byli 
jeho rodiče jako mladí čeští lékaři na stipendijním pobytu 
Rockefellerovy nadace. Ještě před válkou se rodina vrátila 
do Československa. Dětství ani mládí ale neměl Tomáš Klí-
ma jednoduché. Otec byl za války popraven a matka byla 
ve vězení. Později byl kvůli americkému občanství vylou-
čen z gymnázia a pracoval jako lesní dělník.

Školu nakonec dokončil externě a podařilo se mu na 
vystudovat medicínu na Fakultě všeobecného lékařství UK. 
Po promoci pracoval v Ústavu patologické anatomie, kde 
také obhájil kandidaturu lékařských věd. Když v roce 1968 
získal stipendium do texaského Houstonu, rozhodl se ne-
vrátit se do Československa a od roku 1970 tam začal pra-
covat jako patolog. Rodina podle něj také ovlivnila rozhod-
nutí věnovat se patologické anatomii. „Oba rodiče i děd, 
matčin otec, byli lékaři.“ 

Přestože Tomáš Klíma žije od roku 1968 ve Spojených 
státech, na Česko nezapomněl. Ihned po listopadu 1989 
do ještě tehdejšího Československa přijel a rozhodl se zalo-
žit program, který by umožnil českým lékařům seznámit se 
s nejmodernějšími léčebnými postupy na špičkových ame-
rických medicínských pracovištích. A to se mu podařilo. Ve 
Spojených státech získal sponzory a od roku 1991 reali-
zuje program výměnných stipendijních stáží Texas-Czech 
Physician Exchange Program, díky kterému se už téměř 
dvě stovky lékařů měly možnost seznámit se s medicínou 
řady oborů v Texas Medical Center, což je jedno z největ-
ších medicínských center v USA. Program, který pojmeno-
val Klíma po svém otci Jaroslavovi, významně přispěl ke 
zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v Česku.

Za svůj odborný přínos i další činnost získal profesor 
Tomáš Klíma četná uznání. Například v lednu 2001 získal 
medaili prezidenta Václava Havla za pomoc české medi-
cíně. V roce 2007 ho za pomoc Česku zase tehdejší pre-
zident Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát 
v oblasti výchovy a vědy. Je také laureátem ceny Neuron za 
přínos světové vědě v oboru medicíny za rok 2011.

Katka Brezovská (redakčně zkráceno)

vZpomínka

Tycho Brahe
Před 420 lety, 24. října 1601, v Praze ve dvorské službě cí-
saře Rudolfa II. zemřel význačný dánský astronom, astro-
log a alchymista Tycho Brahe. 

Tycho Brahe je považován za nejpřesnějšího pozorova-
tele hvězdné oblohy. Byl překonán až šedesát let po vyna-
lezení dalekohledu. Na základě Braheho pozorování po-
loh Marsu mohl o několik let později Jan Kepler formulo-
vat své slavné zákony oběhu planet. 

Jan Otto (8. 11. 1841 – 29. 5. 1916) byl významný český 
knihkupec a nakladatel.

Jan Otto se vyučil knihkupcem. Ve svých jednadvaceti 
letech začal pracovat jako účetní a disponent v Pražské ak-
ciové tiskárně bratří Grégrů v Opletalově ulici. Ještě před-
tím ho velmi oslovil knihtisk. Dostal se mezi pražské měš-
ťany a zajímal se o dění v české společnosti. V roce 1869 
si vzal za ženu Miladu Pospíšilovou, dceru tiskaře a nakla-
datele Jaroslava Pospíšila. Díky velkému věnu a především 
díky Ottově píli se brzy osamostatnil. 
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Jan Otto nejprve odkoupil od svého tchána tiskárnu na 
Václavském náměstí a pak v roce 1871 založil svůj vyda-
vatelský dům. Díky zkušenostem s vydáváním i s tiskáren-
ským provozem a vlastní pracovitosti a ctižádosti se mu 
vedlo dobře. Dobrým počinem bylo to, že vložil své úspo-
ry a peněžní výnosy z podnikání v Grégrově vydavatelství 
do své nové firmy a založil i knihkupectví. V roce 1879 se 
přestěhoval do Jungmannovy ulice. Založil nové knižní edi-
ce s jasným cílem pobavit i vzdělávat českou společnost. 
Byla to ediční řada Osvěta lidu (nebo Matice lidu) a Laci-
ná knihovna národní. Nejznámější jsou jeho časopisy Zla-
tá Praha, Světozor, humoristický Paleček nebo dílo Ot-
tův slovník naučný, což je největší česká tištěná encyklope-
die. Mezi další známá díla, která vydal, patří například ještě 
Brehmův Život zvířat a rozsáhlý cyklus Čechy.

Vzhledem k úspěchům podniku a jeho rozšiřování se 
v roce 1883 přestěhoval na Karlovo náměstí čp. 534/II. 
Je to známý Dům U Žateckých, západní křídlo budovy na 
Karlově náměstí 34. V roce 1891 už zaměstnával 150 lidí. 
Ve své firmě působil pětačtyřicet let a za tu dobu vydal asi 
5 000 publikací. V roce 1899 prodal tiskárnu České grafic-
ké společnosti a dál působil jako nakladatel.

Angažoval se také společensky, především v mnoha 
českých spolcích, jako byl např. Hlahol, Sokol, Hospodář-
ský klub pro království české nebo Sbor pro zřízení Národ-
ního divadla. Byl členem např. První občanské záložny, ve-
dení Živnostenské banky nebo Pojišťovny Praha. V roce 
1912 byl jmenován císařským radou a členem panské sně-
movny. Za svůj život obdržel i několik vyznamenání – rytíř 
řádu Františka Josefa za účast na Zemské jubilejní výstavě 
v roce 1891 nebo řád Železné koruny v roce 1898.

Jan Otto sice pracoval téměř až do své smrti, ale na po-
čátku 20. století podnik neměl plnohodnotného nástupce 
a byl zatížen rodinnými rozepřemi. To mu dělalo velké sta-
rosti. Jan Otto zemřel v rodinné vile na Zbraslavi 29. květ-
na 1916. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově v hrobě 
14-49. Náhrobní bustu Jana Otto vytvořil J. V. Myslbek. Po 
jeho smrti v roce 1916 se firma neuměla přizpůsobit nové 
poválečné době a ve třicátých letech rozprodala majetek. 
V padesátých letech bylo vydavatelství jako soukromý pod-
nik zcela zrušeno.

Od druhé poloviny devadesátých let 20. století na Ot-
tův odkaz navazuje současné Ottovo nakladatelství a roz-
víjí původní encyklopedickou literaturu. Vydává i jiná díla. 
Své sídlo má zhruba 900 metrů od hranice s městskou čás-
tí Praha 2, v Křišťanově ulici 3 na Žižkově.

Emanuel Vlček (1. 3. 1925, Rožmitál pod Třemšínem – 
24. 10. 2006, Praha)
Prof. MUDr. et RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc., byl čes-
ký paleoantropolog, lékař a profesor Anatomického ústa-
vu 1. LF UK, který se nesmazatelně zapsal do výzkumu nej-
starších českých dějin. V roce 1955 byl pověřen zkoumá-
ním ostatků českých panovníků a významných osobností. 
Při určování věku prvních Přemyslovců, jejichž antropolo-
gický výzkum vedl, použil výsledky tehdy nepříliš ověře-
né Gustafsonovy metody. V roce 1967 založil antropolo-
gické oddělení v Národním muzeu v Praze. Mj. přednášel 
antropologii na univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě 
a paleo ntologii člověka na Přírodovědecké fakultě v Praze.

Vědecký profil prof. Vlčka se utvářel za jeho cesty 
k vědě, která vedla přes studium medicíny, studium an-

tropologie, soudní lékařství, chirurgii a praxi v archeolo-
gických ústavech. Tím získal multidisciplinární pohled na 
předmět svého výzkumu. Ten se projevil zejména v jeho 
paleoantropologických pracích a v antropologicko-lékař-
ských výzkumech pozůstatků historických osobností.

Prof. Vlček publikoval přes 500 vědeckých sdělení, 
z toho 140 odborných studií, 53 knih a monografií, celou 
řadu vědeckých zpráv a populárních statí. 

Jeho prvořadým zájmem byla paleoantropologie. Stu-
doval předchůdce dnešního člověka od forem Homo erec-
tus až po fosilní formy Homo sapiens. Pro kvalitu svých vý-
zkumů byl zván ke spolupráci na vzácném paleoantropolo-
gickém materiálu na četná pracoviště v cizině. Věnoval se 
i antropologii současných populací a popsal skupinu Chal-
chů v Mongolsku.

Vlček uzavřel i svou více než třicetiletou práci v němec-
kém Bitzingslebenu. S týmem kolegů-archeologů oznámil, 
že ve střední Evropě žil před 400 000 lety předchůdce člo-
věka známý jako Homo erectus.

žIvoTní prosTřeDí & ZDraví

ČR se bude muset přestat 
spoléhat na uhlí dříve, než se čekalo
Česká republika se musí více snažit, aby do roku 2030 
splni la energetické a klimatické cíle Evropské unie (EU). 
Tyto přísnější cíle ji přimějí rychleji se vzdát uhlí, uvedla 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která ve své nej-
novější studii hloubkově přezkoumala českou energetic-
kou politiku. Země by podle ní měla podpořit komunity 
v oblastech, které tento vývoj zasáhne.

Zprávu představil šéf IEA Fatih Birol. Česká republika 
se musí připravit na časnější postupné vyřazování uhlí, než 
se původně předpokládalo. Měla by vyvinout nízkouhlíko-
vé zdroje energie, které by ho nahradily, a zároveň podnik-
nout kroky ke zmírnění hospodářských a sociálních dopa-
dů v regionech, uvedla IEA.

Materiál připomíná, že uhlí se v současnosti podílí té-
měř z poloviny na výrobě elektrické energie v České re-
publice. Ze čtvrtiny pokrývá poptávku po vytápění ze stra-
ny domácností. A podle stávajících plánů má uhlí hrát dů-
ležitou roli až do třicátých let 21. století. Nová politika Ev-
ropské unie v oblasti energetiky a klimatu, včetně balíčku 
„Fit pro 55“, si však pravděpodobně vynutí dřívější vyřaze-
ní uhlí. Rostoucí ceny za emisní povolenky totiž způsobí, že 
uhlí bude ve srovnání s jinými zdroji elektřiny a tepla méně 
konkurenceschopné.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje 
nové tabulky pro výpočet výživného
Ministerstvo spravedlnosti připravuje nové tabulky pro 
výpočet výživného na děti. Podle resortu by tento krok 
měl podpořit mimosoudní dohody mezi rodiči. Minister-
stvo ke změně přistoupilo na základě analýzy, podle kte-
ré jsou současné sazby z příjmů platícího rodiče nadsaze-
né. Návrh třeba doporučuje řídit se spíš než věkem dítěte 
tím, jestli chodí do školky, nebo už studuje na střední ško-
le. Nové tabulky počítají i se stanovením minimální částky, 
která musí rodiči po zaplacení výživného zůstat i se snižo-
váním částky v případech, kdy má rodič víc dětí. Zatímco 
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původní tabulky měly sloužit soudům, ty nové budou hlav-
ně pro veřejnost. Ministerstvo teď čeká na připomínky, ta-
bulky chce mít hotové začátkem příštího roku.

ČR – země bez výskytu ptačí chřipky
Česká republika získala od Světové organizace pro zdra-
ví zvířat status země bez výskytu ptačí chřipky. Ten by měl 
pomoct zahraničnímu obchodu Česka. V řadě zemí totiž 
padnou omezení na obchodování s drůbeží a ptactvem 
z tuzemských chovů. Informoval o tom ústřední ředitel 
Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Letos bylo v Česku vyhlášeno sedmatřicet ohnisek pta-
čí chřipky. Poslední se podařilo zlikvidovat v červnu. Kvů-
li ptačí chřipce letos omezilo s ČR obchod jedenáct států 
mimo EU a Rusko, Tchajwan, Ukrajina, Bělorusko, Spoje-
né arabské emiráty, Singapur, Hongkong, Filipíny, Mexiko, 
Kazachstán a Kuvajt. Dlouhodobě platí omezení ze stra-
ny Číny a Japonska. „Dochází k postupnému uvolňování 
a (čeští vývozci drůbeže a ptactva) se vrací na zahraniční 
trhy,“ uvedl Semerád.

Grant na novou zeleň získalo 55 projektů, 
například veřejný ovocný sad
V grantové výzvě Sázíme budoucnost Nadace Partnerství 
na podporu podzimního sázení stromů uspělo pětapade-
sát projektů, mezi nimi například i veřejný ovocný sad. Na-
dace mezi ně rozdělí přes 2,3 miliónu korun. Peníze v říjnu 
a listopadu využijí na vítězné projekty dobrovolníci z nezis-
kových organizací, školy, farnosti či radnice. Nadace o tom 
informovala v tiskové zprávě. Odborná komise nadace le-
tos vybírala ze sedmdesáti návrhů, úspěšné tak byly více 
než tři čtvrtiny žadatelů. V projektech se objevovaly napří-
klad plány na zachování původních odrůd stromů či zvý-
šení odolnosti krajiny vůči změnám klimatu. 

45. ročník Zahrady Čech v Litoměřicích
Na litoměřickém výstavišti proběhl 45. ročník veletrhu Za-
hrada Čech. Tématem je galerie. Návštěvníci si tak pro-
hlédnou obrazy z květin, ovoce nebo zeleniny. Oproti 
předchozím rokům byla výstava o tři dny zkrácená, a to 
z důvodu nižšího zájmu ze strany prodejců a růstu nákla-
dů na služby a materiály. Před pandemií koronaviru vele-
trh navštěvovalo zhruba 90 000 lidí, loni jich přišla polovi-
na. Veletrh je první letošní akcí na litoměřickém výstavišti, 
v loňském roce byla Zahrada Čech jedinou uspořádanou 
výstavou v areálu o rozloze 6,5 hektaru.

Mattoni zahájila stáčení minerálek 
do zálohovaných skleněných lahví
Společnost Mattoni 1873 zahájila stáčení minerální vody 
do zálohovaných skleněných lahví, které budou určené pro 
maloobchodní prodejny. Firma tím chce podpořit cirkulár-
ní ekonomiku, tedy dlouhodobě udržitelnou výrobu s mi-
nimem odpadů. Podle mluvčí společnosti Mattoni 1973 
Andrey Brožové je o skleněné lahve mezi zákazníky zájem. 
Minerální voda bude v obchodech dostupná ve speciálně 
navržené průhledné láhvi. Stáčet se do ní bude perlivá i ne-
perlivá voda. Lahve vyrobila pro společnost sklárna Dubí 

z Teplic. Do budoucna chce Mattoni nabídku skleněných 
lahví zvyšovat, o snížení produkce „matonky“ v plastových 
lahvích ale firma neuvažuje.

Návrat ke skleněným lahvím i pro maloobchod plánu-
je také další velká nápojová značka, a to Kofola. Chtěla by 
svůj koncept vratných skleněných lahví rozjet zřejmě na 
počátku příštího roku. Na trhu by měly objevit litrová Ko-
fola, Rajec a Vinea.

Kvalita podzemních vod v ČR se loni zlepšila
Kvalita podzemních vod se loni mírně zlepšila. Limity ales-
poň v jednom z ukazatelů byly překročené v 82,4 procen-
ta případů, což bylo o 1,7 procentního bodu méně než 
předloni. Horší je situace u mělkých vrtů, kde byly limity 
překročené v 95,5 procenta případů, což bylo meziroční 
zlepšení o půl procentního bodu. Uvádí to zpráva o stavu 
vodního hospodářství (tzv. Modrá zpráva). Stát loni sle-
doval 366 jakostních parametrů u 695 objektů, kde byly 
zastoupené prameny, mělké a hluboké vrty. Nejvýrazně-
ji překračují hodnoty hlavně pesticidy. „A to zejména me-
tabolity herbicidů používaných zejména pro ošetření plo-
din, jako jsou řepa, řepka a kukuřice,“ uvádí ministerstva 
životního prostředí a zemědělství v dokumentu. Dále pak 
v podzemních vodách překračovaly limity anorganické lát-
ky, jako jsou amonné ionty, dusičnany a fosforečnany, or-
ganické látky nebo kovy.

V ČR zemřelo v prvním pololetí 
o 33 procent lidí víc než o rok dříve
V letošním prvním pololetí zemřelo v Česku 76 300 lidí, což 
bylo o 33 procent více než o rok dříve. I přes vysoký počet 
úmrtí celkový počet obyvatel země ke konci června opět 
překročil hranici 10,7 miliónu, pod kterou se dostal v letoš-
ním prvním čtvrtletí. Za leden až červen přibylo 1 200 ob-
čanů Česka, což byl ale nejmenší populační růst mezi po-
čátkem a polovinou roku za posledních osm let, uvedl na 
webu Český statistický úřad (ČSÚ).

„Za nízkým přírůstkem obyvatel v prvním pololetí letoš-
ního roku stála záporná bilance přirozené měny. Počet ze-
mřelých byl o 21 300 vyšší než počet živě narozených, za-
tímco o rok dříve v prvním pololetí roku 2020 činil úbytek 
přirozenou měnou pouze 2 600,“ uvedla Michaela Němeč-
ková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Vyšší počty zemřelých statistici evidují zejména v letoš-
ním prvním čtvrtletí, přičemž jejich největší meziroční ná-
růst o 64 procent byl za březen. Důvody vysokého počtu 
úmrtí ČSÚ neuvádí, země se ale v té době potýkala s další 
vlnou šíření nemoci covid-19.

Česko spadlo v žebříčku 
ekonomické svobody na 27. místo ze 165
Česká republika se umístila na 27. místě žebříčku ekono-
mické svobody ze 165 sledovaných států světa. Loni bylo 
Česko na 24. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku 
Economic Freedom of the World Index (Index ekonomické 
svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém v tiskové 
zprávě informoval Liberální institut. Nejsvobodnější zemí 
světa je nadále podle žebříčku Hongkong, naopak nejmé-
ně svobodná zůstala Venezuela.
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Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné 
údaje vycházejí z dat roku 2019. Zpoždění je způsobeno 
tím, že je nutné počkat na údaje ze 165 zemí světa. In-
dex se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti stát-
ního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního ob-
chodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové 
prostředí dané země a inflační prostředí. Loni došlo k mír-
ně paradoxnímu výsledku, kdy index ekonomické svobo-
dy v Česku absolutně stoupl, ale v žebříčku si Česko po-
horšilo, protože v jiných evropských zemích v absolutních 
číslech rostl rychleji.

Česko poskočilo v žebříčku rozvoje 
elektronické státní správy OSN o 15 míst
Česká republika si polepšila v žebříčku rozvoje elektronic-
ké státní správy OSN za poslední dva roky o patnáct míst, 
když skončila na 39. místě. Vyplývá to z United Nations 
E-Goverment Survey za rok 2020. Analýza se skládá ze tří 
klíčových ukazatelů – indexů on-line služeb, telekomuni-
kační infrastruktury a lidského kapitálu. Česká republika 
je proti evropským zemím hluboko pod průměrem v kva-
litě webových portálů veřejné správy. Na druhou stranu 
má nadprůměrně počítačově gramotné obyvatelstvo, kde 
dokonce vede v regionu východní Evropy. Nedávná inte-
grace bankovní identity do některých portálů státní správy 
se podle autorů ukazuje jako pozitivní změna, která v bu-
doucnu zrychlí nástup pokročilejších služeb díky zjedno-
dušení autentizace miliónů občanů.

Česko ale proti nejlepším zemím světa ztrácí v počtu 
úkonů, které mohou občané vyřešit zcela přes internet. 
Podle poradenské společnosti Ernst & Young většina ob-
čanů chce komunikovat se státem on-line. Aby se ale pro-
jekty státu a měst rozhýbaly, je třeba zapracovat na osvětě 
a komunikaci samotného přínosu pro občany.

Pětina českých seniorů žije v ubytovnách
Až pětina obyvatel ubytoven v Česku je v seniorském věku. 
Vyplývá to z nové Zprávy o vyloučení z bydlení. Její autoři 
provedli šetření na 150 českých ubytovnách. Senioři také 
podle zprávy tvoří až polovinu domácností, které na byd-
lení vynaloží přes 40 procent svých příjmů. Příspěvek na 
bydlení přitom podle autorů čerpá jen asi 20 procent se-
niorských domácností, které by na něj dosáhly. Ministryně 
práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD si to vysvět-
luje stigmatizací příjemců sociálních dávek. Podle opozič-
ní poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Olgy 
Richterová z Pirátské strany chybí seniorům poradenství, 
které by mohla zajišťovat třeba kontaktní centra pro byd-
lení v obcích.

Alzheimerovou chorobou v Česku 
trpí zhruba 160 000 pacientů
Alzheimerovou chorobou trpí v Česku zhruba 160 tisíc 
lidí. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Po dle 
nich nemoc v současnosti postihuje čím dál mladší pacien-
ty – jde už i o čtyřicátníky. Odborníci na to upozorňují při 
příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby. Jak 
navíc upozorňuje psycholožka Markéta Šplíchalová z Čes-
ké alzheimerovské společnosti, tisíce pacientů o chorobě 

neví. Včasné odhalení je přitom u tohoto typu demence 
zásadní. Choroba je sice nevyléčitelná, její vývoj se dá ale 
zpomalit. V poslední době Češi podle Šplíchalové chodí na 
preventivní prohlídky mnohem častěji.

Při schvalování úhrad léků se nově 
bude posuzovat také vliv na kvalitu života
Při rozhodování o tom, který lék bude pacientům hrazen 
ze zdravotního pojištění, se bude od ledna posuzovat také 
to, jaký vliv má lék na kvalitu života pacienta a jeho rodiny. 
Tedy například to, zda díky léku nemocný už nebude po-
třebovat nepřetržitou péči či bude moct studovat a praco-
vat. Informovali o tom zástupci ministerstva, zdravotních 
pojišťoven, pacientů, SÚKL a farmaceutických společností.

Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojiště-
ní do procesu posouzení vstoupí nově poradní orgán mi-
nisterstva zdravotnictví, v kterém budou mít své zástupce 
také pacienti. Stanovisko tohoto orgánu pak bude závazné 
pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který o úhra-
dě rozhoduje. Změna by se měla týkat především léků na 
vzácná onemocnění. Novelu schválil Parlament, čeká na 
podpis prezidenta.

Nezaměstnanost lidí starších 50 let roste, 
je jich téměř 100 tisíc
Nezaměstnanost lidí starších padesáti let se zvyšu-
je. Ke konci srpna letošního roku registroval úřad práce 
97 747 evidovaných ve věku nad padesát let. Podle analý-
zy projektu Neviditelní, která se uskutečnila na konci loň-
ského roku, se nezaměstnanost ve věkové skupině nad pa-
desát let tehdy týkala 77 400 lidí. Nezaměstnanost v Čes-
ku v srpnu přitom klesla na 3,6 procenta z červencových 
3,7 procenta. Uchazečů o práci v srpnu proti červenci uby-
lo o 4 289 na 267 889.

Starší zaměstnanci, zejména ti se specifickou kvalifika-
cí, kteří žijí v menších městech, mívají v případě krachu fir-
my problém uplatnit se jinde. „Na čísla nezaměstnanos-
ti v celé ČR nemá krach továrny či přesun výroby vliv, ale 
v regionu, kde jde o významného zaměstnavatele, způsobí 
mikroregionální ekonomické problémy. Proto je velmi dů-
ležité brzké zachycení informací o končícím provozu, jed-
nání se zaměstnanci, nabídka práce, rekvalifikace či stě-
hování za prací včas,“ uvedl Aleš Rod z Centra ekonomic-
kých analýz CETA. 

Počet zaměstnanců v zemědělství 
klesl za 20 let o více než 45 procent
Pracovníků v zemědělství ubylo za dvacet let o 26,9 pro-
centa na 176 800 lidí. Po přepočtení na plně zaměstna-
né jde o úbytek o 45,3 procenta na necelých 95 400 osob, 
uvedli na tiskové konferenci ohledně zemědělského sčítá-
ní, tedy tzv. Agrocenzu, zástupci Českého statistického úřa-
du (ČSÚ). V podnicích fyzických osob se zvýšil počet ro-
dinných pracovníků o 4,3 procentního bodu na 38,9 pro-
centa.

Snížila se naopak výměra některých plodin jako pše-
nice či ječmene na úkor plodin pěstovaných mimo jiné 
na technické účely, jako jsou kukuřice nebo řepka. „Od 
roku 2000 se snížil podíl orné půdy ze 75,9 procenta na 
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„Lukov je nejkrásnější zřícenina na Moravě. My se tím 
hrdě chlubíme, protože jsme v roce 2016 získali titul Památ-
ka roku. Jinak se jedná o královský hrad, je to jeden z nej-
starších hradů na Moravě. Byl založen na začátku 13. sto-
letí. Ve stejné době vznikaly i královské hrady, jako je Buch-
lov, a jeho úkolem bylo chránit hranici mezi Markrabstvím 
moravským a Královstvím uherským,“ dodal Jiří Holík.

Není to poprvé, co se na lukovském panství v lesích 
našly mince. Loni se našel poklad sedmatřiceti stříbrných 
a dvanýcti zlatých mincí ze 16. a 17. století. V lesích neda-
leko krajského města je našel amatérský spolupracovník 
muzea. Už dříve objevil téměř na stejném místě 74 histo-
rických zlatých mincí.

Objev pravěkých sídlišť a hrobů
v jihočeské trase D4
Pravěká sídliště, několik hrobů i zaniklé úvozové cesty ob-
jevili archeologové v trase budované jihočeské části dálni-
ce D4. Nálezů je zatím z okolí Čimelic podle nich překvapi-
vě mnoho. Očekávat lze i osídlení z doby římské. Průzkum, 
který začal v srpnu, potrvá do konce roku 2022. Zkoumat 
se v budoucnu budou i místa v části D3 k hranicím s Ra-
kouskem, řekli ČTK archeologové.

„Máme zde minimálně dvě sídliště ze starší doby že-
lezné neboli z doby halštatské, což je období zhruba mezi 
roky 800 až 400 před Kristem. Pak zde máme další lokalitu, 
na které máme prozatím nálezy z doby laténské, to zname-
ná Keltů. Tam je i velký předpoklad, že by mohlo být osíd-
lení následné, z doby římské, čili germánské osídlení,“ řekl 
ČTK k průzkumu kolem D4 archeolog Jiho českého mu-
zea Ondřej Chvojka. Mimo trasu D4 je u Rakovic dolože-
ný prostor, kde mohla být keltská svatyně nebo sídlo vel-
može. Nálezy z jiných let již potvrdily osídlení Keltů, Ger-
mánů i Slovanů.

Ohniště z doby posledních lovců 
a sběračů na Kokořínsku
Mezinárodnímu týmu archeologů, který zkoumá převisy 
na Kokořínsku, se letos podařil mimořádný nález dvou oh-
nišť, který nastiňuje styl života pravěkých lidí. Informova-
li o tom zástupci Akademie věd ČR v tiskové zprávě. Prů-
zkum je víceletý. Skalní převisy patří podle odborníků mezi 
nejdůležitější lokality, kde lze v našem prostředí severního 
mírného pásu zachytit cenné informace o pravěkých lov-
cích a sběračích.

Oproti pozdějším zemědělcům, žijícím na území Česka 
po polovině 6. tisíciletí před Kristem, neměli tito lidé větši-
nou stálá sídla a jejich sídliště nezanechala výraznější stopy 
v krajině. Mobilní skupiny však často využívaly některé kra-
jinné útvary, včetně skalních převisů. „Našli jsme dvě stejně 
konstruovaná ohniště z doby lovců a sběračů ve dvou růz-
ných převisech. Okolo ohnišť jsou stopy konstrukce z kůlů. 
Najít v jedné sezóně takové dvě obdobné nálezové situace 
je mimořádné,“ uvedla Karolína Pauknerová z Centra pro 
teoretická studia Karlovy Univerzity a AV ČR.

Pravěcí lidé zanechali v převisech, které jsou od sebe 
vzdušnou čarou vzdáleny téměř čtyři kilometry, totožná 
ohniště a podobné stopy. Podle odborníků by tak mohlo 
jít dokonce o pozůstatky života jedné skupiny, byť to na zá-
kladě archeologických pramenů nelze jistě doložit.

70,8 procenta, naopak podíl trvalých travních porostů 
vzrostl z 22,8 procenta na 28 procent. Rozšířily se výmě-
ry vinic, naopak ubylo chmelnic a ovocných sadů. Z plo-
din pěstovaných na orné půdě přibyly plochy oseté kuku-
řicí, řepkou nebo sójou na úkor pšenice, ječmene, plodin 
sklízených na zeleno nebo brambor,“ upozornil předseda 
ČSÚ Marek Rojíček. Obecně se zemědělská výroba kon-
centruje do větších podniků.

Počty chovaných prasat v Česku 
klesly za 20 let o 56 procent
Počty některých hospodářských zvířat v Česku dlouhodo-
bě klesají. Vyplývá to z loňského šetření Českého statistic-
kého úřadu Agrocenzus. Třeba množství prasat se ve srov-
nání s rokem 2000 snížilo o 56 procent na jeden a půl mi-
liónu kusů. O 15 procent klesl počet drůbeže a o 9 pro-
cent je menší i stav skotu, který je podle úřadu nižší hlav-
ně kvůli úbytku dojených krav. Celková produkce mléka se 
ale nesnížila, protože dojivost naopak stoupla. Dlouhodo-
bě v České republice přibývá ovcí a koz.

Zemědělství se podle dat Českého statistického úřa-
du koncentruje do větších podniků. Víc lidí taky hospoda-
ří v ekologickém režimu.

archeoloGIe

Moravskoslezský kraj odmění nálezce 
vzácných mincí částkou půl miliónu
Poctivý nálezce, který odevzdal náhodně objevený poklad, 
dostane od Moravskoslezského kraje půlmiliónovou od-
měnu. Kraji předal 2 231 vzácných mincí, které před pěti 
lety našel zakopané v okolí Vítkova na Opavsku. O přizná-
ní odměny, která nálezci ze zákona patří, rozhodli krajští 
zastupitelé. Součástí nálezu byly pražské groše Karla IV. 
a Václava IV.

„Mince zakopané v hliněné nádobě na Vítkovsku mají 
odhadem hodnotu 1,5 miliónu korun. Je to určitě vzácný 
nález, který má hlavně kulturně historickou hodnotu a je 
zajímavý i svým složením. Předpokládá se, že tento ma-
jetek jeho majitel uschoval poblíž obchodní stezky někdy 
před vypuknutím husitských válek. Chtěl tak uchránit na 
tu dobu opravdu velké bohatství. Zakopal mince vydané 
v šedesátiletém časovém rozmezí, což nasvědčuje tomu, že 
mince nastřádaly dvě nebo dokonce tři generace,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš 
Curylo (KDU-ČSL).

Nález více než 400 mincí v lese u hradu Lukov
Dvěma členům Spolku hradu Lukova se podařilo místo 
hub nalézt poklad, našli mince ze 14. století. Nález nahlá-
sili a ve velmi krátké době se dostal do správných rukou 
odborníků a bude prezentován pro příští generace, uvedl 
Jiří Holík, předseda Spolku hradu Lukova.

Nejednalo se o pár kusů, ale o opravdový poklad 
392 pražských grošů a 27 haléřů markraběte Jošta, které 
byly uložené v malém džbánku.

Spolek hradu Lukova se snaží tuto unikátní zřícenu ob-
novit už třicet let. Hrad také provozují, dělají tu výstavy, 
vzdělávací programy pro děti, hraje se tu i divadlo.
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Na Pardubicku se možná vařilo 
nejstarší prosné bylinné pivo v Evropě
Výzkum 3 000 let staré bronzové nádoby z Kladiny, nález je 
z roku 2017, ukázal, že se na Pardubicku vařilo možná nej-
starší prosné bylinné pivo v Evropě. Týmu vědců z Univer-
zity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně 
a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích identifiko-
val uvnitř nádoby pozůstatky prosa a hořkých bylin. Tato 
kombinace přivedla odborníky k úvahám, že naši předko-
vé v nádobě uchovávali hořké bylinné pivo, uvedli na tis-
kové konferenci v Pardubicích. Nové informace umožnila 
především spolupráce archeologů s přírodovědci. 

Doprava

Železniční trh v ČR se za deset let změnil,
na tratích jezdí desítky dopravců
Železniční trh v Česku se za posledních deset let výrazně 
proměnil. Zatímco v minulosti držely monopolní postave-
ní státní České dráhy, nyní působí v osobní dopravě více 
než desítka dopravců. I přesto si ČD udržely více než pěta-
osmdesátiprocentní podíl na celkově ujeté vzdálenosti, ná-
sleduje RegioJet s necelými pěti procenty a třetí je Arriva.

Ještě větší konkurence je v nákladní dopravě. Vyplývá 
to z aktuálních údajů Správy železnic, které má ČTK k dis-
pozici. Dráhy se se soukromými dopravci musí dělit již také 
o státní a krajské zakázky. Až do roku 2011 měly České drá-
hy takřka monopolní postavení, menší dopravci tehdy zís-
kali prostor jen na několika malých regionálních tratích.

Prvním velkým konkurentem se stal před deseti lety 
Regio Jet, který vstoupil se svými vlaky na komerční trať 
Praha – Ostrava. O rok později se na ní přidal i Leo Ex-
press. ČD tím ztratily svou do té doby výsostnou pozici, 
protože trať je nejvytíženější v Česku. Konkurence se na-
víc na komerčních linkách přesunula i na trasu z hlavního 
města do Brna, případně do zahraničí.

České dráhy hospodařily v prvním pololetí 
se ztrátou přes 200 miliónů korun
České dráhy skončily v prvním pololetí letošního roku 
ve ztrátě 217 miliónů korun. Meziročně je to ale zlepše-
ní o skoro jednu miliardu 800 miliónů korun. Potvrdil to 
šéf společnosti Ivan Bednárik. Největší ztráty byly v osob-
ní dopravě, kterou kvůli koronaviru využívalo méně lidí. 
Na opak dceřiné společnosti, jako je například ČD Cargo 
nebo ČD Telematika, skončily v zisku. Celá skupina zaměst-
nává přes 23 tisíc lidí.

Stát bude mít zřejmě větší přehled
o práci a odpočinku strojvedoucích
Stát by mohl mít větší přehled o pracovní době a odpočin-
ku strojvedoucích. Úřady budou moci pomocí monitorin-
gu jejich licencí jednoznačně zjistit, jestli konkrétní stroj-
vedoucí neřídí v době odpočinku například pro jiného do-
pravce. Počítá s tím vládní novela drážního zákona, kterou 
schválila Sněmovna. Nyní ji projedná Senát. Pokud by no-
velu z nějakého důvodu vrátil do Sněmovny, poslanci už by 
se jí kvůli volbám nestihli zabývat.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra dopravy 
Jakuba Kopřivy úřady neví, zda jsou strojvedoucí přetěžo-
váni, či nikoli. Navrhované opatření má pomoci státu zjis-
tit, jestli tomu tak je. Vláda pak bude moci případně při-
jmout příslušná opatření. Nehody na železnici byly velkým 
tématem loni v létě. Vyžádaly si i několik obětí a zraněných.

Vysokorychlostní železnice 
se začne stavět v roce 2027
Jednání se zemědělci kvůli plánovanému koridoru mezi 
Prahou a Drážďany nejsou u konce, nejspíš budou trvat 
roky. To novinářům řekl ministr dopravy a průmyslu a ob-
chodu Karel Havlíček (za ANO). Problémem není podle 
něj nyní část koridoru, která má vést Polabím, ale v oko-
lí Ústí nad Labem, dodal. Stát plánuje začít stavět koridor 
v roce 2027.

Ministr jednal se svým saským protějškem Martinem 
Duligem (SPD) a zástupci Evropské komise právě o bu-
doucích koridorech a jejich roli při cestování mezi ČR, Ně-
meckem a Rakouskem. V Německu je u koridoru se země-
dělci podle Duliga menší problém, protože jeho velká část 
má vést pod zemí. Podle Havlíčka by do konce tohoto de-
setiletí mohla být hotová část koridoru v Polabí, dvě třetiny 
koridoru mezi Prahou a Brnem či část koridoru mezi Os-
travou a Moravskou bránou.

Pražské letiště odbavilo v srpnu na 700 tisíc 
lidí, oproti loňsku o 102 procent více
Pražské letiště v srpnu odbavilo téměř 700 000 pasažérů, 
což je o 102 procent více než v předchozím roce. Opro-
ti předkrizovému období jde však o propad o 65 procent. 
Nejvíce se létalo do Řecka, nejoblíbenější destinací byl bul-
harský Burgas. Uvedlo to Letiště Praha. Češi v létě míři-
li hlavně do tradičních letních dovolenkových destina-
cí. V současnosti se z Prahy létá do více než stovky míst. 
„V měsíci srpnu se nám potvrdily naše prognózy o silném 
výjezdovém cestovním ruchu. V souvislosti s postupným 
rozvolněním opatření došlo i k mírnému oživení cestovní-
ho ruchu z vybraných zemí, jako jsou například Izrael nebo 
Spojené státy americké,“ řekl ředitel leteckého obchodu 
Letiště Praha Jaroslav Filip.

Během srpna se na pražském letišti uskutečnilo přes 
7 500 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 39 pro-
cent oproti loňskému srpnu. Nejvíce cestujících zamířilo 
z Prahy v průběhu srpna do Burgasu, dále byly lety do Am-
sterdamu a na Rhodos. Ze zemí bylo nejvytíženější Řecko, 
následované Itálií a Španělskem. Dopravci postupně ob-
novují další linky.

Dluhy za téměř 19 a půl miliardy
v insolvenčním řízení s ČSA
Věřitelé zadlužených Českých aerolinií (ČSA) zatím přihlá-
sili do insolvenčního řízení s leteckou společností pohle-
dávky za více než 19,4 miliardy korun. Přihlášených věřite-
lů společnosti je kolem 5 900. Insolvenční soud zatím pře-
zkoumal dluhy za přibližně 845 miliónů korun. Vyplývá to 
z aktuálních informací Městského soudu v Praze. ČSA jsou 
od března v úpadku, jejich provoz ale pokračuje. Firma de-
klarovala plán na reorganizaci s cílem své záchrany.
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ČSA výrazně zasáhly dopady epidemie koronaviru, do-
pravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám 
už vloni propustil kolem 300 pracovníků. V únoru firma 
oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 za-
městnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde 
o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak 
nemusí znamenat propuštění všech. Kvůli krizi se ztenčila 
také flotila aerolinek na dvě letadla. Provoz však dále po-
kračuje.

Také mateřská společnost Smartwings se kvůli koro-
navirové krizi a rušení letů ocitla v ekonomických problé-
mech. Společnost čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliar-
dy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm 
mi liard korun, další peníze by měli zajistit čeští akcionáři, 
podpora leasingových firem a restrukturalizace.

Řidiči od ledna nakoupili přes pět miliónů 
elektronických dálničních známek
Za téměř deset měsíců jejich platnosti řidiči koupili víc než 
pět miliónů kusů elektronických dálničních známek za více 
než 4,8 miliardy korun. V roce 2020 se přitom stejný počet 
tehdy ještě papírových známek prodal za celý rok. Ozná-

mila to společnost Cendis, která provozuje systém elektro-
nické známky. E-známky platí od začátku tohoto roku, kdy 
nahradily papírové kupony.

„Přestože do letošních čísel prodejů ještě výrazně za-
sáhl covid, už nyní máme téměř stejné prodeje jako za 
celý loňský rok,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za 
ANO). Motoristé podle něj oceňují zejména snadný nákup 
přes internet a možnost nastavení platnosti známky. Nej-
větší zájem měli řidiči o roční známky.

Na opravy dálnic a silnic půjde 
v příštích deseti letech až 160 miliard
Na opravy a údržbu dálnic a silnic první třídy v Česku by 
v příštích deseti letech mělo jít až 160 miliard korun. Při 
odborné diskusi to řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
Radek Mátl. Plánovány jsou například kontinuální opravy 
dálnic D5 a D8. ŘSD chce zároveň více investovat do své 
techniky. Podle Mátla půjdou investice do oprav především 
do údržby dálnic. Zhruba dvě pětiny peněz určených na 
opravy a údržbu jde na dálnice, zbylá část na silnice prv-
ní třídy. Velká část peněz určených na opravy by měla jít 
z evropských fondů.

sp
rá

vy
 z

o 
Sl

ov
en

sk
a Pápež František navštívil Slovensko

Svätý otec František prišiel na Slovensko po skončení svo-
jej krátkej návštevy v Budapešti. Prílet na bratislavské le-
tisko sa uskutočnil v nedeľu 19. septembra o 15:30. Pá-
pež František v apoštolskom liste Patris corde upriamil po-
zornosť na otcovské srdce svätého Jozefa, ktorého príklad 
nás pozýva obracať sa k Ježišovi a hľadať ho v každoden-
nom živote. Svätá Rodina nás povzbudzuje kráčať po ces-
te za Ježišom.

V pondelok mala delegácia Vatikánu na programe ne-
verejné stretnutia v Prezidentskom paláci, v Katedrále 
sv. Martina a so židovskou komunitou na Rybnom námes-
tí v centre hlavného mesta.

Pápež sa na Slovensku zdržal až neštandardne dlhý 
čas, a to do stredy. Po stretnutí s prezidentkou a zástup-
cami parlamentu viedli jeho kroky na východ Slovenska 
do Košíc a Popradu. Pri príležitosti sviatku Sedembolest-
nej panny Márie, patrónky Slovenska, odslúžil František 
v stredu omšu v pútnickom meste Šaštín. O kontroverziu 
sa postarala pápežova návšteva neslávne známeho košic-
kého sídliska Luník IX., ktoré je obývané sociálne znevý-
hodnenými príslušníkmi rómskeho etnika. Návšteva sídlis-
ka je však podľa predstaviteľov cirkvi príznačná pre filozo-
fiu svätého otca, nakoľko sám vyhľadáva miesta s najzra-
niteľnejšími komunitami.

O účasť na návšteve bol spočiatku menší záujem, ako 
sa predpokladalo. Bolo to spôsobené najmä prísne nasta-
venými kritériami, kedy sa mohli zúčastniť len plne zaoč-
kované osoby. Tí, ktorí sa očkovať nechceli, uprednostnili 
cestu za svätým otcom do Maďarska, kde neboli žiadne ob-
medzenia. Rezort zdravotníctva chcel týmto krokom zvý-
šiť záujem o očkovanie, avšak narazil naopak na nezáujem.

Iba niekoľko dní pred samotnou návštevou nakoniec 
rezort zdravotníctva prehodnotil kritéria a povolil vstup aj 
občanom s negatívnym testom, či tým, ktorí vírus prekona-
li. Títo návštevníci boli umiestnení v špeciálnych sektoroch, 

oddelených o očkovaných návštevníkov. Rozhodnutie po-
voliť vstup neočkovaným ministerstvo zdravotníctva odô-
vodnilo tým, že v podobnom režime sa niekoľko týždňov 
predtým konali letecké dni a skúsenosť potvrdila, že režim 
separovania zabránil prenosu nákazy medzi návštevníkmi.

Viac o návšteve ako aj plné znenie pápežových prího-
vorov nájdete na www.navstevapapeza.sk.

Strana Za ľudí sa rozpadáva
Poslanecké turbulencie v parlamente menia pomery vlád-
nej koalície. Frakcia Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí po-
silní poslanecký klub SAS. Hoci 6 poslancov opúšťa klub 
a päť aj stranu Za ľudí, nestanú sa členmi SAS, ale budú 
v klube fungovať ako platforma. Pre koalíciu však zostáva 
problémom prerozdelenie postov, keďže Kolíková aj Re-
mišová si chcú svoje stoličky udržať. Toto preskupenie ne-
oznámili Sulík s Kolíkovou ani premiérovi, ani ministrovi fi-
nancií Igorovi Matovičovi.

K situácii sa vyjadril aj zakladateľ a niekdajší líder strany 
Za ľudí Andrej Kiska. „Prví ľudia, s ktorými som o svojom 
pláne hovoril, a ktorých pokladám za úplne prvých, zakla-
dajúcich členov boli: Vladimíra Marcinková, Michal Luciak 
a Roman Krpelan, ku ktorým sa neskôr pridal Tomáš Le-
hotský. Cieľom bolo vytvoriť stranu odborných a slušných 
ľudí, ktorí by mali pomôcť zmeniť Slovensko,“ napísal Kis-
ka. V statuse ďalej uviedol, že po problémoch, ktoré vznik-
li v strane, odporučil, aby zvolala mimoriadny snem, kde 
by sa vo vnútri rozhodlo o jej ďalšom smerovaní či novom 
predsedovi. „Predsedkyňa strany sa asi začala domnie-
vať, že niektorí členovia by po jej prípadnom opätovnom 
nezvolení za predsedníčku vyvinuli tlak, aby odstúpila aj 
z postu ministerky. Využila preto svoje právomoci, zmeni-
la predsedníctvo a snem sa neuskutočnil,“ vyjadril sa Kiska.

Exprezident zároveň vyjadril smútok a sklamanie. 
Rozhodnutie Márie Kolíkovej chápe a strane Za ľudí želá 
úspešný reštart. „Iný scenár po tom všetkom, čo sa udialo, 
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sa už asi ani nedal očakávať. Verím, že v klube SaS budú 
mať podmienky preto, aby uplatnili všetci svoj talent, 
schopnosti a skúsenosti,“ doplnil Kiska. Rady odídencov 
zo strany Za ľudí sa čoskoro rozrastú. Po frakcii minister-
ky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá sa pridala k SaS, 
opúšťa stranu aj jej mládežnícka organizácia Mladí Za ľudí. 
Potvrdil to jej predseda Filip Bajtoš. V krátkom čase chce 
mať organizácia snem, kde zmení stanovy aj názov. „Pre 
členov a členky organizácie Mladí Za ľudí je neakceptova-
teľné, ako sa správala predsedníčka strany Za ľudí Veroni-
ka Remišová a ďalší členovia vedenia strany Za ľudí pred 
a po odchode »frakcie« okolo Márie Kolíkovej do posla-
neckého klubu SaS,“ napísala vo vyhlásení mládežnícka or-
ganizácia.

Od tohto správania sa Bajtoš a ostatní dištancujú 
a zdôvodňujú ním svoje definitívne rozhodnutie prerušiť 
so stranou Za ľudí akúkoľvek spoluprácu. „Zároveň všetci 
členovia organizácie Mladí Za ľudí, ktorí boli aj členmi stra-
ny, ukončia svoje členstvo v strane Za ľudí,“ napísalo vede-
nie organizácie. Mladí Za ľudí pôsobili pri strane ako ob-
čianske združenie. Bajtoš pre Aktuality.sk spresnil, že orga-
nizácia má 51 členov. „Z toho približne 25-30 bolo aj člen-
mi strany Za ľudí,“ hovorí predseda mládežníckej organi-
zácie. Strana Za ľudí má celkovo asi 700 členov.

Vojna medzi SIS a políciou ohrozuje koalíciu
Premiér Eduard Heger si vie predstaviť vládu bez Sme ro-
dina s podporou nezaradených poslancov parlamentu, ak 
to bude viesť k výsledkom v prospech občanov. Podstatná 
je preňho stabilná vláda. „Pre mňa je dôležitá stabilná vlá-
da, ale aj vláda, ktorá má výsledky. Na to, aby sme mali vý-
sledky, potrebujeme podporu parlamentu,“ uviedol pre-
miér na otázky médií. Dodal, že vládnutie s podporou ne-
zaradených poslancov si vie predstaviť, ak to bude viesť 
k výsledkom v prospech občanov.

O vláde bez hnutia Borisa Kollára hovoril v televíz-
nej diskusii na TA3 aj líder OĽaNO Igor Matovič. „Zdá sa 
mi, že Kollár trochu zablúdil a maják mu prestal svietiť. 
Ja urobím všetko preto, aby Sme rodina ostala súčasťou 
proti korupčnej koalície,“ povedal minister financií. Ak by 
sa ukázalo, že sa Sme rodina mentálne vzďaľuje a blokuje 
očistu Slovenska od korupcie, musia si podľa expremiéra 
položiť otázku, či vedia koalíciu udržať aj bez nich. „Musí-
me chrániť statočných vyšetrovateľov, aj keď to bude spô-
sobovať problémy v koalícii.“

Vojna medzi zložkami kulminovala zatknutím bývalého 
veliteľa SIS a nominanta strany Sme rodina Vladimíra Pčo-
linského, ktorý bol obvinený z korupcie. V medzičase bol 
Pčolinský prepustený z väzby. Kritici trvajú na tom, že pro-
kurátor Daniel Lipšic v snahe ukázať rýchle výsledky v ko-
rupčných kauzách neraz pochybil, a teda nepriamo prispel 
k prepusteniu obvinených, medzi ktorých patrí napríklad 
aj podnikateľ Penty známi z kauzy Gorila, Jaroslav Haščák. 

Pracovná skupina má vyriešiť 
spor v bezpečnostných zložkách
Pracovná skupina začala na Úrade vlády fungovať v pon-
delok 20. septembra. Jej zriadenie schválila bezpečnostná 
rada štátu a premiér Eduard Heger ako reakciu na situá-
ciu v bezpečnostných zložkách. Pre vládu a parlament má 

pripraviť návrhy zmien na zlepšenie fungovania súdov, po-
lície a prokuratúry. Pracovať má osem hodín denne. Zvo-
lal ju premiér po tom, ako Úrad inšpekčnej služby zadr-
žal štyroch vyšetrovateľov NAKA, ale aj dočasného riadi-
teľa inšpekcie.

Minister financií a šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič oča-
káva prvé výsledky pracovnej skupiny už za pár dní. „Pre 
očistu, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje, potrebu-
jeme v prvom rade garantovať statočným a odvážnym vy-
šetrovateľom a prokurátorom, aby mohli ísť po krku tzv. 
našim ľuďom alebo zbohatlíkom, ktorí tu roky rozkrádali 
Slovensko,“ uviedol pred rokovaním. Myslí si, že treba na-
príklad jasne vymedziť právomoci generálnej a špeciálnej 
prokuratúry. Paragraf 363 by zrušil alebo výrazne oklieštil.

Hnutie Sme rodina, ktoré sa na skupine odmieta zú-
častňovať, chce Matovič ubezpečiť, že zmeny nie sú namie-
rené proti niekomu, ale za očistu a spravodlivosť pre kaž-
dého. Predseda Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kol-
lár oznámil, že hnutie sa nebude zúčastňovať na pracov-
nej skupine. Uviedol, že nebude podporovať vytvorenie 
tzv. druhej mafie, podozrenia sú podľa neho vážne. Vyzval 
koa líciu, aby sa vrátila k práci, ktorú sľubovala voličom.

Generálna prokuratúra zakázala špeciálnemu proku-
rátorovi Danielovi Lipšicovi účasť na medzirezortných ak-
tivitách mimo prokuratúr. Nemôže sa tak zúčastniť ani na 
zasadnutí pracovnej skupiny. Ako prvý o tom informoval 
Denník N, podľa ktorého mal Lipšic dostať zákaz na ope-
ratívnej porade. „Vzhľadom na charakter orgánov Proku-
ratúry Slovenskej republiky ako jednotnej sústavy štátnych 
orgánov bol zastupovaním prokuratúry a prezentovaním 
jednotného stanoviska poverený jeden zástupca,“ vysvet-
lil hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Pre-
miér Heger uviedol, že generálny prokurátor Maroš Žilin-
ka mu poslal list, kde odôvodnil svoj krok. „Generálny pro-
kurátor povedal, že on rozhoduje o účasti, čo teda ja chá-
pem,“ dodal s tým, že nevidí dôvod, aby niekto niekomu 
bránil v účasti. 

poDuJaTIa

Deň otvorených pivníc® 2021: 
22. ročník Malokarpatskej vínnej cesty
19.-20. 11. 2021, www.mvc.sk
Deň otvorených pivníc však nie je len o víne, je o krás-
nej vinicami posiatej krajine, o regionálnej gastronómii, 
často pripravenej práve šikovným vinárom, sprievodnom 
programe, kde v pivničkách k poháru vína hrá ľudová 
hudba, country, jazz. Počas dvoch dní sa história strieda 
s prítomnosťou a otvára svoje dvere a brány do 170 pivníc 
v 27 mestách a obciach Malokarpatského regiónu.

Deň otvorených pivníc otvára svoje pivnice pre Vás už 
22 rokov. A aké boli tie prvé? Uskutočnili sa 11. 11. 2000 
práve v deň, kedy slávime sviatok sv. Martina a konajú sa 
Svätomartinské požehnania vín. Otvorených bolo v tento 
deň 17 pivničiek a navštívilo ich 500 účastníkov. Pivničky sa 
s dnešnými krásnymi a reprezentačnými priestormi mno-
hých vinárov porovnávajú len ťažko.

Začiatok vínnej cesty či Vášho putovania môže byť na 
Devíne, kde ochutnáte nielen hroznové ale aj typické rí-
bezľové vína, na ktoré sú Devínčania hrdí, ale hlavne verní 
miestnej tradícii. Najlepšiu Frankovku v regióne ochutnáte 
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a zase práve v Rači. Najviac historických pivníc ponúka Svätý 

Jur – nájdete tu, okrem iných, pivnicu s fotografiami skve-
lých slovenských hercov z filmu Červené víno. Najstaršou 
pivnicou je Renesančný dom, ktorý už pred 500 rokmi pre-
búdzal v ľuďoch vo svojich kamenných pivniciach chuť na 
dúšok vína. Bránu do svojich pivníc otvorí aj krásny Páll-
fyho kaštieľ. Zo Svätého Jura cez zastávku v Grinave na-
zriete do starého vinohradníckeho klenbového domčeka 
z roku 1887. Hneď oproti však na porovnanie nájdete mo-
derný vinársky showroom. Cesta z vínom vedie ďalej cez 
Limbach, kde okrem výborného a známeho Limbašské-
ho silvánu, zažijete gastronomické hodovanie s pečenými 
holubmi, jednu z výnimočných delikates na vínnej ceste. 
Pezinok Vás privíta majestátnym nádherne zrekonštruova-
ným Zámkom. V Modre, typickom vinárskom mestečku, je 
zase najviac pivníc, ktoré hravo prejdete pešo, posledným 
mestom je Trnava, ktorá otvára jednu z najznámejších piv-
níc tohto regiónu. Samozrejme Vaše putovanie môže za-
čať práve aj tu.

Výstava Kolísanie na pomedzí
25. 6. – 31. 12. 2021, rakúske kultúrne fórum Bratislava
Vystavujúce umelkyne: Isidora Krstić (Rakúsko), Rita 
Koszorús (Slovensko), Romy Yedidia (Holandsko/Izrael), 
Mayra Sérgio (Holandsko/Brazília). Online: kolisanie.on-
line a swaying.online v angličtine a slovenčine.

Kolektívna výstava Kolísanie na pomedzí predstavuje 
štyri perspektívne umelkyne na začiatku umeleckej karié-
ry – Ritu Koszorús, Isidoru Krstić, Romy Yedidiu a May-
ru Sérgio. Všetky zmienené umelkyne sa vo svojej tvor-
be zaoberajú témou kultúrneho prekladu, procesom zme-
ny a adaptácie, no taktiež napätím, ktoré vzniká pohybom 
medzi viacerými identitami a komunitami.

Isidora Krstic, nar. 1987 v Belehrade, žije a pracuje od 
roku 2012 vo Viedni. Absolvovala štúdium maľby na Fa-
kulte výtvarného umenia v Belehrade (2005-2011) a ma-
gisterské štúdium Art & Science na Univerzite úžitkové-
ho umenia vo Viedni (2012-2016). Od roku 2008 vysta-
vuje po celej Európe, okrem iných v Istanbule, Amsterda-
me, Bruseli, Bazileji, Berlíne, Budapešti a viackrát vo Vied-
ni, Taliansku a Českej republike. Je spoluzakladateľka U10 
Art Space v Belehrade.

Výstava Aldo Rossi. Kresby a projekty
do 5. 12. 2021, Slovenské národné múzeum, Bratislava
Výstava Aldo Rossi. Projekty a štúdie od roku 1980, ktorú 
pripravilo SNM v spolupráci s Talianskym kultúrnym inšti-
tútom a Nadáciou Alda Rossiho v rámci mesiaca talianskej 
kultúry Dolce vitaj! predstavuje po prvýkrát na Slovensku 
tvorbu milánskeho architekta a držiteľa Pritzkerovej ceny 
(1990). Približuje viac ako 150 náčrtov, skíc, štúdií a ma-
kiet architektonických diel, ktoré vznikli v 80. a 90. rokoch 
minulého storočia. V týchto dvoch desaťročiach sa archi-
tektove diela dočkali medzinárodného uznania a expan-
dovali do celého sveta. Medzi jeho ikonické realizácie pat-
rí Pamätník Sandra Pertiniho v Miláne a hotelový komplex 
Il Palazzo vo Fukuoke.

Okrem iných projektov sa Rossi zúčastnil viacerých 
prestížnych architektonických súťaží v Európe i za jej hra-
nicami a mnohé z nich aj vyhral. Z tých najslávnejších 
spomeňme projekt nového sídla Múzea Bonnefanten 
v Maas trichte, ktorý sa realizoval v období, keď bola ho-

landská metropola centrom európskej politiky, alebo kom-
plex budov na Schützenstrasse v Berlíne, ktorý sa stal sym-
bolom obnovy hlavného mesta po zjednotení Nemecka. 
Kým svet postupne rozširuje svoje hranice, Rossi navrhu-
je budovy na všetky svetové strany – od Mexika po Kalinin-
grad, od belgického Hasseltu po japonské Moji – a pritom 
nezabúda na svoje obľúbené miesta: jazero Lago Maggio-
re, Miláno alebo New York.

Výstava je veľkolepou prehliadkou viac ako stovky origi-
nálnych štúdií, z ktorých mnohé neboli nikdy publikované. 
Návštevníkom predstavuje Rossiho nevyčerpateľnú krea-
tivitu, mimoriadne umelecké schopnosti a najúspešnejšie 
projekty. Expozíciu dopĺňa výber z makiet, ktoré v priesto-
roch múzea fyzicky približujú niektoré Rossiho realizácie, 
a obrazová chronológia architektovho života a diela.

Aldo Rossi patril medzi najväčších predstaviteľov súčas-
nej architektúry, ktorý ako prvý Talian získal v roku 1990 
prestížnu Pritzkerovu cenu za architektúru. O osem ro-
kov neskôr ho nasledoval Renzo Piano. Výstava v Sloven-
skom národnom múzeu v Bratislave sa koná pri príležitos-
ti 90. výročia jeho narodenia a je veľkolepou prehliadkou 
originálnych kresieb, z ktorých mnohé neboli nikdy pub-
likované. Návštevníkom predstavuje Rossiho nevyčerpa-
teľnú kreativitu, mimoriadne umelecké schopnosti a naj-
úspešnejšie projekty. Medzi vystavenými exponátmi ne-
budú chýbať ani dva veľkorozmerné prototypy kávovarov 
Kupola a Kužeľ, pochádzajúce z Múzea Alessi v Omegne, 
ktoré sa doteraz vyrábajú a sú veľmi obľúbené medzi mi-
lovníkmi kávy a talianskeho dizajnu.

Výstava Obnova Bratislavského hradu
17. 11. – 31. 12. 2021, SNM – Historické múzeum Bra-
tislava
Výstava Obnova Bratislavského hradu predstavuje predo-
všetkým udalosti a aktivity spojené s 20. storočím – obno-
vu hradu, archeologický a architektonický výskum v hrad-
nom areáli, historické poznania, ako aj významné štátne 
podujatia, ktoré sa udiali na pôde hradu. Výstava nezabú-
da ani na predstavenie osobností z radov historikov a vý-
skumníkov, ktorí sa zaslúžili o zachovanie a poznanie Bra-
tislavského hradu.

Výstava je delená do tém Dejiny hradu do 20. storočia, 
snahy o stavebné úpravy počas 1. československej repub-
liky a rekonštrukcia v 2. polovici 20. storočia, pôsobenie 
Slovenského národného múzea a národnej rady Sloven-
skej republiky. Výstava sa nachádza na III. poschodí Brati-
slavského hradu.

Výstava Volkswagen už 30 rokov „made in Slovakia“
do 30. 4. 2022, Múzeum dopravy Bratislava
Volkswagen Slovakia v spolupráci s STM – Múzeom do-
pravy v Bratislave pripravilo špeciálnu výstavu vozidiel pri 
príležitosti osláv 30. výročia podniku. Nahliadnite do sveta 
automobilového priemyslu a zoznámte sa s modernou his-
tóriou značky Volkswagen, ktorá na Slovensku pôsobí už 
30 rokov. Trinásť jedinečných modelov zo zbierky „histo-
rických a špeciálnych vozidiel“, ktoré vzišli z bratislavského 
závodu, zachytáva postupný rozvoj Volkswagen Slovakia.

Z malej fabriky, v ktorej sa vozidlá najskôr vyrábali ruč-
ne, vyrástol moderný závod, ktorý sa pýši mnohými oce-
neniami a s využitím najmodernejších technológií produ-
kuje čoraz technologicky náročnejšie produkty. Od prvého 
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Passatu z roku 1991, ktorý vyšiel z bratislavského závodu, 
sa tu vyrobilo viac ako 6 000 000 vozidiel pätnástich mo-
delov s logom piatich koncernových značiek. Volkswagen 
Slovakia sa tak radí medzi najväčších automobilových vý-
robcov na Slovensku, ktorého modely sa stali synonymom 
kvality a prémiovosti po celom svete.

Navštívte výstavu v STM – Múzeu dopravy, spoznaj-
te vozidlá vyrobené na Slovensku a ich unikátne príbehy.

Predĺženie výstavy Kelti z Bratislavy
do 2. 12. 2022, SNM – Historické múzeum Bratislava
Pred viac ako 2 000 rokmi sa na území Bratislavy rozkla-
dalo keltské mesto – oppidum, rozľahlejšie než neskor-
šie stredo veké mesto. V centre mesta archeológovia našli 
množstvo predmetov, ale aj objektov z tohto obdobia. Naj-
mä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom o bohatstve 
oppida. Na hradnom vrchu sa našli základy budov, ktoré 
nesú známky luxusu nad pomery regiónu. Obyvatelia tých-
to domov si zavolali rímskych remeselníkov, aby im vybu-
dovali sídla podobné tým v Itálii.

Výskumy v posledných rokoch ponúkli nový pohľad na 
interpretáciu nielen dejín Bratislavy, ale aj širšieho priesto-
ru v oblasti stredného Dunaja. Kelti na územie Slovenska 
priniesli dovtedy neznáme vynálezy; svoju keramiku nevy-
rábali v rukách, ale na hrnčiarskom kruhu, priniesli nožni-
ce či rotačný žarnov. Boli šikovní kovotepci a umelci. Kelt-
ské mincovníctvo začalo éru razby mincí na území Sloven-
ska, a práve preto je Biatec z Bratislavy aj symbolom Ná-
rodnej banky Slovenska.

Výstava Kelti z Bratislavy ponúka návštevníkom pôso-
bivý pohľad do minulosti, do čias, keď žili na území mesta. 
Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem počet-
ných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňa-
tia výstavy majú návštevníci možnosť vidieť v podzemnom 
priestore pod nádvorím Bratislavského hradu časť zvyškov 
antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Súčasťou výsta-
vy je línia pre deti s interaktívnymi úlohami.

Príprava a realizácia výstavy bola financovaná v rám-
ci Prioritného projektu Ministerstvom kultúry SR a SNM – 
Historickým múzeom v Bratislave.

Prví Kelti prenikli do stredodunajského priestoru v dru-
hej polovici 5. storočia pred Kr. Podľa Caesara boli oppi-
dá opevnené sídliská s mestským charakterom. Predsta-
vovali správne a kultové centrá keltskej spoločnosti. Geo-
grafická poloha na križovatke obchodných ciest predurčo-
vala vznik oppida aj na území Bratislavy. V Bratislave mali 
Kelti svoju mincovňu. Na minciach sa najčastejšie vysky-
tuje nápis BIATEC. Vo vedeckých kruhoch sa čoraz čas-
tejšie pripúšťa, že lokalita Carnuntum, prvýkrát spomenu-
tá v roku 6 po Kr. v správe Velleia Patercula, označovala 
v tom čase Bratislavu. Hranica Rímskej ríše sa na prelo-
me letopočtov (27 pred Kr. – 14 po Kr.) za cisára Augus-
ta ustálila na Dunaji.

Výstava Severné reprezentačné priestory Bratislav-
ského hradu
do 31. 12. 2021, SNM – Historické múzeum Bratislava
Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinské-
ho – manžela kráľovnej Márie Terézie, sa nachádzajú v se-
vernom trakte Hradného paláca. V týchto miestnostiach 
poskytoval cisár audiencie šľachte, poddaným a vzácnym 
hosťom. Predpokladá sa, že ich pri slávnostných príležitos-

tiach využíval aj cisár Jozef II., syn Márie Terézie a Františ-
ka Lotrinského a zároveň nástupca trónu.

Nová virtuálna prehliadka FILLA – FULLA s audio-
sprievodom
do 31. 12. 2021
Na https://fillafulla.sng.sk/panorama/ sa môžete prejsť 
celou výstavou z roku 2018, venovanou dvom klasikom 
českého a slovenského moderného umenia – Emilovi Fillo-
vi a Ľudovítovi Fullovi od začiatku do konca, alebo si vybrať 
konkrétnu miestnosť či dielo, ktoré vás najviac zaujme. Pre-
čo obaja autori patria k najvýznamnejším postavám české-
ho a slovenského umenia 20. storočia a ako každý z nich 
otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikál-
ne vývojové cesty, sa dozviete práve tu.

Bonusom sú samostatné audio vstupy k dvom najvý-
raznejším dielam autorov: Pieseň a práca (Fulla) a Kde 
dvanásť kľúčov od dverí (Filla). Po prehliadke môžete pre-
hodiť zopár slov s Fullom a Fillom v zaujímavom a vtip-
nom chate na https://fillafulla.sng.sk/chat/. Aplikácia vy-
vinutá kolegami v lab. SNG približuje životné príbehy tých-
to dvoch umelcov formou interaktívneho rozhovoru, kto-
rý dopĺňajú ukážky z tvorby autorov a archívne materiály.

Virtuálnu prehliadku výstavy pripravilo Oddelenie digi-
tálnych technológií SNG. O zvukovú produkciu sa postaral 
Martin Králik – Soundline studio. Diela, pri ktorých sa na-
chádza digitálny záznam, sú vo virtuálnej prehliadke pre-
pojené s webumenia.sk.

Výtvarná rozcvička so SNG – Vzdelávacie animované 
videá o tom, ako vnímať a tvoriť umenie
do 31. 12. 2021
Pred tvorivou aktivitou sa treba rozcvičiť! Rozohriať a na-
ladiť sa, zbystriť zrak pre vnímanie umeleckých diel. Cyklus 
vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vás vtiahne 
do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvo-
rivých workshopov. V čase, keď sa vizuálna kultúra ocit-
la v karanténe a činnosť galérií, múzeí a škôl sa presunula 
do on-line prostredia, vznikol v Slovenskej národnej galé-
rii projekt s názvom Výtvarná rozcvička zameraný na digi-
tálne vzdelávanie. Cyklus vzdelávacích videí na Webe ume-
nia a Youtube SNG vás vtiahne do sveta vizuálneho ume-
nia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov a roz-
hýbe vašu myseľ a zrak!

Videá jedinečným spôsobom približujú zdigitalizova-
né výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvára-
jú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania ume-
ním v škole či doma. Päť krátkych animovaných videí atrak-
tívnou a uvoľnenou formou predstavuje päť zaujímavých 
a podstatných tém, ktoré sa okrem umenia dajú kreatívne 
rozšíriť aj do ďalších disciplín. „Vzdelávanie umením má tú 
výhodu, že je interdisciplinárne. Do tvorivých aktivít vieme 
zapojiť napríklad poznatky z matematiky, chémie či z de-
jepisu. Tento potenciál chceme naďalej využívať a inšpiro-
vať pedagógov, ale aj rodičov ku kreatívnemu využitiu zdi-
gitalizovaného výtvarného umenia v medzipredmetovom 
vzdelávaní,“ vysvetľujú realizátorky projektu zo SNG Mag-
daléna Kuchtová a Marcela Kvetková. Každé z videí obsa-
huje workshop, ktorý rozvíja danú tému a prepája teóriu 
s jej praktickým prevedením.

Prvý diel s názvom „Hľa, človek!“ rozpráva o tom, ako 
umenie zobrazuje ľudskú postavu, telo a ako skúma našu 
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a rôznorodosť. Približuje diela výtvarníkov druhej polovi-

ce 20. storočia a ich prístup k zobrazeniu figúry či práce 
s vlastným telom. Workshop ukazuje, ako si odliať detaily 
vlastného tela do krehkej sadry.

Video „Mier a konflikt“ predstavuje tému vojny a jej roz-
ličné znázorňovanie v umení počas viacerých historických 
období. V tvorivom workshope si žiaci vyrobia plagát, kto-
rý reprezentuje ich významnú životnú hodnotu, konkrétny 
názor či postoj. Heslá či symboly spracujú technikou ko-
láže, tupovania alebo striekania farby za použitia pozitív-
nych či negatívnych šablón.

„Prechádzka mestom“ nabáda na pozorovanie a vníma-
nie mesta a verejného priestoru, ktorý nás obklopuje a ku 
ktorému si môžeme vytvoriť vzťah. V tvorivom workshope 
sa naučíte nakresliť jednoúbežníkovú perspektívu, jeden 
z nástrojov na zobrazenia ilúzie priestoru v 2D. Posledné 
dve videá, ktoré sa aktuálne pripravujú, priblížia základné 
výtvarné výrazové prostriedky ako bod, čiara, tvar či plo-
cha a ich vzájomnú kompozíciu na príklade diel Ľudovíta 
Fullu a Mikuláša Galandu a tému zobrazenia duchovného, 
nadpozemského či božského aspektu v umení.

Východiskom projektu bola okrem prebiehajúcej situá-
cie aj webová stránka www.webumenia.sk, ktorá zhromaž-
ďuje a predstavuje zdigitalizované výtvarné diela zo zbie-
rok slovenských a českých galérií. „Chceli sme zmenšiť 
vzdialenosť medzi kamennou galériou a pedagógmi, ro-
dičmi a deťmi cez digitálne vzdelávanie a dostať k nim tie-
to umelecké zbierky bližšie. Na webe umenia pre nich vy-
tvárame priestor, kde okrem videí nájdu aj metodické ma-
teriály, ktoré môžu využiť v rámci dištančného vyučovania, 
priamo na hodine v škole alebo doma vo voľnom čase,“ 
dodávajú Kuchtová a Kvetková.

K príprave Výtvarnej rozcvičky boli okrem galerijné-
ho tímu prizvaní aj slovenskí autori, ktorí do videí priniesli 
svoj súčasný prístup k tvorbe. O jedinečné ilustrácie a ani-
mácie sa postarala dvojica slovenských ilustrátoriek Vero-
nika Obertová a Michaela Čopíková, známa pod spoloč-
ným menom Ové Pictures, hudobný podklad a zvuk k vi-
deám na mieru vytvoril hudobný producent Stroon a svo-
jím prívetivým hlasom sa divákom prihovára herečka Má-
ria Ševčíková.

knIžné TIpy

Jozef karika: Hlad/Smäd (Ikar, 2021)
Dvojitá porcia temnej imaginácie Jozefa Kariku vychádza 
ako dvojkniha Hlad/Smäd. Každá z kníh ponúka samostat-
ný zážitok, no pri čítaní oboch nadobúda príbeh nové vý-
znamové vrstvy. Neprirodzene vysoký muž s kufrom, v kto-
rom sa ukrývajú tie najhoršie nočné mory, brutálny vrah v žl-
tej vetrovke, strašidelná maska zo starej vrecoviny... Mrazi-
vé rozprávanie zachytáva storočie prízračnej histórie vrchu 
Čebrať a blízkeho Ružomberka. Autor ho podáva cez maj-
strovsky vyskladanú mozaiku príbehov, ktoré sa preplietajú 
v priestore aj v čase. „Táto dvojkniha vznikla inak než moje 
predchádzajúce romány. Chcel som zostaviť zbierku svojich 
starších aj nových mysterióznych noviel. Pri práci som si vši-
mol, že vytvárajú súvislé rozprávanie. Podvedomie mi ho 
dávkovalo dvadsať rokov. Tento objav ma prekvapil, s údi-
vom som odkryl najdesivejší príbeh, s akým som sa dote-
raz stretol.“

Jozef Banáš: Som Baťa, dokážem to! (Ikar, 2021)
Po motivačnom románe Prebijem sa! Štefánik prináša Jozef 
Banáš príbeh najúspešnejšieho česko-slovenského a jedné-
ho z najúspešnejších svetových podnikateľov – Tomáša Baťu 
zakladateľa. Keď mu na základnej škole učiteľ ponúkol na-
miesto nedostatočnej dostatočnú, ak zreálni slohovú prácu 
s témou Môj sen, Tomáš odmietol: „Vy si nechajte svoju do-
statočnú a ja si nechám svoj sen.“ Vyjadril ho jedinou vetou: 
„Raz budem obúvať celý svet.“ O štyridsať rokov ten svet už 
obúval. Ako to dokázal? Ako začal, vytrval a zvíťazil? Hlbo-
kou vierou vo svoj cieľ, v seba samého, vo svoju vôľu a od-
vahu. Slovo bolo preňho predohrou činu, nekupoval mozgy 
a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, namiesto rečí šiel osob-
ným príkladom. Desatoro bolo preňho základným životným 
a podnikateľským princípom. 

Podnikateľ Martin Cirbus o románe hovorí: „S touto kni-
hou nemôžete byť neúspešný. Prečítal som veľa motivač-
ných románov, ale tento je najlepší. Prečo? Lebo u Banáša 
rovnako ako u Baťu platí: Pre nás je dobré len to najlepšie!“

Michal kšiňan: Milan Rastislav Štefánik. Muž, ktorý sa 
rozprával s hviezdami (Slovart, 2021)
Kniha Milan Rastislav Štefánik – Muž, ktorý sa rozprával 
s hviezdami je prvá vedecká biografia tejto významnej osob-
nosti slovenských dejín. Historik Michal Kšiňan v nej pútavo 
približuje Štefánikov život na základe dlhodobého výskumu 
v archívoch deviatich krajín. Autor nás zavedie na pozem-
ský raj na Tahiti, do exotického Ekvádoru, na nehostinnú Si-
bír, alebo do najvýznamnejších rímskych a parížskych saló-
nov v snahe nájsť odpoveď na otázku, ako sa zrodil národ-
ný hrdina. Štefánik očaril mnohých ľudí vo svojich časoch, 
no stále v tom pokračuje.

anton Hruboň a kol.: Fašizmus náš slovenský (Premedia, 
2021)
Na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katoli-
cizmus a domáce variácie fašizmu sa kniha usiluje pozerať 
z európskej perspektívy. Jej cieľom je pochopiť, čo vlastne 
bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Slovensku), aké 
mal v medzivojnovom a vojnovom období podoby a kto bol 
jeho nositeľom. Zaoberá sa otázkami, aké boli jeho kultúr-
ne, spoločensko-politické a sociálne korene, ako sa vyvíjal 
pod vplyvom domácich a medzinárodných faktorov a aké 
dôsledky, tiahnuce sa až do našej súčasnosti, jeho pôsob-
nosť zanechala v slovenskej politickej kultúre a spoločnosti. 

andrej kiska: Prezident. Dvadsať dní na prežitie (Ikar, 2021)
Kniha Prezident. Dvadsať dní na prežite opisuje strhujúci 
súboj novozvoleného prezidenta s premiérom, ktorého pre-
zidentské ambície ostali nenaplnené. Politický triler sa odo-
hráva na pozadí vzrastajúceho napätia a vypuknutej vojny 
medzi Ruskom a Ukrajinou. Vzájomný konflikt medzi pre-
miérom, ktorý túži ovládať krajinu, a prezidentom narastá 
a vyústi až do tragédie. Autor v knihe využíva svoje osobné 
skúsenosti a poskytuje prekvapivé detaily z politického, ale 
aj osobného života hlavy štátu. 

Milan Bez Mapy: Influencer (Ikar, 2021)
Milan Bez Mapy je známy slovenský cestovateľ a bloger. Na-
šiel odvahu a opustil korporátny svet, aby sa mohol živiť tým, 
čo ho baví. Táto kniha však nie je cestopisom ani reklamou 
na blogovanie. Je to pohľad za instagramové a faceboo kové 
statusy, ponor do myšlienkového sveta Milana Bardúna, člo-
veka za značkou. Píše o tom, aké náročné je udržať fyzické 
aj mentálne hranice medzi virtuálnou osobnosťou a osobou 
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z mäsa a kostí. Život influencera je žiarivý a plný exotiky, ale 
občas aj nudný a stereotypný. Rovnako ako iné. A rovnako 
ako iní aj on sa v ňom niekedy pohybuje s istotou, inokedy 
tápe a hľadá. A o tom všetkom otvorene píše. 

Peter Popluhár: Ako (ne)prežiť mladosť (Ikar, 2021)
Ako (ne)prežiť mladosť je súbor poviedok inšpirovaných ne-
obyčajnými príbehmi autorovej šialenej partie kamarátov. 
Ponúka prierez ich tragikomickými zážitkami od základnej 
a strednej školy až po poburujúce zverstvá univerzitných 
čias. To, čo sa začína ako nevinná školská výmena zbera-
teľských kariet, sa postupne zvrháva na búrlivé alkoholické 
excesy a končí sa absolútnym drogovým delíriom. Príbehy 
sú charakteristické autorovým neodmysliteľným humorom, 
jemnou nekorektnosťou a často prekvapivým rozuzlením. 

Peter Bárdy: Obyčajný Matovič. Homo vulgaris (Ringier 
Axel Springer SK, 2021)
Igor Matovič napísal za vyše desať rokov v politike nespor-
ne zaujímavý príbeh. Aké boli jeho začiatky, čo rozhodlo 
o jeho angažmáne v politike a prečo sa nedokázal vyma-
niť z role opozičného krikľúňa a provokatéra, sa dozviete 
v knihe Petra Bárdyho Obyčajný Matovič. Homo vulga-
ris. Knižný debut šéfredaktora Aktuality.sk nemá ambíciu 
komplexne zhodnotiť Matovičovu dekádu v politike, čo ani 
nie je vzhľadom na chýbajúci časový odstup možné. Je po-
kusom o sondu do sveta antipolitika a populistu, ktorý sa-
mého seba označil za homo vulgaris – človeka obyčajného 
a na „obyčajnosti“ postavil svoju komunikačnú stratégiu. Pe-
ter Bárdy sa pokúša nájsť odpoveď na to, ako a prečo prá-
ve Matovič presvedčil obyčajných ľudí – voličov Smeru, že 
éra „našich ľudí“ musí dostať stopku. Analyzuje, čo všetko 
prispelo k tomu, že Matovičova stávka na jednu kartu vyšla. 
Skúma, aký podiel na tom mali pád Radičovej vlády, Gori-
la, vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej i následné demaskovanie skutočnej povahy štá-
tu v rukách eseročky Smer, či presnejšie jeho vrcholových 
predstaviteľov a sponzorov z radov oligarchov.

Skúsený novinár a dlhoročný politický komentátor sa pri 
písaní knihy stretol s desiatkami ľudí – od politikov, cez ana-
lytikov až po expertov na politické kampane. Vychádzal nie-
len z dokonalej znalosti slovenskej politickej scény a Mato-
vičovho príbehu, ale aj z rozhovorov s jeho niekdajšími po-
litickými spojencami a protivníkmi sa dotýka aj povahy ma-
sových hnutí s exkurzom do histórie.

Súčasťou publikácie z dielne dlhoročného politického 
komentátora Petra Bárdyho sú ikonické fotografie. Moza-
iku komplikovanej osobnosti politického lídra i samotnej 
doby dopĺňajú komentáre/analýzy troch skúsených politic-
kých komentátorov Arpáda Soltésza, Daga Daniša a Petra 
Tkačenka.

Michaela ella Hajduková: Záhrada umenia (Motýľ, 2021)
„Máš v sebe slová, Amelia. Tak veľa nevypovedaných slov. 
Nedovoľ im, aby ostali v tebe pochované navždy. To, že ťa 
zlomili, neznamená, že nemôžeš ísť ďalej. Silnejšia, zoce-
lenejšia. Tie slová chcú von a ty to cítiš a vieš. Vylov ich zo 
seba, otvor tie dvere a pusť von temné spomienky.“ Ame-
lia Snowdenová je hrdá na vlastné kníhkupectvo a svoj po-
kojný život, v ktorom majú knihy a práca s nimi výnimočné 
miesto. Len čo sa však zoznámi s charizmatickým autorom 
myste rióz nych hororov Richardom Rickmanom, jej svet sa 
pomaly rozbíja. Až záhadná Angelique, umelkyňa z tajom-
nej miestnosti s knihami a hudbou Edith Piaf, posmelí Ame-
liu, aby zatvorila oči a pozrela sa dozadu. Amelia sa však 

bráni a nechce pátrať. No niekedy je všetko naše odhodla-
nie zbytočné proti mocným silám podvedomia, ktoré sa roz-
hodlo vypustiť von všetky tiene. Netuší však, že zelené zá-
voje absintu, tajomná knižnica a neobyčajná kniha s prázd-
nymi stránkami môžu napokon otvoriť aj jej zranené srdce. 

Lucia Sasková: Obvinená (Slovenský spisovateľ, 2021)
Úspešná slovenská spisovateľka Lucia Sasková sa vo svo-
jom najnovšom desiatom románe opäť vracia k téme ľudskej 
psychiky, ktorou zaujala čitateľov už v románoch Nebezpeč-
ná a Rozpoltená. Napínavý príbeh s detektívnou zápletkou 
poukazuje na tajomné zákutia ľudskej duše a krehkosť du-
ševného zdravia. Hlavná hrdinka sa ocitá na psychiatrickej 
klinike na treťom poschodí, z ktorého sa väčšina pacientov 
nikdy nedostane, keďže je vyhradené pre najťažšie prípady. 
Kedy a ako sa tam ocitla? A najmä prečo? Netuší. Má ne-
smierny strach z ľudí, dostáva záchvaty paniky, trpí depre-
siou a agresívne správanie jej nedovoľuje racionálne myslieť. 
Lekári sa jej snažia pomôcť, no ona nie je schopná spolupra-
covať. Časom sa dozvedá, že je obvinená z najťažšieho zloči-
nu – z vraždy. Vôbec si nespomína, že by ju spáchala, a tak 
má jediný cieľ: rozpamätať sa. Kto je tajomný muž, ktorý stá-
va v noci pod jej oknom? Ako sa dostane z oddelenia, od-
kiaľ niet návratu? A nájde sa niekto, kto uverí, že je nevinná 
a na psychiatriu vôbec nepatrí? Ako je možné, že ju Richard 
Rickman očividne pozná, hoci sa nikdy predtým osobne ne-
stretli? Aké desivé spomienky ukrývajú jeho oči, ktoré jej za-
čínajú byť povedomé? Kto sú dve mladučké dlhovlasé diev-
čatá, lapené v pasci pastelového zámku? A ustojí Amelia prí-
beh Mary Shelleyovej, autorky Frankensteina, ktorý spustí 
otvorenie jej vlastných zabuchnutých dvier? Cesta späť už 
nepovedie... Pastelový zámok totiž ukrýva nielen víly a ume-
nie, ale aj masky, des a smrť.

andrea Heretiková Marsalová – anton Heretik: Narciz-
mus. Zdravý a patologický (Ikar, 2021)
Je narcizmus fenoménom modernej doby alebo sprevádza 
človeka počas celej histórie? Sú narcistickí len politici a ce-
lebrity, alebo sa to týka každého z nás? Môže byť narcizmus 
zdravý, alebo je vždy prejavom patológie? Odpovede na tie-
to i ďalšie otázky a aj možnosť zmerať si vlastný narcizmus, 
prináša kniha manželov – psychiatričky Andrey Heretiko-
vej Marsalovej a psychológa Antona Heretika. Narcizmom 
sa zaoberajú nielen teoreticky, ale ilustrujú ho aj na práci 
s klientmi zo svojej psychoterapeutickej praxe. 

Peter Nagy: Peter Nagy pre deti (Ikar, 2021)
Túto pestrú knihu s krásnymi obrázkami a príbehmi vytvo-
rila dvojica slovenských hudobníkov deťom pre radosť. Po-
stavičky najznámejších pesničiek Petra Nagya, ktoré vymys-
lel, aby sa deti usmievali, oživila po rokoch štetcami a far-
bičkami Zuzana Smatanová. Prekvapilo vás to? Keď uvidí-
te dve blchy v sprche, nosorožca s ponožkami, kravy v cuk-
rárni, mandarinku Darinku, psíka Bobiho, majora Potkana 
v podpalubí lietadla, fialovú zebru či ružovú tetu, poznáte, 
že Peter Nagy oslovil tú pravú ilustrátorku. Obrázky nama-
ľovala s veľkým potešením a svoju hravú predstavivosť spo-
jila s veselou fantáziou autora, aby sa čitatelia tejto knižky 
usmievali ešte viac.

Kniha obsahuje texty 15 pesničiek: Čarbičky, Malíček, 
Mačka pána skladateľa, Prečo krava nenosí žiadnu kra-
vatu?, Major Potkan, Nosorožec, Dve malé blchy, Manda-
rinka Darinka, Bobi, Hovniválik, Zebra, Pingpong, Tiki-ta-
ka, Ružová teta, Vyspi sa do krásy. Čitateľov knižky pote-
ší aj príhovor Petra Nagya a venovanie od oboch tvorcov. 
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rt Župní družstvo volejbalu (vedoucí odboru Anton Florián, tel. 01/586 86 86)

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. Na podzim – pokud se pande-
mická situace nezhorší jako loni – se budou konat všechny 
chybějící valné hromady.

Valná hromada Sokola Vídeň III/XI
dne 18. září 2021
V sobotu dne 18. září 2021 se po nucené přestávce jedno-
ho roku, způsobené pandemií covid, konala v restauraci 
Böhmerwald řádná Valná hromada naší jednoty. Zúčastni-
lo se jí dvaadvacet členů a pět hostů. Velice nás těšilo, že se 
schůze, jako pokaždé, mohl zúčastnit i náš dlouholetý člen 
a dřívější náčelník naší jednoty br. Bruno Boček.

Starosta jednoty br. Miřička zahájil schůzi v 15:30 ho-
din, uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Povstáním a minutou ticha jsme uctili památku všech 
členů Župy rakouské, kteří nás v minulých třech letech na-
vždy opustili. Po přečtení zápisu z poslední Valné hroma-
dy a zpráv starosty i všech členů výboru za rok 2018-2021 
a po hlasování o vyslovení důvěry k odstupujícímu výboru 
následovala přestávka, kdy se všichni přítomní mohli se-
známit s kandidátní listinou.

Po přestávce sestra revizorka Hošťálková přečetla ná-
vrh na jmenování nových členů výboru, ve kterém tento-
krát došlo k zásadním změnám. Odstoupil náš dosavadní 

Zleva stojící: Marcela Pařízková, Jana Hošťálková, Ladislav Jančík, Eva Lehmannová, Marian Miřička, Ivana Pastrňáková, 
Nela Štěrbová, Natálie Akbarian, Vlasta Mládková; sedící: Milada Miřičková, Libuše Foltínová, Jiřina Ranglová

Nová starostka ses. Eva Lehmannová 
a odstupující starosta br. Marian Miřička

starosta br. Marian Miřička a na jeho místo byla zvolena 
ses. Eva Lehmannová. Br. Miřička převzal funkci místo-
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rt starosty. Ze zdravotních důvodů odstoupil i náš dlouho letý 

matrikář br. Milan Klouzal a jako nový matrikář byl zvo-
len br. Ladislav Jančík. Jako místojednatelka byla zvolena 
ses. Marcela Pařízková. Do funkce náčelnice byla na vržena 
ses. Vlasta Mládková a jako místonáčelnice ses. Kornelie 
Štěrbová. Funkci vzdělavatelů budou zastávat v příštích 
dvou letech ses. Helena Rudlová a br. Petr Žaloudek. Pro-
tože br. Žaloudek se z rodinných důvodů nemohl valné 
hromady zúčastnit, jeho zprávu a zároveň i úvahu o tradi-
cích Sokola a o úkolech sokolské činnosti v současné době 
přednesla ses. Štěrbová.

Valnou hromadu zakončila ses. starostka Lehmannová 
poděkováním všem odstupujícím členům výboru za jejich 
dosavadní činnost a přáním mnoha úspěchů všem členům 
nového výboru v jejich budoucí práci.

Všichni jsme měli radost, že jsme se konečně po dlou-
hé době mohli zase sejít, a tak po oficiálním ukončení naší 
valné hromady následovala při občerstvení veselá zábava.

IP, MM

Několik vzpomínek
Je to již pět let co nás opustil Dipl. Ing. Jiří Nováček, 
čestný župní starosta, dlouholetý člen výboru Sokol Vídeň 
III/IX a člen Českého srdce, odbor III/XI.

Již od mládí byl členem Sokola, později Českého srdce, 
JSM a Akademického spolku. Ve vídeňském Sokole pů sobil 
kromě jiného dlouhá léta jako starosta Sokolské župy ra-
kouské, o jejíž rozšíření se zasloužil opětným připojením 
jednot Sokol Vídeň I/V a Sokol Vídeň X k župě. Několikrát 
úspěšně organizoval Sokolská setkání v Oetzu a podílel se 
i na přípravě Sokolských sletů. Velikou zásluhou bratra Ji-
řího bylo, že ve spolupráci s župním místostarostou brat-
rem Dipl. Ing. Arch. Jiřím Líznerem se mu v devadesátých 
letech podařilo převést pozemek se starou tělo cvičnou 
v Angeli gasse, která byla majetkem ČOS, do vlastnictví Ví-
deňské župy a vystavět zde novou moderní sokolovnu.

V roce 2006, spolu s jinými významnými osobnostmi, 
které přispívají svojí systematickou činností k dobrému 
jménu České republiky v zahraničí, bratr Jiří obdržel od 
Českého ministerstva zahraničí cenu Gratias Agit a od ČOS 
jedno z nejvyšších vyznamenání – stříbrnou medaili za zá-
sluhy. Již několik let předtím byl Ústředím československé-
ho sokolstva v zahraničí vyznamenán zlatou medailí.

Jsme mu vděčni za vše, co nejenom pro jednotu III/XI, 
ale i pro celý Sokol a České srdce vykonal.

Nejen v mých očích to byl to moudrý a rozvážný muž, 
který mě podpořil nejednou radou a povzbudil do další 
činnosti.

vedoucí redaktorka

8. září 2011 zemřel po těžké a dvouleté vleklé nemoci ve 
věku dvaaosmdesáti let Jan Waldauf. 

Jan Waldauf v roce 1948 odešel do exilu a poté se usa-
dil v Kanadě. Již v Československu byl členem Tělocvičné 
jednoty Sokol České Budějovice II., členem dorostového 
odboru Sokolské župy Husovy, cvičil na X. všesokolském 
sletu v roce 1938 a na XI. sletu v roce 1948. V Kanadě byl 
členem Sokola Toronto, Sokolské župy Kanadské, Ustře-
dí čs. sokolstva v zahraničí, Kanadské tělocvičné federace 
a Poradního sboru kanadské vlády pro tělovýchovu a sport. 
Byl hlavním organizátorem sletů Ustředí čs. sokolstva v za-
hraničí, včetně památných sletů ve Vídni a v Curychu.

První díl Waldaufovy knihy Sokol – malé dějiny velké 
myšlenky vyšel v roce 2007 v nakladatelství Atelier IM Lu-
hačovice (kde vyšla celá řada exulantských autorů a také 
druhý a třetí díl Waldaufových dějin).

Zabýval se historií sokolství od jeho založení 16. úno-
ra 1862 v Praze až do období československého Sokola 
v exilu. Druhý a třetí díl, které vyšly jako 24. a 25. svazek 
„Sokolské knihovny“ Ustředí československého sokolstva 
v zahraničí zaznamenávají „činnost a život sokolských za-
hraničních jednot a pokus o obnovu Sokola v Českosloven-
sku a obnovu Československé obce sokolské po listopadu 
1989“. V druhém dílu najdeme reportáž o prvním sletu ve 
Vídni v roce 1962, druhém sletu v Montrealu v roce 1967 
a o třetím sletu (opět ve Vídni) v roce 1972. Třetí díl za-
chycuje atmosféru čtvrtého sletu v Curychu 1976, pátého 
sletu ve Vídni (v pořadí třetího) v roce 1982, šestého sletu 
v Curychu (v pořadí druhého) a posledního, sedmého, sle-
tu Ustředí v roce 1990 v Paříži. Již za tento počin bychom 
neměli na něj zapomenout.

PhDr.  Augustin Pechlát (26. 8. 1877, Praha – 30. 9. 
1941, Praha) byl český činovník Sokola, účastník druhého 
odboje, publicista a pedagog.

Jako publicista redigoval v letech 1921-1938 časopis 
Cvičitel a řídil vydávání Tyršových spisů. Ve své disertační 
práci z roku 1928 s názvem Psychologie tělesných cviče-
ní vycházel z myšlenek Komenského, Tyrše a dalších a za-
měřil se na klasický obsah sokolských cvičení z psycholo-
gického hlediska. Od června 1939 byl náčelníkem České 
obce sokolské a členem Sokolské revoluční rady. Po záka-
zu Sokola za okupace usiloval o převedení jeho činnosti do 
ilegality a o spolupráci s vojenskou odbojovou organizací 
Obrana národa. Byl členem tzv. ilegální pětky, nejvyššího 
řídícího orgánu sokolského odboje. 3. července 1941 byl 
zatčen gestapem a popraven 30. září 1941 v Praze-Ruzyni. 
Má pamětní desku na domě v Revoluční ulici č. 26 v Pra-
ze 1, kde žil.

Česko uctilo oběti sokolů
Položením věnců a květin u pomníku padlých za druhé svě-
tové války v sídle České obce sokolské politici i pamětní-
ci uctili 8. října Památný den sokolstva. Tisíce obětí soko-
lů a sokolek v boji za svobodu, samostatnost a demokracii 
v době první a druhé světové války i komunismu si v ten-
to den připomínali lidé i instituce po celé České republice.

Ve městech vyjely tramvaje a autobusy ozdobené so-
kolskými vlaječkami. Úřady a instituce vyvěsily sokolské 
prapory. Celý den zakončil Večer sokolských světel. Tradič-
ní sokolská vzpomínková akce svíčkami puštěnými po vod-
ní hladině připomíná osud konkrétního sokolského hrdi ny, 
který obětoval život pro svou vlast. Například v Praze se 
akce koná u Karlova mostu, kde se svíčky pouštějí po hla-
dině Čertovky.

Poslanci Památný den sokolstva mezi oficiální význam-
né dny zařadili v roce 2019. Datum 8. října bylo pro památ-
ný den zvoleno jako připomínka tragických událostí v roce 
1941, kdy byla na rozkaz zastupujícího říšského protekto-
ra Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec sokolská 
a její majetek zabaven. V noci na 8. října 1941 gestapo za-
tklo na 1 500 sokolských činovníků. Byli mučeni, vězněni 
a nakonec deportováni do koncentračních táborů.
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Kreuziger se rozhodl ukončit kariéru, 
u cyklistiky ale zůstane v manažerské roli
Český cyklista Roman Kreuziger ukončil v pětatřiceti le-
tech kariéru silničního profesionála. U cyklistiky však zůsta-
ne i nadále jako sportovní ředitel stáje Bahrajn Victorious. 
Kreuziger se rozhodl skončit i přesto, že měl na stole na-
bídku ročního kontraktu ze stáje Gazprom-RusVelo, jejíž 
barvy hájil v této sezóně.

„Po těch dvou letech, kdy jsem tomu dával všechno, 
ale nedostávalo se mi za to výsledků, na které jsem zvyklý, 
jsem se rozhodl skončit. Byl to takový malý signál k tomu 
to pozměnit a přejít do trochu jiné role,“ řekl Kreuziger. Je-
den z dlouhodobě nejlepších českých silničářů ukončil ka-
riéru po šestnácti sezónách v profi pelotonu.

Vítězkou ankety Král bílé stopy je 
potřetí snowboardcrossařka Samková
Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála anketu Král 
bílé stopy. Díky bronzové medaili z mistrovství světa a cel-
kovému triumfu ve Světovém poháru získala ocenění udě-
lované Svazem lyžařů ČR stejně jako v letech 2014 a 2019. 
Na trůnu vystřídala lyžařku a snowboardistku Ester Ledec-
kou, která tentokrát skončila s odstupem druhá. Samková 
ovládla hlasování se 34 body. Její trenér a kouč celé snow-
boardcrossové reprezentace Marek Jelínek byl vyhlášen 
Trenérem roku. Ledecká, která byla na MS čtvrtá ve sjez-
du i superobřím slalomu a v rychlostních disciplínách bra-
la medailová umístění ve Světovém poháru, dostala v ab-
solutním pořadí 15 hlasů. Dvojnásobná olympijská vítězka 
vládla alpským lyžařkám.

Ivo Kaderka se znovu stal
prezidentem evropské federace
Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka byl v Lucem-
burku znovu zvolen prezidentem evropské federace Tennis 
Europe. Pozici zastává od loňského října a uspěl i v nových 
volbách, vyhlášených po letním odvolání předsednictva.

Kaderka získal 52 hlasů, více než před rokem. Ve finá-
lovém kole porazil o 20 hlasů Dána Henrika Pedersena. Fe-
deraci povede tři roky. „Své znovuzvolení vnímám jako vý-
raz obrovské podpory evropských zemí a evropských de-
legátů tomu, co dělám a jaké mám vize a plány s tenisovou 
Evropou. Je to třetí významné volební vítězství v průběhu 
dvanácti měsíců,“ uvedl Kaderka v tiskové zprávě.

Velkou pardubickou vyhrál hřebec Talent 
s žokejem Složilem
Velkou pardubickou vyhrál nečekaně Talent s žokejem Pav-
lem Složilem. Desetiletý ryzák a svěřenec trenérky Hany 
Kabelkové ve finiši porazil po boji Evžena s Jaroslavem 
Myškou, jenž se pokoušel o první triumf dvacet let po 
svém premiérovém startu. Třetím místem se o další pře-
kvapení postaral Mr Spex v sedle s Janem Kratochvílem. 
Do cíle slavného dostihu po řadě pádů doběhlo jen devět 
koní z osmnácti.

Loňský vítěz Hegnus obsadil páté místo za dalším ko-
něm, který Velkou pardubickou v minulosti také vyhrál: 
šampión z roku 2017 No Time To Lose doběhl čtvrtý. 

Do Prahy se v příštím roce sjedou 
skauti ze střední Evropy
Do českého hlavního města se v příštím roce sjedou skauti 
ze střední Evropy. Central European Jamboree se uskuteč-
ní od 2. do 12. srpna 2022 v areálu Výstaviště Praha v Bu-
benči. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Začátkem letošního září pražští radní schválili me-
morandum o vzájemné spolupráci při organizaci Central 
European Jamboree 2022 mezi Prahou a organizací Ju-
nák – český skaut. První setkání skautů a skautek ze střed-
ní Evropy se v Praze uskutečnilo už v roce 1931. „Skauting 
vychovává děti a mládež v duchu hodnot, které jsou uni-
verzálně platné a neměnné. V duchu hodnot, o které se 
můžeme opřít v každé době. Skautské hnutí má také ne-
zpochybnitelné zásluhy při vzniku republiky, při boji pro-
ti fašismu a nakonec i v boji proti komunistické diktatuře. 
A skvělou práci dělají skautky a skauti i teď, pomáhali bě-
hem pandemie a nabádají děti a mládež k aktivnímu trá-
vení volného času,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Středoevropské jamboree je mezinárodní skautská 
akce zemí Visegrádské čtyřky, tedy ČR, Slovenska, Polska 
a Maďarska. Koná se každé dva roky v jedné z pořadatel-
ských zemí. Pravidelně se však akce účastní skauti z celé 
Evropy.

Lidé si v Kopřivnici vyšlápli Mount Everest, 
opakovaně vystoupali sjezdovku
Vyšlápnout si na nejvyšší horu světa Mount Everestu moh-
li v říjnu sportovní nadšenci v Kopřivnici na Novojičínsku. 
Převýšení 8 848 metrů dosáhli tak, že opakovaně vyšlapa-
li místní lyžařskou sjezdovku na kopci Červený kámen. Na 
vrchol lezli i v noci. Lyžařská sjezdovka měří 821 metrů. 
Úspěšní sólolezci, aby dosáhli výšky hory Mount Everest, 
museli vyjít na vrchol devětatřicetkrát. Noční výstupy byly 
z bezpečnostních důvodů o čtvrtinu zkráceny.

vZpomínka

Jaroslav Drobný (12. 10. 1921, Praha – 13. 9. 2001, Lon-
dýn) 
Jaroslav Drobný byl vynikající český tenista a hokejista. 
Jeho otec byl správcem tenisových dvorců, a tak nebylo 
nic přirozenějšího, než že jeho syn odmalička sbíral míč-
ky a zkoušel hru s dřevěnou pálkou. Přesto se mladý Jaro-
slav nakonec rozhodoval mezi dvěma sporty. Byl totiž zá-
roveň skvělý hokejista. O tom, že definitivně zvítězil tenis, 
rozhodly zřejmě brýle, které mu při hokeji vadily.

V hokeji hrál středního útočníka za ligový ČLTK. Vyni-
kal především tvrdou střelou. Jako sedmnáctiletý se zúčast-
nil v roce 1939 hokejového šampionátu v Basileji a Cury-
chu. Národní tým skončil čtvrtý, v tehdejším hodnocení mi-
strovství Evropy druhý za Švýcarskem.

Daleko slavnější výhru zažil o osm let později. Na do-
mácím turnaji v Praze Československo naprosto senzač-
ně vyhrává titul mistrů světa, ke kterému (díky odlišnému 
hernímu systému) pomáhají senzační výhrou Rakušané. 
Čechoslováci jim pak ve vítězné euforii posílají jako výraz 
díků vlak plný potravin, uhlí a dalších surovin. Přece jen 
byly pouhé dva roky po válce.
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Mnohokrát úspěšně reprezentoval, na ZOH 1948 ve 
Svatém Mořici byl vybrán do olympijského All Stars týmu.

Již v roce 1938 vyhrál Drobný juniorské tenisové mis-
trovství ČSR a v následujících letech získal 10 titulů mistra 
republiky seniorů. Hrál za čs. daviscupové mužstvo a v le-
tech 1947-1955 byl nepřetržitě v první desítce světového 
tenisového žebříčku.

V červenci 1949 se nevrátil z turnaje ve Švýcarsku. 
Teprve po získání egyptského státního občanství (1950) 
se mohl vrátit do turnajového kolotoče. Již v letech 1949 
a 1952 se probojoval do finále Wimbledonu, zvítězit se mu 
však podařilo až v roce 1954, kdy mu bylo již třiatřicet let. 
Drobný hrál levou rukou, jeho předností byly tvrdé smeče, 
dělový servis, ale zároveň jemné a přesné loby a stopbally.

Nakonec se Drobný usadil v Londýně, získal britské ob-
čanství a ještě v roce 1960 hrál na Wimbledonu. Ač se po-
važoval za lepšího hokejistu než tenistu, přehled jeho spor-
tovních úspěchů je impozantní. Ještě v roce 1969 získal ve 
Wimbledonu titul ve čtyřhře veteránů.

V roce 1997 se stal členem síně slávy IIHF. 13. září 2001 
umírá v Londýně ve věku nedožitých osmdesáti let.

JubIleum

Martina Navrátilová (* 18. 10. 1956, Praha)
Martina Navrátilová je bývalá světová tenisová jednič-
ka v ženském tenisu. Je všeobecně považována za jednu 
z nejlepších tenistek všech dob. V roce 1975 emigrovala 
do USA a v roce 1981 se stala americkou občankou. Bě-

hem své kariéry vyhrála 18 grandslamových titulů ve dvou-
hře a 40 titulů ve čtyřhře (z toho 31 v ženské čtyřhře a 9 ve 
smíšené čtyřhře). V ženské dvouhře získala ve Wimbledo-
nu rekordních devět titulů.

V Šumperku vystavuje ČTK rozšířenou verzi 
své výstavy Olympijské okamžiky
Snímky úspěšných olympioniků z Tokia, ale i jejich před-
chůdců, kteří stáli na stupních vítězů na předešlých olym-
piádách, si mohou prohlédnout lidé v centru Šumperka. 
Venkovní expozice na pěší zóně nabízí 152 velkoformáto-
vých fotografií, mezi kterými nechybějí například zachyce-
né letošní úspěchy střelců Jiřího Liptáka a Davida Koste-
leckého či zisk zlaté medaile judisty Lukáše Krpálka a kaja-
káře Jiřího Prskavce.

Výstavu Olympijské okamžiky otevřela Česká tisková 
kancelář, v Šumperku bude do 18. listopadu. Výstava měla 
premiéru v srpnu v Uherském Hradišti, v Šumperku byla 
doplněna o aktuální fotografie z letní olympiády v Tokiu. 
„S aktualizací výstavy po Tokiu jsme počítali, nakonec je 
ale rozsáhlejší, než by nás při uzávěrce premiérové ver-
ze před hrami napadlo. Letošní medailová žeň českého 
týmu byla nevídaná, proto jsme nakonec upravili čtvrtinu 
výstavních ploch,“ uvedl spoluautor výstavy, bývalý dlou-
holetý vedoucí sportovní redakce ČTK Ladislav Josef. Vý-
stavní plochy s olympijskými vesnicemi či fanoušky, kte-
ré byly součástí premiérové verze expozice, v šumperské 
verzi nahradili „zlatí kamarádi z Tokia“, tedy úspěchy střel-
ců Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého či takřka paralelní 
zisk zlatých medailí judisty Lukáše Krpálka a kajakáře Jiří-
ho Prskavce. Ti se spřátelili na olympiádě v Riu de Janeiro 
v roce 2016 a letos vybojovali nejcennější kov v jeden den 
v rozmezí dvou hodin.

„Aktualizovali jsme také panely věnované jednotlivým 
sportům, například tenisu, kanoistům či silákům. Uprave-
ný je třeba i panel věnovaný práci novinářů na olympiádě, 
kterou covidová pandemie hodně ovlivnila,“ řekl šéfredak-
tor Fotobanky ČTK a spoluautor výstavy Petr Mlch.

Při procházce pěší zónou lidé na panelech uvidí i sním-
ky slavných olympioniků s vazbou k městu. Samostatný pa-
nel je zde věnován například sedminásobné olympijské ví-
tězce Věře Čáslavské, která do Šumperka jezdila jako re-
prezentační gymnastka na soustředění a zdejší přátelé jí 
pomohli najít v Jeseníkách úkryt po vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy v roce 1968. Nechybí ani vítězný skok šumperské-
ho rodáka, akrobatického lyžaře Aleše Valenty na olympiá-
dě v Salt Lake City 2002. Snímky ale zachycují i další slavné 
i méně známé momenty z historie české a československé 
účasti na letních a zimních olympijských hrách.

Stejně jako u předchozích velkých fotografických vý-
stav ČTK pocházejí snímky především z bohatého foto-
grafického archivu národní tiskové agentury, ale také z dal-
ších zdrojů.

Výstava Olympijské okamžiky volně navazuje na ven-
kovní expozice ČTK Okamžiky století, Okamžiky sametové 
revoluce a Nežádoucí okamžiky a stejně jako u předcho-
zích venkovních výstav je doprovázena materiály pro školy.

Z Šumperka se expozice přesune do Brna, dalšími 
zastávkami budou centrum Prahy, Vrchlabí, Kopřivnice 
a Praha 4. Poslední zastávkou bude již tradičně pěší zóna 
u sídla Czech Photo Center v Praze-Nových Butovicích.

Jaroslav Drobný přebírá od vévodkyně z Kentu 
pohár za vítězství ve Wimbledonu, 1954
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malé kalenDárIum

10.-29. 11. Gero fischer – vladimír kočí: Seestadt – ein 
Stadtteil im Werden (Fotoprojekt)
Situationsplan: https://slawistik.univie.ac.at/lageplan/
Galerie auf der Pawlatsche, Spitalgasse 2-4/Hof 3, hinter 
dem Narrenturm, 1090 Wien 

20. 11. 17:00 Divadelní představení Medvěd ( jedno-
aktovka a. P. Čechova) + Muzikál-revue z My Fair Lady, 
Šumaře na střeše, Saturnina, Sugar, Hašleření
Divadelní sál školy Komenský, Sebastianplatz 3, 
1030 Wien
Vlastenecká omladina

21. 11. 15:00 Divadelní představení Medvěd ( jedno-
aktovka a. P. Čechova) + Muzikál-revue z My Fair Lady, 
Šumaře na střeše, Saturnina, Sugar, Hašleření
Divadelní sál školy Komenský, Sebastianplatz 3, 
1030 Wien
Vlastenecká omladina

22. 11. 19:00 Divadelní představení Éric assous: Šťast-
ný vyvolený – 
Režie: Thomas Zielinski, hrají: Linda Rybová, David Matá-
sek, Igor Chmela, Jana Janěková ml., Matouš Ruml, ze zá-
znamu Jiří Bartoška
Divadelní sál školy Komenský, Sebastianplatz 3,
1030 Wien
Kontaktforum

27. 11. 17:00 Česká hudební vídeň 2020/21: Cyklus 
staré hudby (viz výše str. 2)
Český kostel Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg 63,
1030 Wien
KK

28. 11. 16:00 adventný koncert pre deti
Pozývame vás na predvianočné hudobné popoludnie, na 
ktorom sa predstavia malí i veľkí detskí hudobní muzikanti 
a svojimi hudobnými dielkami nám spríjemnia predvianoč-
nú atmosféru. Koncertné popoludnie sa uskutoční v klubo-
vej sále Komensky Schule, Sebastianplatz 3, 1030 Wien. 
Pri vstupe treba predložiť GGG. Po koncerte vás pozýva-
me na tradičné bohaté slovenské vianočné občerstvenie. 
Kontakt a rezervácia lístkov: elena.mandik@gmail.com, 
tel. 0680-12 60 341.
SOVA

5. 12. 16:00 Mikulášska besiedka 
Nenechajte si ani tento rok ujsť Mikulášsku besiedku Slo-
venského školského spolku SOVA a divadelné predsta-
venie v podaní divadla HAPPY a divadla PIKI z Pezinka. 
Po predstavení k nám zavíta Mikuláš so svojím batohom 
plným darčekov pre deti. Vstupné pre členov spolku 5 € 
na osobu od 3 rokov, nečlenovia 10 € na osobu. Vstupen-
ky si rezervujte do 30. 11. 2021 mailom na: elena.man-
dik@gmail.com. Nahláste meno, telefónne číslo a počet 
detí, teda počet balíčkov. V cene vstupenky je aj bohaté 
mikulášske občerstvenie. Pri vstupe treba predložiť GGG.
SOVA, Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien
Tel.: +43 1 596 13 15, www.slovaci.at
E-mail: sova@slovaci.at

12. 12. 17:00-21:00 vánoční čaj o páté
Velká klubovna školy Komenský, Sebastianplatz 3,
1030 Wien
Vlastenecká omladina

13. 12. 18:00 Tradiční pohádka: Pricezna zakletá v čase 
(ČR, 2020, 115 min., česky, angl. podtitulky)
Kinosál Velvyslanectví ČR, Penzinger Straße 11-13,
1140 Wien
KK, ČcV, ZÚ

Generálne zhromaždenie SOVA
Srdečne Vás pozývame na Generálne zhromaždenie spol-
kov SOVA a RSKS, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2. 12. 
2021 o 19:00 hod. v spolku SOVA/RSKS, Otto-Bauer-Gas-
se 23/11, 1060 Wien. 

Pozvánka RSKS: program na jeseň
Milí priatelia Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku!

Náš spolok opäť prichádza s pestrou ponukou progra-
mov. Podmienky účasti na našich podujatiach budú v sú-
lade s protipandemickými opatreniami rakúskej vlády. Na 
niektoré programy sa treba vopred prihlásiť, kontakty sú 
uvedené v pozvánke. 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 alebo na www.slovaci.at.
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Až se zima zeptá...
Snad všichni jsme rozpačití z pandemie a také tak trochu 
rozervaní. Na jedné straně cítíme, že život jde přece dál 
a musíme plánovat, na druhé straně nad námi pořád visí 
to němé nebezpečí – covid-19. 

I my divadelníci se potácíme mezi těmito dvěma břehy, 
ale přece jenom o fous vítězí optimismus a my jsme se už 
v létě dali do nacvičování. A sice klasické jednoaktovky od 
A. P. Čechova Medvěd, v které se kdysi proslavili Jan We-
rich a Stella Zázvorková. 

Nápad hrát tuto komedii měl už před léty náš milovaný, 
obětavý sokol a zpěvák „Drobeček“ Vladimír Stejskal. Dva-
krát z toho sešlo, až na potřetí a z iniciativy Vlastíka Janči, 
který bude hrát roli statkáře, jsme hru nacvičili a jsme od-
hodlaní ji hrát všem nesnázím navzdory! Zkoušky nás pře-
svědčily o geniálnosti textu Antona Pavloviče a smějeme 
se pořád znovu a znovu vtipným replikám na věčné téma 
muž versus žena.

V druhé části představení pak připravujeme výběr 
z muzikálů My Fair Lady, Šumař na střeše, Saturnin, Su-
gar a Hašleření. Bude to malá přehlídka písní a tanců, kte-
rou též s chutí začínáme opakovat a cvičit. Podařilo se nám 
získat pro pravidelné divadelní workshopy renomované-
ho lektora Romana Meluzína, který vedl šestnáct let muzi-
kálovou a operetní scénu v Plzni. Jsme tak v nejlepších ru-
kách a do budoucnosti se díváme s očekáváním a radost-
ně. Přej me si to navzájem, abychom se sešli opět v divadle. 
Vlastenecká omladina se na Vás těší! 

aVa, foto: Ruda Sejkora

OHLÉDNUTÍ
Svatováclavské posvícení
na českém velvyslanectví Vídeň
Zahradu a společenské prostory Velvyslanectví ČR ve 
Vídni oživilo 22. září 2021, po roční odmlce, již tradič-
ní 22. Svato václavské posvícení. Letošního ročníku oslav 
svátku sv. Václava se ujal Moravskoslezský kraj, kterému 
patřil celý večer. Byl představen jako kraj bývalých průmys-
lových areálů, uhelné tradice černého uhlí, ale i jako kraj 
nádherné přírody (Jeseníky, Lysá Hora, Praděd) i kultury 
(Colours of Ostrava, Mezinárodní hudební festival Leoše 
Janáčka aj.). Hostům na velvyslanectví ve Vídni se předsta-
vily některé zdejší firmy (např. klobouky firmy Tonak). Na 
místě se vyráběly a hosté měli možnost ochutnat štramber-
ské uši či nealkoholický nápoj kofolu. Byly nabízeny gast-
ronomické ochutnávky typických moravskoslezských po-
choutek, nechyběly ani plundrové koláčky, povidlové, ma-
kové a tvarohové.

Velvyslankyně Ivana Červenková přivítala hosty jak 
z Moravskoslezského kraje, hejtmana Ivo Vondráka, sku-
pinu senátorů s místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalze-
rem a všechny přítomné. Hrála cimbálová muzika soubo-
ru lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, do-
plněná o zpěváky a tanečníky. Hosté večera dostali i výsluž-
ku – úhlednou brožurku Moravskoslezský kraj, propagač-
ní materiály, ale také štramberské uši a pro tuto příležitost 
ražený dukát sv. Václava.

Návštěva biskupa Pavla Posáda 
V neděli 19. září 2021 navštívil Mons. Pavel Posád, pomoc-
ný světící biskup českobudějovické diecéze, na pozvání P. 
Václava Sládka O.Cr. kostel Nejsvětějšího Vykupitele a čes-
ké společenství katolických věřících ve Vídni. Společně mší 
svatou oslavili 1100. výročí umučení svaté Ludmily. Po mši 
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svaté následovalo agapé v prostorách kláštera bratří těši-
telů. (VS, foto: Božena Sokolová) 

Exsultate! Aneb malý hudební festival 
Od 19. září do 25. září 2021 proběhl ve Vídni pro Víde-
ňany hudební festival Exsultate! Aneb malý hudební festi-
val. 1. ročník festivalu organizovala Česká duchovní služ-
ba v Arcidiecézi Vídeň za finanční podpory Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky. V rámci festivalu byl 
připraven orchestrální koncert v Karlskirche s komorním 
orchestrem Cappella Istropolitana z Bratislavy za dopro-
vodu sopranistky Lady Bočkové a americké houslové só-
listky Aubree Oliverson. Dirigoval František Macek. Svě-
tová úroveň provedení skladeb W. A. Mozarta, J. a M. 
Haydna se vryla jistě do srdce všech diváků. Druhý kon-
cert mini hudebního festivalu se uskutečnil v kostele Maria 

am Gestade. Zde varhanice Ludmila Dvořáková a Ondřej 
Moťka (trumpeta), první sólista Moravské filharmonie Olo-
mouc, předvedli společně bravurně zvládnutá díla Toma-
sa Albinoniho, Josefa Suka, Césara Francka, Petra Ebena 
a Leoše Janáčka. Festival se uskutečnil rovněž za podpo-
ry bratří redemptoristů a křižovníků s červenou hvězdou.

2. ročník festivalu je plánován na září 2022.
 (VS, foto: Martin Petřík)

Evropský den jazyků (27. 9. 2021) 
Literární pořad v rámci této kulturní akce uspořádal Kul-
turní klub Čechů a Slováků v Rakousku díky vstřícné spolu-
práci se Slovenským inštitútem ve Vídni po nucené odmlce 
zaviněné pandemií znovu v jeho prostorách. Tak jako kaž-
dý rok byl program pořadu tematicky zaměřen na aktuál-
ní literární a společenská výročí v české a slovenské kultu-
ře, v tomto případě zpětně na rok 2020. Akci srdečně za-
hájil ředitel Slovenského inštitútu dr. Igor Skoček. Pořad 

Biskup Pavel Posád a P. Václav Sládek

Lada Bočková, František Macek a Aubree Oliverson

Dr. Igor Skoček

Mag. Andrea Ozábalová
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pod názvem Od Babičky k prozaikům, novinářům, výji-
mečným básníkům a zpět do školních lavic (Němcová, Ča-
pek, Kisch, Peroutka, Wolker, Nezval, Holan, Žák, Dob-
šinský, Kukučín, Tajovský, Jesenský, Hronský) zasvěceně 
moderovaly a připravily dr. Marie Brandeis (česká kultu-
ra), Mag. Andrea Ozábalová (slovenská kultura), sloven-
ské podklady zaslala Mag. Daniela Makový Nedas.

Pořad byl zakončen pohádkou Jiřího Žáčka z knihy 
S úsměvem (2017) O slepičce a kohoutkovi. V přátelské 
atmosféře probíhal večer i po skončení oficiální části v čet-
ných rozhovorech při číši vína.

V prosincovém vydání Klubu přineseme několik ukázek 
z děl představených autorů, především úsměvnou a nově 
interpretovanou pohádku Jiřího Žáčka O slepičce a ko-
houtkovi.

Happening „Zátiší s půllitry piva“ u příležitosti 
znovuotevření výstavy Eugen Brikcius.
Umělecké cvičení Eugena Brikciuse 1966-1970
Čestným hostem a hlavním aktérem happeningu vedené-
ho česko-rakouským spisovatelem Eugenem Brikciusem 
byl legendární fotbalista Antonín Panenka. Za účasti hostů, 
například bývalého starosty Vídně a prezidenta Rakousko-
české společnosti dr. Michaela Häupla, velvyslankyně 
dr. Ivany Červenkové a dalších hostů, také z řady umělců 
a jeho přátel, jakož i širokého publika, znovu otevřelo Čes-
ké centrum ve Vídni výstavu umělcových fotografií ze šede-
sátých let, dokumentující jeho známé happeningy. 

Eugen Brikcius je český spisovatel, básník, filozof, ese-
jista a výtvarník. Po maturitě vystřídal mnoho zaměstnání 
(byl mj. přidavačem, řidičem, pomocným dělníkem nebo 
programátorem). V letech 1966-1968 dálkově studoval fi-

lozofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze, v letech 1968-1970 filozofii na University Col-
lege v Londýně, na konci šedesátých let pořádal happe-
ningy, v sedmdesátých letech se živil jako výtvarník ve svo-
bodném povolání. V letech 1973-1974 byl osm měsíců věz-
něn za hanobení Sovětského svazu. V roce 1976 pode-
psal Chartu 77. Studia dokončil až v roce 1982 disertační 
prací Ontological Argument. Po roce 1980 se z politických 
důvodů vystěhoval do Rakouska, ve Vídni žije dodnes. Se 
svou ženou Zuzanou pořádá v Praze každoročně Literár-
ní výlety a od roku 2007 pouliční plakátové výstavy slovem 
i obrazem. Po roce 1990 navázal na své happeningy orga-
nizováním „konceptuálních akcí“. Je členem mezinárodní-
ho PEN klubu.

9. září otevřel Eugen Brikcius v Českém centru ve Vídni 
svůj happening pod názvem „Zátiší s půllitry piva“ pivem 
značky Budvar, věnovaným rodinou Kolařík (Schwei zer-
haus) ve Vídni.

Dr. Marie Brandeis
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O první usazení půllitru do kruhu pivního zátiší se po-
starala fotbalová legenda Antonín Panenka. Bývalý česko-
slovenský fotbalový génius hájil také barvy prestižního ev-
ropského klubu Rapid Vídeň, za který střelil 77 gólů a dva-
krát se pyšnil titulem mistra Rakouska.

Eugen Brikcius – Künstlerische Übungen 1966-1970 
bylo možné zhlédnout při návštěvě Českého centra ve Víd-
ní do 29. října 2021.

Velvyslankyně Ivana Červenková u příležitosti re-ope-
ningu 9. září na velvyslanectví uspořádala slavnostní oběd 
na počest Antonína Panenky. Oběda se kromě Antonína 
Panenky zúčastnil Eugen Brikcius s chotí, kurátorkou Zu-
zanou Brikcius, bývalý starosta Vídně Michael Häupl, bý-
valý vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu Valentin 
Inzko, sexuolog Petr Weiss, vedení fotbalového klubu Ra-
pid v čele s prezidentem Martinem Brucknerem nebo ře-
ditel Jihočeské Alšovy galerie Aleš Seifert.

Gabriela Jakelic

16. září byla na vídeňské radnici otevřena výstava ke sto-
letému výročí narození významného politika Alexan-
dra Dubčeka. Za přítomnosti vídeňského starosty Micha-
ela Ludwiga, bývalého rakouského spolkového prezidenta 
Heinze Fischera (který byl s Alexandrem Dubčekem spřá-
telen), rakouského vicekancléře Erharda Buseka, minist-
ra zahraničí a evropských záležitostí Slovenské republiky 
Ivana Korčoka a syna Alexandra Dubčeka Pavola Dubče-
ka a mnoha dalších hostů se vzpomínalo na pražské jaro, 
ale hlavně na osobnost Alexandra Dubčeka. Večer mode-
rovala bývalá ředitelka Slovenského inštitútu ve Vídni Ale-
na Heribanová. Hudebního doprovodu se zhostili koncert-
ní mistr vídeňských filharmoniků Dalibor Karvay na hous-
le a Daniela Buranovská z bratislavské Vysoké školy múzic-
kých umění na klavír. Slavnostní večer zorganizovalo Velvy-
slanectví Slovenské republiky v Rakousku a Slovenský in-
štitút ve Vídni, v jehož prostorách byla výstava k prohléd-
nutí do 6. října.

25. září se v sále Slovanské besedy konalo setkání s Ben-
jaminem Kurasem, známým českým spisovatelem, dra-
matikem a publicistou. Kuras je kritikem Evropské unie 
a netají se obavami z islamizace, multikulturalismu a so-
cia lismu. Jeho razantně vyslovované názory často narážejí 
na odbornou kritiku. Ale i ti, kteří s ním nesouhlasí, uzná-
vají jeho nesmírnou erudici a velký smysl pro humor.

Pořadatel: Alumni-CZ-Austria.

14. října se na Velvyslanectví České republiky ve Vídni ko-
nal pro pozvané společenský večer absolventů českých 
vysokých škol žijících v  Rakousku. Čestným hostem 
byl Martin Buchtík, sociolog a ředitel analytického ústavu 
STEM Praha, který vystoupil s přednáškou na téma „Frag-
mentace české společnosti“. Kulturní vložky se zhostil spo-
lek Marjánka.

20. října zval Akademický spolek ve Vídni, České srdce 
a spolek Slovanská beseda na literární besedu se spiso-
vatelkou, literární překladatelkou, publicistkou a roz-
hlasovou redaktorkou Pavlou Horákovou (* 1974).

Horáková vystudovala obory překladatelství a tlumoč-
nictví a serbistiku na FF UK v Praze. Od roku 1997 pře-
kládá beletrii z angličtiny a srbštiny, v roce 2001 obdrže-

la tvůrčí odměnu Obce překladatelů. Autorsky debutovala 
v roce 2010 detektivním románem pro mladé čtenáře Ta-
jemství Hrobaříků. V roce 2011 následovalo pokračování 
s názvem Hrobaříci v podzámčí, v roce 2012 trilogii uza-
vřel román Hrobaříci a Hrobaři. Editorsky se podílela na 
sbírce současného veršovaného folklóru Kecy v kleci (Plot 
2010). V letech 2004-2010 působila jako překladatelka pro 
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. V současnosti 
mimo jiné připravuje pravidelné pořady pro Český roz-
hlas 3 – Vltava a anglické vysílání Českého rozhlasu 7, kde 
působila jako kmenová redaktorka v letech 2001-2007. 
Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní kompozice vě-
nované účastníkům první světové války, které vzešly z roz-
hlasového cyklu Polní pošta. V roce 2018 vydala společně 
se Z. Dostálovou a A. Scheinostovou novelu Johana a rov-
něž svůj první román pro dospělé Teorie podivnosti, za 
který obdržela v roce 2019 cenu Magnesia Litera za pró-
zu. V říjnu 2021 vyšel její druhý román Srdce Evropy, čás-
tečně zasazený do Vídně roku 1912. 

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 
ORF II Wien
Říjnovým vydáním magazínu Ozvěn Vás provedeme z pře-
krásných prostor Klimt Villy, posledního ateliéru malíře 
Gustava Klimta. V neděli na Vás čeká 25 minut plných in-
formací ze života Čechů a Slováků. 

Kromě uctění Alexandra Dubčeka ve vídeňské radni-
ci jsme ve vysílání připravili a vysílali následující témata:

100 rokov alexandra Dubčeka | Politický vzor so zrete-
ľom na ľudskosť
Sté výročie narodenia politika známeho ako symbol so-
cializmu s ľudskou tvárou si Viedeň uctila výstavou o jeho 
živote a politickom pôsobení s názvom „Symbol des tsche-
choslowakischen Frühlings“, ktorú slávnostne otvoril veľvy-
slanec Peter Mišík.

Reformného politika a jeho snahy o slobodnejšiu bu-
dúcnosť Československa si pripomenuli významní hostia 
zo Slovenska aj Rakúska.

igor Skoček a „Týždeň slovenskej kultúry“
Aj riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček pri-
šiel na natáčanie a bližšie predstavil práve prebiehajúci 
„Týždeň slovenskej kultúry v Rakúsku“.

Hudba ve stínu holocaustu | koncert ireny Troupové 
a Jana Duška ve vídeňském arnold Schönberg Center
Viktora Ullmanna, Pavla Haase či Hanse Winterberga spo-
jovala nejen jejich vášeň – komponování hudby –, ale bo-
hužel také odlidštěné dny v koncentračním táboře Terezín. 
Sopranistka Irena Troupová se svým klavírním partnerem 
Janem Duškem přivedli jejich skladby ve vídeňském Arnold 
Schönberg Center znovu k životu.

Psychoterapeutka Zuzana Djokic | ako pandémia vplý-
va na duševné zdravie
Odstup, izolácia, strach, rozdelenie spoločnosti. Tieto slo-
vá sú zrejme pre väčšinu z nás úzko spojené s ochorením 
covid-19.

Nevyhnutné obmedzenia spojené s týmto vírusom 
zanechávajú ale podľa psychoterapeutky Zuzany Djokic 
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í v spoločnosti svoje stopy. Odpoveď na otázku, ako pan-
démia vplýva hlavne na duševné zdravie, našla redaktorka 
Miriam Spring v jej ordinácii.

Happening s fotbalovou legendou antonínem Panenkou 
v Českém centru
Dále se naše redakce Ozvěn přesunula do galerie České-
ho centra v Herrengasse. Umělec Eugen Brikcius společ-
ně s návštěvníky a později už účastníky uměleckého cviče-
ní tu vytvořil „Zátiší s půllitry piva“. O první „výkop“ (ro-
zuměj usazení) půllitru do vznikající pivní krajiny se po-
starala legenda jak českého, tak rakouského fotbalu An-
tonín Panenka.

Život pro menšinu | Nový předseda arGe volksgrup-
pen richard Basler
Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otáz-
ky ARGE Volksgruppen donedávna velice úspěšně vedli 
Heinz Tichy a později Stefan Pauer. V tradici svých před-
chůdců za zajištění budoucnosti národnostních menšin 
chce pokračovat také jeho nový předseda – vídeňský Čech, 
ekonom, historik a sociolog Richard Basler.

https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3124874/
České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10. října 2021 | 13:05 
hod. | ORF2 Vídeň
V jazycích národnostních menšin s německými titulky
Pavla Rašnerová, Miriam Spring, Yvonne Erdost | ORF 
Volksgruppen

Kardinál Christoph Schönborn ve funkci 
papežského legáta sloužil mši v Tetíně 
Jednou z hlavních částí programu národní pouti k výročí 
1100 let od smrti sv. Ludmily v Tetíně na Berounsku byla 
mše, kterou sloužil papežský legát Christoph Schönborn. 

Starosta Tetína a předseda spolku Svatá Ludmila Mar-
tin Hrdlička při zahájení mše řekl, že čeští historici a genea-
logové zjistili, že kardinál Schönborn je přímým potomkem 
svaté Ludmily. „Proto jsme připravili certifikát, který tuto 
skutečnost dokládá,“ dodal Hrdlička.

Schönborn se narodil na zámku Skalka, v roce 1945 
byla jeho rodina vysídlena v rámci odsunu Němců, poté 
žila převážně v Rakousku. Papežský legát je jmenován pří-
mo papežem při mimořádných příležitostech.

Schönborn také v Tetíně vyřídil osobní pozdravy od pa-
peže Františka. V úvodní části mše se s věřícími pomodlil 
česky, i když nejprve zmínil, že přes své předsevzetí se čes-
ky nenaučil.

Festival barokních umění: 
Český Krumlov (17.-19. 9. 2021)
Již počtrnácté v Českém Krumlově, v zámeckém barokním 
divadle, zazněla barokní hudba včetně další novodobé svě-
tové premiéry. Na programu byla holdovací serenata Anto-
nia Draghiho Gli Oblighi dell’Universo, která byla po prvé 
uvedena u příležitosti narozenin římského císaře a české-
ho krále Leopolda I. na zámku v Pardubicích roku 1680. 
Nelehkého úkolu se s úspěchem zhostil ve Vídni již známý 
soubor Hof-Musici, který od cembala řídil Ondřej Macek. 

Italská serenata je specifickým barokně hudebním dra-
matickým žánrem, který klade odlišné nároky na scénické 
ztvárnění. Absence skutečné divadelní zápletky, charakte-
ristická pro tento žánr, byla zpravidla vyvážena bohatou 
výtvarnou výpravou. Dílo bylo nastudováno podle rukopis-
né partitury uložené v Rakouské národní knihovně ve Víd-
ni. Atmosféra barokního divadla v Krumlově zajišťuje jedi-
nečný zážitek a bylo by škoda, kdyby se nemohlo v této tra-
dici dále pokračovat.

Vážení příznivci barokního souboru Hof-Musici, v sou-
časné době, tak nepříznivé pro kulturu, se na Vás obra-
címe s prosbou o pomoc, jež by nám umožnila pokračo-
vat v naší činnosti. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek 
prostřednictvím platformy https:// www.darujeme.cz/or-
ganizace/1200765. Více informací o činnosti souboru viz 
https://culturaprofonda.com & Facebook Hof-Musici.

vZpomínka

Před sto lety, 26. září 1921, 
se ve Vídni narodil Miroslav Brožák
Miroslav Brožák pracoval v mnoha krajanských spolcích 
a byl aktivní až do posledního věku. Je absolventem české-
ho reálného gymnázia škol Komenský ve Vídni. Byl dlou-
holetým předsedou Sdružení Čechů a Slováků v Rakous-
ku a členem Československého ústavu zahraničního, býva-
lým aktivním volejbalistou Sokola X, členem předsednic-
tva SK Slovan. Zhruba do osmdesátých let pracoval jako 
tajemník Školského spolku Komenský, v letech devadesá-
tých se stal jeho starostou a šéfredaktorem Krajanských 
novin, později spolupracovníkem školního časopisu Čes-
ká a slovenská Vídeň dnes.

P. Josef Novotný (17. 10. 1931, Praha – 23. 5. 1989, Ví-
deň)
Před 90 lety se narodil provinciál a generální vikář české-
ho řádu křižovníků s červenou hvězdou P. Josef Novotný, 
nezapomenutelná a nesmazatelná osobnost české menši-
ny ve Vídni v letech totality.
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Páter Jo-
sef Novotný se 
narodil v Pra-
ze, kde vyrůs-
tal v katolické 
rodině. Minis-
troval v koste-
le sv. Vojtěcha, 
podařilo se mu 
vystudovat na 
Univerzitě Kar-
lově filozofii. 
Mezi prvními 
v šedesátých le-
tech využil poli-
tického uvolňo-
vání a emigro-
val do Rakous-
ka. V Augsbur-
gu byl 6. září 

1965 vysvěcen na kněze. Téhož roku byl pověřen duchov-
ní správou uprchlíků ve vídeňské diecézi. Rovněž se věno-
val duchovní správě českého společenství při kostele Ma-
ria am Gestade v 1. vídeňském okrese.

V roce 1975 vstoupil do rytířského řádu křižovní-
ků s červenou hvězdou a v roce 1979 složil slavné sliby. 
8. prosince 1978 byl Svatou stolicí jmenován provinciá-
lem rytířského řádu křižovníků pro Rakousko a Německo. 
V roce 1979 ustanovil kardinál König P. Josefa Novotného 
farářem Karlskirche ve Vídni.

Od počátku své činnosti ve Vídni působil také jako ka-
techeta na české škole spolku Komenský, Sebastianplatz 3, 
1030 Wien.

Páter Josef Novotný se zasadil o rozvoj humanity, a to 
nejen ve funkci duchovního správce českého společenství 
při kostele Maria am Gestade, ale především se věnoval 
duchovní a humanitární péči o uprchlíky, zejména české. 
Neúnavně pracoval jako funkcionář v organizaci Kirche in 
Not, jeho obětavost a angažovanost neznala mezí a roz-
dílu.

Nesmazatelný byl jeho postoj a aktivita v justičním pří-
padu českých uprchlíků v uprchlickém táboře Traiskir-
chen v Dolním Rakousku, a to společně s Kulturním klu-
bem Čechů a Slováků v Rakousku (překladatelka Hanna 
Paul, Mag. Přemysl Janýr).

S nadlidskou vůlí se postavil proti silám, jež usilova-
ly o odnětí majetku řádu křižovníků ve Vídni. Vystupoval 
vždy jako člověk přímý, hájící demokracii a lidská práva za 
všech okolností. Usiloval o svatořečení zakladatelky české-
ho řádu křižovníků s červenou hvězdou, královské dcery 
blah. Anežky Přemyslovny, kterého se však již nedožil. Ze-
mřel 23. května 1989 v řádovém domě ve Vídni.

Před dvaceti lety, 25. srpna 2001, zemřel vídeňský 
menšinový pracovník prof. Karel Matal 
Karel Matal byl předsedou Čs. strany sociálně-demokratic-
ké v Rakousku, předsedou Jednoty Máj a místopředsedou 
Menšinové rady, zahraničním členem Československého 
ústavu zahraničního od roku 1990. 

Karel Matal se narodil ve Vídni 19. července 1923 a ab-
solvoval tamější Komenského školu. Po druhé světové vál-
ce pracoval jako novinář. V letech 1946-1954 vydával Bo-

hemica Viennensia, historické studie k československým 
dějinám a o vídeňských Češích. V letech 1949-1956 byl 
vedoucím archivu Rakouských odborových svazů (ÖGB). 
V letech 1956-1974 pracoval jako ředitel vídeňské kance-
láře Mezinárodního svazu svobodných odborů (IBBG), 
v letech 1975-1988 zastával funkci tajemníka Mezinárod-
ního oddělení ÖGB. Byl spoluzakládajícím členem Vídeň-
ského spolku pro otázky menšin a členem představenstva 
Rakouské ligy pro lidská práva.

In memorIam

5. května 2021 zemřel náhle ve věku čtyřiasedmdesáti let 
prof. Jaroslav Vaculík, který v letech 2000-2016 vedl Ka-
tedru historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
a v letech 2004-2008 působil také jako předseda Akade-
mického senátu této fakulty.

Ústředním tématem odborné práce a badatelského záj-
mu profesora Vaculíka byli od počátku jeho univerzitní ka-
riéry volyňští Češi. Napsal o nich několik rozsáhlých mono-
grafií. V prestižním nakladatelství Libri vydal publikaci Čes-
ké menšiny v Evropě a ve světě. Byl řešitelem nebo se po-
dílel na řadě odborných projektů. Zmiňme alespoň gran-
ty GA ČR (Češi v cizině 1850-1938; Dějiny odborů v čes-
kých zemích v letech 1918-1948; České a slovenské mig-
race 1918-1938). Za svoji práci získal mnoho významných 
ocenění: cenu děkana Pedagogické fakulty, cenu rektora 
Masarykovy univerzity, cenu předsedy Grantové agentury, 
Cenu Českého svazu bojovníků za svobodu, Pamětní me-
daili Československé obce legionářské, Cenu Rudolfa Med-
ka a roku 2019 Cenu Jihomoravského kraje.

Jeho náhlý odchod je velkou ztrátou pro katedru histo-
rie i pro celou Pedagogickou fakultu MU, zůstává tu však 
rozsáhlé dílo, které je výzvou, příkladem a inspirací dal-
ším generacím.

Pan profesor byl velice dobře znám i ve Vídni, před-
nášel ve Slovanské besedě a spolupracoval také s Kultur-
ním klubem.

Zesnulému profesorovi Jaroslavu Vaculíkovi patří za 
celo životní vědeckou a pedagogickou práci velké poděko-
vání a úcta.

Prof. Jaroslav Vaculík při prezentaci sborníku Vídeňští Češi 1945-2005 
na českém velvyslanectví ve Vídni v roce 2007. 

Zleva: dr. Marie Brandeis (Kulturní klub), dr. Jiří Beránek (MZV ČR),
dr. Jana Starek (Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien), 
prof. Jaroslav Vaculík (PgF MU), ing. Helena Basler (Kulturní klub)
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Výstava Civilizovaná žena: Ideál i paradox 
prvorepublikové vizuální kultury
Při zahájení této výstavy byla pokřtěna stejnojmenná kni-
ha, kterou vydává Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze a která je výsledkem výzkumného projektu pod-
pořeného Grantovou agenturou České republiky.
Kurátorky výstavy: Martina Pachmanová, Kateřina Svato-

ňová
Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské 

nám. 1, Brno
Otevřeno kromě pondělí a úterý 10:00-18:00 hodin, ve 

čtvrtek do 19:00 hodin, výstava potrvá do 10. červen-
ce 2022.

Výstava Zapomnění: Sybille Loew,
Lena Knilli, Jana Kasalová, Kateřina Šedá
Výstava Zapomnění, která byla poprvé prezentována 
v únoru 2021 v Künstlerhausu ve Vídni, je nyní přístupná 
i českému publiku. Vymazávání a zapomínání neoddělitel-
ně patří k fyziologickým procesům našeho vnímání. Jsou 
součástí individuální i kolektivní paměti. Ovlivňují naše 
bytí, utvářejí naši identitu.

Zapomnění představuje čtyři umělecké přístupy z Ra-
kouska, České republiky a Německa, které prostřednictvím 
velmi rozdílných strategií a koncepcí otevírají dveře k za-
myšlení nad tématem „zapomnění a vzpomínání“. Jaký roz-
měr má zapomnění z hlediska jednotlivce a rodiny? A jaký 
je jeho rozměr z hlediska společenského a politického?

Jana Kasalová (Praha) chápe názvy míst na mapě jako 
pojmy, které lze snadno zaměnit a zničit, avšak které jsou 

zároveň nositelem paměti míst a krajiny. Na mapách mění 
tato umělkyně to, co se zdá být neměnné a jasně definova-
né. Z map se tak stávají plochy, na kterých již názvy a znač-
ky neslouží jako pomůcka pro orientaci, nýbrž se stávají 
prostředkem ke vzpomínání. Česko-německé názvy opuš-
těných vesnic zanechávají své stopy a ovlivňují identitu 
místa, přestože původní osady již neexistují.

Existuje anatomie zapomínání? Onemocnění demen-
cí zanechává v mozku svůj fyziologický otisk – dochází 
k úbytku a ke změnám mozkové tkáně. Jako působivý ob-
raz zapomnění používá Lena Knilli (Vídeň) ve svých ko-
lážích podobu naskenovaného mozku postiženého tím-
to onemocněním a kombinuje jej s obrazem špulky s nití 
(„Ztratila jsem nit.“). Díla Leny Knilli byla výchozím bodem 
pro myšlenku tohoto výstavního projektu.

Sybille Loew (Mnichov) vyšila na vývěsky jména, da-
tum úmrtí a věk velmi zvláštní skupiny lidí. Na všechny 
z nich se zapomnělo. Všichni zemřeli v osamění, aniž po 
sobě zanechali jakékoliv přátele či rodinu. Jejich pohřeb 
a zrušení domácnosti zajistil obecní úřad. Tyto nápisy vyši-
té červenou nití rozvěšuje Sybille Loew do prostoru. Z nás 
jakožto návštěvníků této výstavy se tak mohou stát ti, kte-
ří vzpomínají.

Prostřednictvím projektu společného kreslení dokáza-
la Kateřina Šedá (Brno) navázat živý dialog se svou babič-
kou Janou. Ta po odchodu do důchodu a po smrti man-
žela upadla do trvalé apatie a o nic neprojevovala zájem. 
Ze vzpomínání vznikly kresby, které na papíře rekonstruu-
jí sklad zboží prodejny domácích potřeb v Brně, v níž ba-
bička třiatřicet let pracovala.

Text k výstavě napsal historik umění PhDr. Karel Srp, 
Ph.D. Výstava trvá do 26. 1. 2022.
Tel.: +420 257 090 589
www.rkfpraha.cz, www.facebook.com/rkfpraha
Praha 1, Rakouské kulturní fórum v Praze / RKF, Jungman-
novo náměstí 18

Cena Jindřicha Chalupeckého 2021
Společnost Jindřicha Chalupeckého a Moravská galerie 
v Brně pořádají výstavu Cena Jindřicha Chalupeckého 
2021 v Pražákově paláci, Husova 18, Brno. Výstava po-
trvá do 30. ledna 2022.

Součástí vernisáže bylo také otevření výstavy RAFA-
NI S21E05: Hnutí a dvou intervencí do expozice Art Is 
Here Markéty othové, laureátky Ceny Michala Ranného, 
a Pavla Büchlera s Tomášem Džadoněm s názvem Nou-
zové objekty.

Otevřeno od středy do neděle od 10:00 do 18:00 ho-
din a ve čtvrtek od 10:00 do 19:00 hodin.

Koncert a čtení v Arnold Schoenberg Center
13. 12. Musik war Hoffnung – Wieder der vergessen
Merlin Ensemble Wien
Martin Walch, Luis Zorita, Till A. Koeber 
Slovo a výběr textů: Hermann Beil 
Viktor Ullmann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Otto Ma-
nasse, Erwin Schulhoff, Hans Krása, Gideon Klein a Pavel 
Haas
Texty: Lise Weber, Jura Soyfer, Leos Straus, Karel Švenk
Další program: www.schoenberg.at
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ZPRÁVY ZÚ ČR
Výzva PROPEA
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výzvu k před-
kládání návrhů projektů na podporu ekonomických akti-
vit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2022. Cílem 
PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstu-
pem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trva-
lou přítomnost. PROPEA českým firmám umožní rozšíře-
ní individuálních služeb, které poskytují zastupitelské úřa-
dy a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Cí-
lem programu PROPEA je podpořit trvalejší přítomnost 
českých firem na zahraničních trzích, poskytnout jim kva-
litní služby s využitím místních odborníků a minimalizovat 
rizika při vstupu na zahraniční trhy, při založení pobočky 
nebo zahájení výroby. Služby se nebudou omezovat jen na 
podporu exportu, ale podpoří i investiční aktivity českých 
firem v zahraničí.

Slavnostní předání českých medailí
Dne 13. září se na velvyslanectví uskutečnil slavnostní cere-
moniál, během nějž velvyslankyně Ivana Červenková pře-
dala medaili ministra zahraničních věcí České republiky 
„Za zásluhy o diplomacii“ Siegfriedu Weinertovi a medai-
le ministra vnitra České republiky posádkám vrtulníků ra-
kouské letecké záchranné služby Christophorus 2 a Chris-
tophorus 9 Reinhardu Kraxnerovi, Willimu Welserovi, Oli-
veru Stastnymu, Robertu Luntzerovi, Bernhardu Saxinge-
rovi a Michaelu Wallnerovi.

Siegfried Weinert obdržel z rukou velvyslankyně me-
daili ministra zahraničních věcí „Za zásluhy o diplomacii“ 
za svůj příspěvek k rozvoji spolupráce českých a rakous-
kých zdravotnických služeb. Rozvoji této spolupráce se vě-
nuje dlouhodobě. Od počátku se výrazně podílel na rozho-
vorech, které v roce 2016 vedly k přijetí Rámcové smlouvy 
mezi Rakouskou republikou a Českou republikou o spolu-
práci v ZZS (a posléze i na jednáních o čtyřstranné pro-
váděcí dohodě mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko, Ji-
homoravským krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vyso-
čina). Díky nim mohou jednotky ZZS vzájemně zasahovat 
i na druhé straně hranice a poskytnout tak pacientům na-
léhavou zdravotní pomoc v co nejkratším čase.

Pracovní návštěva Marie Benešové
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se ve čtvrtek 
23. září ve Vídni setkala se spolkovou ministryní Rakouska 

Tschechischkurse 2021/22
Das Sprachenzentrum der Universität Wien bietet im Sin-
ne des lebensbegleitenden Lernens sprachliche Bildung 
für alle Interessierten ab 16 Jahren an – nicht nur für Stu-
dierende und Universitätsmitarbeiter*innen. Im Angebot 
an zahlreichen Kursen für mehr als 30 Fremdsprachen 
sind im Wintersemester 2021-22 folgende Tschechisch-
kurse vertreten:

21WSPTS011 Tschechisch a1 – Phase 1
(für Anfänger*innen)
bis 26. 1. 2022
Mittwochs, 18:00-20:30
vor Ort

21WSPTS031 Tschechisch a1 – Phase 3
bis 24. 1. 2022
Montags, 18:00-20:30
vor Ort

21WSPTS041 Tschechisch a2 – Phase 1
bis 25. 1. 2022
Dienstags, 18:00-20:30
vor Ort

21WSPTS071 Tschechisch B1 – Phase 1
bis 26. 1. 2022
Mittwochs, 17:30-20:00
sowohl vor Ort als auch online

Anna Peterka und Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
Tschechischlektorinnen, 

Sprachenzentrum der Universität Wien
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tem pracovního jednání bylo předsednictví ČR v Radě EU 
a představení priorit v oblasti justice. Dvoudenní pracov-
ní návštěva Vídně pokračovala 24. září setkáním s rakous-
kou spolkovou ministryní spravedlnosti Almou Zadić, kte-
rému předcházela návštěva v reálném gymnáziu Školské-
ho spolku Komenský.

Při pracovní cestě ministryně spravedlnosti do Vídně 
měla Česká republika možnost v Rakousku představit hlav-
ní priority svého předsednictví v Radě EU, které se týkají 
oblasti justice.

Senátní návštěva v Rakousku
Ve dnech 20.-23. 9. navštívila Rakousko delegace čle-
nů Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro 
rozvoj venkova pod vedením místopředsedy Senátu Jiří-
ho Oberfalzera. Po jednání ve Vídni, kde delegaci přiví-
tal předseda Spolkové rady Peter Raggl, se delegace spo-
lečně s předsedou partnerského Výboru pro zemědělství, 
lesnictví a vodní hospodářství Martinem Preinederem vy-
pravila do jižního Dolního Rakouska (oblasti Rax, Wechsel 
a Buck lige Welt), aby se zde seznámila s rakouskými zku-
šenostmi s rozvojem podhorských oblastí.

Propagace českých výrobců
Velvyslanectví ČR v Rakouskou spolu s kanceláří Czech-
Trade ve Vídni zvalo české firmy na setkání s oborově za-
měřenými obchodními agenty působícími v Rakousku. 
Akce se uskutečnila 5. října 2021 v prostorách velvysla-
nectví a cílila na české výrobní firmy, které hledají nové od-
bytové možnosti na rakouském trhu a mají zájem o spolu-
práci s obchodním agentem.

Ve spolupráci s organizátorem Designbloku, agentu-
rou Profil Media, byl pro účastníky mise připraven čtyřden-
ní program zahrnující společnou prohlídku letošního roč-
níku festivalu, návštěvu vybraných českých designových fi-
rem a další doprovodný program.

Zástupci firem měli možnost prodiskutovat své ex-
portní záměry s přítomnými obchodními agenty a navá-
zat s nimi dlouhodobou spolupráci. Samotnému setkání 
předcházel seminář, který pořádal obchodně-ekonomic-
ký úsek velvyslanectví ve spolupráci s rakouským grémiem 
obchodních agentů. Během semináře se účastníci mimo 
jiné dozvěděli, na jakém principu obchodní agenti fungují 
a jaký je právní rámec spolupráce. 

Akce se zúčastnili také zástupce rakouského certifikač-
ního institutu, se kterým mohou české firmy zkonzulto-
vat, jaké zkoušky a certifikace jsou pro konkrétní produkty 
v Rakousku vyžadovány.

V Rakousku působí téměř 9 tisíc obchodních agentů, 
kteří ročně zprostředkují zboží v hodnotě 23,2 mld. EUR, 
přitom 65 procent těchto obchodů je ve prospěch zahra-
ničních firem. Všichni rakouští obchodní zástupci jsou čle-
ny Rakouské hospodářské komory (WKO) i mezinárod-
ní unie IUCAB (Internationally United Commercial Agents 
and Brokers) a podléhají rakouskému zákonu o obchod-
ních zástupcích (Handelsvertretergesetz, zkratka HVertrG, 
1993).

Akce se realizovala za finanční podpory Ministerstva 
průmyslu a obchodu jako projekt ekonomické diploma-
cie a zaštítil ji Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví 
ČR v Rakousku.

Setkání Jakuba Kulhánka s Karoline Edtstadler
Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek se v úterý 5. října 
setkal na hoře Třístoličník na bavorské straně s rakouskou 
ministryní pro EU a ústavu Karoline Edtstadler a se stát-
ní ministryní pro evropské a mezinárodní záležitosti Ba-
vorska Melanií Huml. Hlavním tématem jednání bylo po-
sílení přeshraniční spolupráce po pandemii, podpora se-
tkávání mladých, projekty v oblasti vzdělávání a spoluprá-
ce samospráv.

Veletrh IDET v Brně
Ve dnech 6.-8. října 2021 se uskutečnil mezinárodní vele-
trh obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně. Vele-
trh je významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních 
technologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účas-
tí vystavovatelů a odborných návštěvníků. Na pozvání Vel-
vyslanectví ČR v Rakousku navštívila veletrh i delegace ra-
kouského ministerstva obrany pod vedením ředitele Od-
boru těžké vojenské techniky brig. gen. Kollmanna. Mezi 
největší vystavovatele patří pravidelně Ministerstvo obra-
ny ČR a Armáda ČR.

Za Rakousko se veletrhu na pozvání Velvyslanectví zú-
častnila delegace vedená ředitelem Odboru těžké vojen-
ské techniky brig. gen. Kollmannem, který navštívil stánky 
některých českých firem.

Přeshraniční fórum starostů Šumava – Dyje
Velvyslankyně Ivana Červenková spolu s čestným před-
sedou spolupořadatelské Waldviertel Akademie Ernstem 
Wurzem, dolnorakouským zemským radním pro meziná-
rodní vztahy Martinem Eichtingerem, náměstkem hejtma-
na Jihočeského kraje Pavlem Hrochem a radním Kraje 
Vysočina Romanem Fabešem přivítala 11. října v dolno-
rakouském Gmündu české a rakouské starosty na druhé 
konferenci Přeshraničního fóra starostů Šumava – Dyje.

Jednodenní konference Přeshraničního fóra staros-
tů připravuje ZÚ Vídeň ve vybraných regionech česko-ra-
kouského příhraničí vždy ve spolupráci s lokálním partne-
rem. Konferenci v Gmündu organizačně zajistila Waldvier-
tel Akademie společně se Svazem měst a obcí Jihočeského 
kraje, jejichž společný projekt podpořil Fond malých pro-
jektů Programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Správy Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky vo Viedni
Ohliadnutie
13. 07. 2021 Minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR Ivan Korčok otvoril v utorok 13. júla v Bra-
tislave trojdňovú poradu vedúcich zastupiteľských úra-
dov SR v zahraničí. Rezort diplomacie každoročne orga-
nizuje takéto fórum ako platformu pre diskusiu o zásad-
ných otázkach slovenskej zahraničnej politiky, ale aj ako 
príležitosť analyzovať dosiahnuté výsledky. S ohľadom na 
pre trvávajúcu pandémiu sa porada uskutočnila formou vi-
deo konferencie.

Minister I. Korčok uviedol: „Od našich veľvyslanec-
tiev čakám, že dokážu čítať aktuálne trendy a identifikovať 
v nich slovenský záujem.“

16. 09. 2021 Minister I. Korčok: „Pamiatka Alexandra 
Dubčeka aj dnes silno rezonuje aj v susednom Rakúsku. 
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Považujem za dôležité vzdať hold najväčším slovenským 
osobnostiam u nás doma, ale aj v zahraničí. V dnešnom 
Rakúsku má odkaz Alexandra Dubčeka stále veľa priazniv-
cov,“ zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok na spomien-
kovom podujatí venovanom 100. výročiu narodenia Ale-
xandra Dubčeka.

28. 09. 2021  Za mimoriadny prínos pri presadzovaní zá-
ujmov SR a spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie 
si z rúk šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka prevzali 
zlaté plakety ministra zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí predstavitelia troch slovenských inovatívnych spo-
ločností: Ján Brkal, konateľ spoločnosti Chirana Medical 
a. s., Pavol Čekan, konateľ spoločnosti Multiplex DX s. r. o. 
a Heliodor Macko, konateľ spoločnosti SEAK s. r. o.

Minister I. Korčok: „Slovensko sa môže pochváliť 
úspešnými príbehmi aj v tejto náročnej dobe.“

15. 10. 2021 Štátna tajomníčka Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
Ingrid Brocková sa 14. októbra 2021 rozprávala s prezi-
dentom Združenia rakúskeho priemyslu Georgom Knil-
lom o konkrétnych námetoch na spoluprácu s významným 
partnerom ekonomickej diplomacie.

Ingrid Brocková v rozhovore s prezidentom Združenia 
rakúskeho priemyslu Georgom Knillom uviedla: „Rakúsko 
je naším partnerom, s ktorým chceme spolupracovať v ob-
lasti duálneho vzdelávania, digitalizácie priemyslu a pod-
pory obnoviteľných zdrojov energie aj v rámci implemen-
tácie Plánu obnovy.“

Slovenský inštitút vo Viedni
Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni, jakož i dalších 
institucí, s nimiž Slovenský inštitút plánuje společný kul-
turní program, je podmíněna epidemiologickým vývojem. 
O plánovaném programu a jeho případných změnách in-
formuje Slovenský inštitútu na svém webu a Facebooku, 
kde také pravidelně uveřejňuje tipy na slovenskou kultu-
ru online.
Slovenský inštitút
Slowakisches Institut in Wien
Wipplingerstraße 24-26, 1010 Wien
Tel.: +43 1 318 905 5291
si.vienna@mzv.sk, www.mzv.sk/sivieden
www.fb.com/SlowakischesInstitutInWien
IG: slowakisches_institut_wien

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 pa-
mätnej knihy venovanej slávnemu krajanovi. Preto hľadá-
me stopy Alexandra Dubčeka v Rakúsku. Ak sú Vám zná-
me pamätné tabule, busty, plakety, názvy inštitúcií alebo 
ulíc v Rakúsku, ktoré nesú meno Alexandra Dubčeka, ale-
bo 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. kinokútik 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 kto-
rého sa bude premietať dokument Vycestovacia doložka 
pre Dubčeka.

Rakúsko má úzke väzby na Alexandra Dubčeka, 
význam úsilia ktorého presahuje hranice a generácie. 
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z prvých vyznamenala najvyšším štátnym vyznamenaním, 
čím tak historicky položila základný kameň obnovenia pria-
teľských vzťahov medzi našimi dvoma krajinami.

České centrum ve Vídni
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 vývojem pan-
demické situace jak v Rakousku, tak v České republice – 
řada plánovaných akcí vyžaduje přítomnost českých hostů. 

O programu a jeho případných změnách informuje 
ČCV na svém webu, Facebooku a Instagramu, kde také 
pravidelně uveřejňuje tipy na českou kulturu online.

Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na 
webu Českého centra Vídeň.
České centrum Vídeň
Herrengasse 17, 1010 Wien

Zemřel Ludvík Václavek
Není to moc dávno, sotva půl roku, kdy jsem čtenářům 
připomínala 90. narozeniny germanisty Ludvíka Václavka. 
Nyní se smutkem v duši sděluji, že profesor Ludvík Václa-
vek, můj učitel a učitel několika akademických generací, 
4. října 2021 zemřel.

Ludvík Václavek se narodil v roce 1931 v Olomouci do 
česko-německé rodiny, studoval v temných padesátých le-
tech na Univerzitě Palackého (UP) ruskou a německou fi-
lologii, v roce 1966 se stal docentem a až do roku 1970 
přednášel prakticky sám veškeré dějiny německé literatury 
pro posluchače z Filozofické i Pedagogické fakulty UP, ale 
i pro studenty germanistiky v Brně a v Prešově.

Po čistkách z počátku normalizační éry byl ale z Filozo-
fické fakulty vypuzen, nesměl přednášet, vést studentské 
práce, publikovat, cestovat do zahraničí, bylo mu dokon-
ce zakázáno vkročit do budovy Filozofické fakulty a stýkat 
se se studenty. Jeho spisy včetně učebnic a skript byly vy-
řazeny z fondů knihoven. 

Po listopadu 1989 se Ludvík Václavek stal prvním po-
revolučním děkanem Filozofické fakulty a fakulta pod jeho 
rukama vzkvétala: byly obnoveny zaniklé či zrušené obo-
ry, reformovány a revitalizovány obory zdevastované bol-
ševickou školskou politikou, byly založeny obory a kated-
ry nové, z Filozofické fakulty bylo vykázáno hnízdo indok-
trinace, ústav marxismu-leninismu a vysokoškolská peda-
gogika; fakulta se otevřela domovu – přibyli mnozí vyuču-
jící a prudce vzrostl počet uchazečů o studium – i světu. 
Po ukončení svého děkanského volebního období se Lud-
vík Václavek účastnil chodu Filozofické fakulty jako člen vě-
decké rady a v jednom volebním období též jako předseda 
akademického senátu a několik let byl také vedoucím utě-
šeně se rozrůstající katedry germanistiky, která těžila z jeho 
obrovské erudice v mnoha oborech vzdělání, z jeho zájmu 
o německé písemnictví z Čech a Moravy (Ludvík Václavek 
stál u zrodu Centra pro výzkum moravské německé lite-
ratury), z jeho proslulosti mezi evropskými koryfeji ger-
manistického oboru, kteří přijížděli do Olomouce, aby se 
s ním zde setkali.

Ludvík Václavek je držitelem dvou významných mezi-
národních ocenění: Herderovy ceny (Rakousko), Ceny za 
péči o německý jazyk (Německo) a je také nositelem Ceny 
města Olomouce.

Členové katedry germanistiky, Václavkovi žáci a žáci 
jeho žáků (Ludvík Václavek vychoval desítky doktorandů 
a několik akademických generací germanistů), jeho kole-
gové a přátelé těžili ale především z jeho moudrosti, s ja-
kou – vždy s lehkým nadhledem – hodnotil různé výstřel-
ky nové doby v oblasti vzdělávací, literárněvědné i politic-
ké, z jeho oduševnělosti, s níž vždy stavěl duchovní hod-
noty nad ty materiální.

Ludvík Václavek byl ztělesněním klasických univerzit-
ních hodnot, v jeho osobě odešel z olomoucké univerzity, 
ale i obecně z olomouckého kulturního života univerzitní 
Mistr, za nějž není náhrady.

Ingeborg Fialová Fürstová

knIžní novInky

Hana SODEYFI & Stefan Michael NEWERKLA: 
Tschechisch – Faszination der Vielfalt. Lehrbuch für 
Anfänger und Fortgeschrittene
Wiesbaden: Harrassowitz, 2021, 3. Auflage, 604 S., zahlr. 
meist farb. Abb., Hardcover, 15,00 × 22,00 cm, 1 000 g, 
ISBN 978-3-447-11630-5

Zum Buch: Das nun in 3., überarbeiteter Auflage vorlie-
gende einbändige Kompaktlehrbuch vermittelt in 29 Lek-
tionen mittels vielseitiger Texte, Realien, übungen und 
Aktivitäten eine interkulturelle und kommunikative Sprach-
kompetenz von den ersten Anfängen bis zur Sprachbe-
herrschung auf hohem Niveau. Mit seiner lernfreundlichen 
Progression, der Transparenz der Lernschritte, präziser 
und leicht verständlicher Darstellung der gesamten Gram-
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matik sowie des Grundwortschatzes, nicht alltäglichen 
Einstiegstexten hohen Informations- und Bildungsgehalts 
sowie unterschiedlichen Themen und Sprechanlässen ist 
das Lehrbuch sowohl für heterogene Lernergruppen als 
auch zum Selbststudium geeignet. Zahlreiche motivieren-
de übungen animieren schnell zum Sprechen und zum 
kreativen Umgang mit der Fremdsprache. übersichtliche 
Tabellen zur Formenlehre, umfassende Vokabel- und Be-
griffsregister. Die dazugehörigen MP3 Audiodaten können 
auf der Homepage des Harrassowitz Verlags zum Preis 
von EUR 5,- erworben werden.
https://www.harrassowitz-verlag.de/titel_6837.ahtml
Weiter im Angebot: Schlüssel zu den Übungen
https://www.harrassowitz-verlag.de/Tschechisch_-_Faszi-
nation_der_Vielfalt/titel_1901.ahtml
kombipaket mit dem Schlüssel zu den Übungen:
https://www.harrassowitz-verlag.de/DEU/isbn_978-3-
447-11729-6.ahtml

Eva HERRMANNOVÁ: Poslední Herrmannovic holka
Vzpomínky autorky, teatroložky a v letech 1991-1995 šéf-
ky opery Národního divadla na dětství, které náhle skon-
čilo v jejích čtrnácti letech násilnou deportací do Terezína. 
Eva vyrůstala v bohaté rodině židovského obchodníka a ra-
kouské zpěvačky v předválečné Opavě. Ačkoliv se doma 
mluvilo německy, rodiče byli českoslovenští patrioti a Eva 
chodila do české školy. Po příchodu Němců se Evino dět-
ství, které prožívala obklopena láskou a blahobytem, náh-
le radikálně změnilo. Rodina jako položidovská musela če-
lit mnoha omezením, která zavedli nacisté na území Pro-
tektorátu Čechy a Morava, jejich židovští příbuzní postup-
ně mizeli v transportech a většina jich zahynula v Osvěti-

mi nebo v Treblince. Také Eva musela jednoho dne odjet 
do Prahy a po dvou dnech ji maminka odvedla na nádra-
ží Praha-Bubny, kde Eva nastoupila do transportu, který 
ji odvezl do Terezína. Maminka odmítla opustit židovské-
ho manžela a toto byla nelidská cena, kterou rodina mu-
sela zaplatit. Zkušenosti z Terezína poznamenaly autorku 
na celý život. Setkala se zde i se špičkami evropské kultu-
ry, zpívala v Krásově opeře Brundibár, ale pak se zármut-
kem sledovala, jak její přátelé odjíždějí s transporty na vý-
chod a ze dne na den mizí.
Brána, 2020, 200 str., , ISBN: 978-80-242-6715-9

Jiří MACH: Toulky krajem Orlických hor
Tato knížka je pozvánkou do kraje Orlických hor. Do míst, 
která nepatří k nejznámějším turistickým cílům, jimiž pro-
cházejí každoročně statisíce lidí. Ale do míst, která mají 
svého osobitého genia loci, kterého stojí za to poznat, pro-
tože každého, kdo tato místa navštíví, dokážou něčím obo-
hatit. Je v nich obsažen kus dějin české země, historie.

Seznámíte se zde s příběhy, které k tomuto kraji patří 
a které jej spoluvytvářely. Najdete zde vyprávění, jež při-
bližuje osudy kraje a lidí, kteří v něm žili. A možná, že vás 
tahle knížka inspiruje k tomu, abyste tento nádherný kout 
země navštívili.
Víkend, 2020, 176 str., ISBN: 978-80-7433-290-6

Vít ŠTěPÁNEK: Můj první atlas České republiky, 
aneb putování Vítka a Štěpánky
Překvapit ve škole skvělými vědomostmi ze zeměpisu, být 
rodinným poradcem při plánování výletů, to vše se dětem 
povede s atlasem plným barevných ilustrací, jednodu-
chých map i srozumitelných a poutavých textů. Při sezna-
mování se s hlavními charakteristikami Česka, jejími krá-
sami, památkami a zajímavostmi čtenáře v každé kapitole 
provází Vítek a Štěpánka.
Slovart, 2020, 48 str., ISBN: 9788027600304

Jiří UHLÍŘ: Božena Němcová inspirací pro umění 
(1842-2020)
Výběrová bibliografii, jejímž autorem je literární historik 
Jiří Uhlíř.
https://www.kosmas.cz/knihy/295316/bozena-nemcova-
inspiraci-pro-umeni-1842-2020/
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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)

inzerce



86

in
ze

rc
e

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

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
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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)



Österreichische Post aG
PZ 09Z038029 P
kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich
Mohsgasse 30/9
1030 Wien

nezapomeňte nahlásit
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