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

je podmíněno covidovou situací, takže pro ně platí aktuální aktuální opatření v době konání.
Předběžné termíny promítání v roce 2022:

10. 01., 14. 02., 14. 03., 11. 04., 9. 05., 13. 06., 12. 09., 10. 10., 14. 11. a 12. 12. 2022

Kvůli protipandemickým opatřením prosíme u každé akce o telefonické či e-mailové přihlášení: 
Mag. Eva Zeman, tel.: 0664 5143329, nebo e-mail: evazeman@gmx.at.

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: termín bude upřesněn
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.

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!

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
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Vážené členky a čtenářky, vážení členové a čtenáři Klubu,
v dnešní době neustálých změn je rozhodnutí o konání či zrušení akcí dílem okamži-

ku, a protože je Kulturní klub měsíčník, můžeme Vás o aktuální situaci informovat pouze 
průběžně na naší domácí stránce www.kulturklub.at.

Podařilo se nám realizovat první ze tří plánovaných koncertů, a to varhanní recitál Jiři-
ny Dvořákové Marešové. Oratorium o sv. Václavu definitivně posouváme na jaro příštího 
roku. Poslední, třetí koncert bychom chtěli s uzpůsobeným programem provést, pokud to 
situace dovolí, ještě letos mezi svátky. Ti, kteří se již přihlásili, budou telefonicky či e-mai-
lem o termínu koncertu informováni. Snad se to konečně podaří. Původní termín tohoto 
koncertu byl původně naplánován o týden dříve, ale protože jsme se dozvěděli o jeho sou-
běhu s divadelním představení Vlastenecké omladiny, posunuli jsme koncert na následu-

jící sobotu. A pak již bylo pozdě – přišel lockdown a ještě k tomu rektor kostela Nejsvětějšího Vykupitele P. Patrik 
Drozdík CCG, farní vikář, onemocněl covidem. Přejeme mu brzké uzdravení!

Velice nemile nás překvapilo nečekané úmrtí známého česko-rakouského architekta, kritika, teoretika a kul-
turního publicisty Jana Tábora. Zemřel 29. října při návštěvě Benátek, kde se účastnil bienále architektů. Jsme 
smutni, že nás opustila zase jedna ze skvělých osobností s velkými znalostmi. Mrzí nás to tím více, že jsme s ním 
měli dohodnutou besedu na téma Československá architektura první republiky. Jan Tábor se na ni opravdu veli-
ce těšil, protože téma, které sám navrhl, mu „sedělo“. Vzpomínáme na něj, bude nám velice chybět!

Omlouváme se, že nemůžeme s jistotou potvrdit promítání letošní pohádky Princezna zakletá v čase režiséra 
Petra Kubíka, v sále českého velvyslanectví. Doufáme, že v lednu příštího roku budeme mít zase možnost „nor-
málního“ promítání.

Srdečně Vás zveme, pokud to situace dovolí, na prezentaci vzpomínkové publikace JIŘÍ GRUŠA. 11 let s Jiřím 
Grušou v Rakousku, a to 15. prosince v 18:30 do Diplomatické akademie ve Vídni. Publikace obsahuje rozhovor 
s Jiřím Grušou vedený Marií Brandeis, dále rozhovory s Grušovou manželkou Sabinou a vnučkou Anežkou Ja-
burkovou a vzpomínky těch, kteří s ním nejen v Rakousku vešli v pracovní i přátelské kontakty jako s politikem, 
diplomatem a literátem. Přispěli: Heinz Fischer, Bruno Aigner, Erhard Busek, Emil Brix, Ervin Pröll, Lojze Wie-
ser, Josef Ernst, Miguel Herz-Kestranek, Pavel Kohout, Rudolf Jindrák, Mojmír Jeřábek, Jiří Čistecký, Jiří Beránek 
a Hana Klabanová. K dnešnímu dni nemůžeme s jistotou termín potvrdit, ale ani odvolat, o aktuální situaci Vás 
můžeme pouze informovat na naší webové stránce www.kulturklub.at.

Vzhledem k protipandemickým opatřením prosíme u každé akce o telefonické nebo e-mailové přihlášení, a to 
(pokud není uveden jiný kontakt) u Mag. Evy Zeman, tel.: 0664 5143329, e-mail: evazeman@gmx.at. Prosíme, 
nezapomeňte na roušky a na potřebná potvrzení.

Zároveň se omlouváme, že Vás nemůžeme s předstihem dokonale informovat o programech jak Českého cen-
tra, tak Slovenského inštitútu, obě instituce jsou dočasně zavřeny. Informace o pořadech najdete na webu Čes-
kého centra a Slovenského inštitútu.

Vydání dalšího dvojčísla Klubu (leden – únor 2022) je tradičně z časových důvodů plánováno na konec ledna.
* * *

Na závěr mi dovolte, tak jako každý rok, poděkovat týmu Kulturního klubu – výboru, redakci a redakčnímu kru-
hu – za jeho obětavou a bezplatnou práci a také jejich rodinným příslušníkům za podporu a trpělivost. Srdeč-
né díky patří všem přispěvatelům a příznivcům Klubu, všem spřízněným institucím a spolkům, a především Vám, 
čtenářům, za Vaši přízeň.

Jménem Kulturního klubu a také jménem svým Vám i nám přeji pokojné – a pokud možno v dnešní situaci – 
radostné Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok 2022!

Zůstaňte zdraví!
ing. Helena Baslerová

obsah
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Retrospektiva Radka Pilaře
K nedožitým devadesátinám výtvarníka Radka Pilaře 
(1931-1993) připravila pražská Galerie Villa Pellé retro-
spektivu Radek Pilař 90.

Tento autor je pro většinu lidí spojen s tvorbou pro 
děti, v první řadě s figurkami loupežníka Rumcajse, Man-
ky a Cipíska. Byl ale také malířem, průkopníkem video artu 
v Československu (tomu je věnováno nejvyšší patro gale-
rie), tvůrcem originálních fotoasambláží nebo fotografic-
kých koláží.

Expozice vede návštěvníka chronologicky po stopách 
jeho výtvarných i životních milníků. Zajímavá je část, kte-
rá je věnována jeho malířské tvorbě. Pilař ukončil na kon-
ci padesátých let studium na Akademii výtvarných umě-
ní (pro diplom si nikdy nepřišel), ale prakticky okamžitě 
se vydal vlastní estetickou cestou. Hlavní témata objevo-
val především na periferii metropole, také ve vlastním nit-
ru. Výtvarně čerpal hlavně z fauvismu, expresionismu, čás-
tečně i z abstrakce nebo realismu. Na jeho plátnech hraje 
hlavní roli figura, nebo alespoň předmět jako pevný bod, 
z kterého může pozorovatel vycházet.

Olej na plátně Na konečné z roku 1959 je kontrastem 
barev – červánková obloha s temně rudým kotoučem za-
padajícího slunce stojí proti šedé hmotě silnice, na které 
se míhají stíny. Panelák s jeřábem a autobus, stejně jako 
dvě lidské siluety, kompozici uzavírají do jednoho celku. 
Email na plátně Bubáci (1964) připomíná nástěnné mal-
by z pravěku. 

Další patro organizátoři věnovali Pilařovým aktivitám 
v oblasti kresleného filmu a jeho tvorbě pro děti. Umístili 
tam i postavičky z příběhů loupežníka Rumcajse. Že vou-
satý desperát překročil hranice televizních pohádek či ilu-
strací v knihách Václava Čtvrtka, dokazuje část expozice 
Rumcajsovo zlidovění. Představuje výtvory lidové tvořivos-
ti, které za reálného socialismu zdobily interiéry paneláko-
vých bytů, chat, chalup nebo výčepů. Kdo by si nepama-
toval na figurky vytvořené z černého drátu visící na hřebí-
ku na stěnách.

Expozice bude otevřena do 20. února 2022. (mk)

Via lucis v Uměleckoprůmyslovém museu 
v Praze
Výstavu Via Lucis – Stanislav Libenský a Jaroslava Brych-
tová pro sakrální prostory v Čechách a na Moravě hos-
tí pražské Uměleckoprůmyslové museum. Konkrétně při-
bližuje rozměrná okna – vitráže v pražské kapli sv. Václava 

v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie z let 
1964-1968 a okno v kapli sv. Anny v klášteře sv. Jiří na Praž-
ském hradě z let 1974-1975.

Vypráví o vzniku a charakteru sedmi vitráží, které oba 
umělci realizovali v zámecké kapli v Horšovském Týně mezi 
lety 1987 a 1991 a představuje historii osmi oken v hradní 
kapli brněnského Špilberku z let 2001-2003.

Zaměření výstavy ke 100. výročí narození Stanislava Li-
benského určuje směr celé expozice jako jeho osobní pří-
spěvek ke společné práci této umělecké dvojice. Výstavní 
celek je tak postaven na řadě jeho návrhů, ať už kreseb-
ných, či malířských studií. Jedná se o práce klíčového vý-
znamu, jež určují ideu a téma budoucího sklářského díla… 
Tím, že řešila světla a stíny – světelnou dimenzi plastiky –, 
předurčovala i postupy dalšího vývoje trojrozměrné podo-
by ve skle. Tuto fázi zajišťovala Jaroslava Brychtová, buď 
sama, nebo s týmem dílenských mistrů v Pelechově u Že-
lezného Brodu. Libenského kresby a malby však vysoce 
překračují účel průpravné kresby nebo návrhu a je mož-
né je označit za autonomní umělecká díla. Některé proto 
také vznikly až po realizaci sklářského artefaktu. Přesto ne-
byl těmto malbách a kresbám po dlouhou dobu přikládán 
větší význam a nevystavovaly se – k prvnímu zveřejnění do-
šlo až koncem osmdesátých let.

Pro výstavu Via lucis získalo Uměleckoprůmyslové mu-
seum v Praze (UPM) s podporou Ministerstva kultury Čes-
ké republiky od dědiců autentické návrhy, ve kterých Sta-
nislav Libenský řešil v měřítku 1 : 1 detailně povahu dvou 
oken v kapli sv. Václava ve Svatovítské katedrále na Praž-
ském hradě. Jejich původnost dokládá archivní černobí-
lá fotografie, která zachycuje Libenského na lešení při je-
jich vzniku. Další vystavené návrhy pocházejí z rodinné-
ho majetku a Muzea města Brno. Prezentaci doplňují také 
sklářská díla, která vývojově předcházejí realizované vitrá-
že. Jsou ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea nebo za-
půjčená firmou Lasvit. Výstava dále přináší málo známé ar-
chivní fotografie, ale i snímky, které nově, přímo v prostře-
dí chrámů a kaplí, pořídili fotografové z UPM Gabriel Ur-
bánek a Ondřej Kocourek.

Název výstavy Via lucis – neboli Cesta světla – odkazuje 
k podstatě sklářského díla, tedy k jeho transparenci a prů-
svitnosti. Světlo v něm hraje hlavní roli. Zároveň je zásad-
ní pro fungování sakrálního prostoru, a to nejen křesťan-
ského. Světlo a jeho cesta znamená v přeneseném slova 
smyslu také dar víry. Expozice dokládá věčnost kulturního 
odkazu vrcholných období české architektury a umění, jež 
neznají hranice času. A potvrzuje také trvání „světlého od-
kazu“ velkých osobností (nejen) české kultury – Stanislava 
Libenského a Jaroslavy Brychtové. (mk)
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přeDsTavujeme

Miroslav Pallo (* 2. 11. 1981, Žilina)
– médiá: kresba, maľba, socha. 
– absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 
odbor socha u prof. J. Jankoviča.
– 2014: tvorivý pobyt v Cité International des Arts Paris, 
Francúzsko

Venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvor-
be, v ktorej využíva zväčša prírodné materiály. Hľadá inšpi-
ráciu vo veciach a situáciách okolo nás. V poslednom ob-
dobí sa zameral na stvárňovanie sakrálnych tém, v rámci 
ktorých usmerňuje predstavivosť diváka na transcendent-
no ako protipól v súčasnosti preferovaných hodnôt. Vysta-
vuje doma aj v zahraničí.

a byly také součástí jeho diplomové práce), série aktů, kvě-
tiny, krajiny, portréty, benzinové stanice a budovy centrál-
ních bank v různých zemích, cyklus věnovaný barokní Pra-
ze a Janu Nepomuckému, série italských měst zahrnují-
cí zejména Benátky. Není možno opomenout jeho motivy 
z venkova, ke kterým patří koně, vůl v chlévě, koza v křoví 
a snad nejoblíbenější motýli. Těžko budeme hledat jiného 
autora, který s takovou něžností dokáže přenést křehkost 
motýlích křídel na plátno a ještě tento efekt umocní napro-
sto dokonalou adjustací.

Druhou skupinu tvoří obrazy a litografie minimalis-
ticko-seriálního rázu. Spočívají v mechanickém opaková-
ní jednoduchých prvků pomocí malířského válečku. Např. 
motivy květináčů, křížků, půllitrů, plachetnic, koní, Picasso-
vých koz, Degasových baletek, Jana Nepomuckého…

Kromě mnoha českých galerií jsou jeho díla zastoupe-
na v Národní galerii v Praze a ve stále stoupající řadě sou-
kromých sbírek.

Svoji pozici jednoho z nejvyhledávanějších autorů stá-
le upevňuje množstvím samostatných tuzemských i mezi-
národních výstav.

Ladislav Jezbera (* 29. 12. 1976, Hořice v Podkrkonoší)
V současné době působí jako vedoucí sochařského obo-
ru a garant uměleckého směru na SUPŠSK v Hořicích. La-
dislav Jezbera vstupuje na půdu současného sochařství se 
značnou dávkou autenticity.

Jeho tvorba se podobá pohybu napříč dějinami sochař-
ství druhé poloviny 20. století. Jezbera studoval v ateliéru 
sochařství u Vladimíra Preclíka a absolvoval u Jana Amb-
růze na brněnské FaVU VUT. Neplatí však za tradičního 
sochaře, vytváří instalace, objekty i díla dvojrozměrná vy-
cházející z morfologie amerických minimalistických socha-
řů šedesátých a sedmdesátých let. Zejména dříve Jezberou 
používané prosté materiály připomínají zase odkaz umělců 
arte povera. Spojujícím momentem je zpochybnění pozice 

Miroslav Pallo: bez názvu, 2004, bronz

Jakub Špaňhel (* 7. 11. 1976, Karviná)
Jakub Špaňhel patří k nejprodávanějším současným čes-
kým výtvarným umělcům. Pochází sice z Karviné, ale před 
pětadvaceti lety se přestěhoval do Prahy, kde vystudoval 
Akademii výtvarných umění. Teď bydlí v Hostimi na Be-
rounsku a v sousední obci Svatý Jan pod Skalou má jeden 
ze svých tří ateliérů.

Jakub Špaňhel patří jednoznačně mezi nejvýznamnější 
malíře současné doby. Vystudoval v letech 1995-2002 AVU 
v ateliéru Jiřího Davida a Milana Knížáka. Později byl čle-
nem skupiny Luxsus.

Pověst malíře s mimořádným talentem ho provází již 
od dob studií na pražské AVU. Záhy po absolutoriu to po-
tvrdil několika samostatnými výstavami v České republice, 
účastnil se většiny významných přehlídek malby své gene-
race (např. Perfecte Tense, Berlín – Praha [série Ich in Ber-
lin], Mánes apod).

Jeho dosavadní tvorbu můžeme rozdělit do dvou výraz-
ně oddělených poloh: gestismus a minimalismus.

Do první skupiny patří obrazy a litografie založené na 
zobrazení konkrétního motivu jeho typickým gestickým 
stylem. Jsou to chrámové ateliéry (předlohou k nim mu 
byly např. slavné Blažíčkovy interiéry, Sudkovy fotografie 

Jakub Špaňhel: Baroko I, 2001-2002, akryl, plátno
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sochařství, které dnes můžeme z jistého úhlu pohledu po-
važovat za vyčerpané. Přesto je postavení Jezberovy tvor-
by na místní umělecké scéně dost specifické.

Ladislav Jezbera patří k autorům, s nimiž dlouhodobě 
spolupracuje Hauch Gallery. Jeho dílo bylo součástí úvod-
ní výstavy Hauch Gallery Overture I, která představova-
la určitý segment současné abstraktní a konceptuální mal-
by. 

Ve výstavě z minulého roku v hořické Galerii plastik roz-
víjel dříve zkoumané tvůrčí přístupy založené na fyzikálních 
a chemických vlastnostech materiálů, jež uplatňuje v neob-
vyklých kontextech. V řadě procesuálně pojatých děl vy-
stupuje více jako iniciátor než jako aktivní tvůrce. V přípa-
dě drobných mramorových objektů, do jejichž organismů 
takřka nitrožilně vpravuje barvící tekutinu, je započatý děj 
dále nekontrolovatelný a závislý pouze na vlastnostech ma-
teriálu a množství použitých substancí. Sochař s oblibou 
pracuje s předdefinovanými dějovými vzorci, tentokrát vy-
užívá objevů molekulární genetiky. S vědeckou přesností 
přepisuje strukturu lidského genomu do podoby objektů 
z dutinkových polykarbonátových desek a barevných roz-
toků, které mají vizuální kvality téměř sklářské práce.

Milan Houser (*12. 12. 1971, Vyškov)
Práce Milana Housera se těžce zařazují do obecně zná-
mých kategorií. Možná není podstatné, zda se v jeho po-
jetí jedná o obrazy či objekty, zda patří ke skupině formál-
ních vyznavačů geometrické abstrakce… Důležité je, že 
skrze barevnou plochu otvírá prostor, umožňuje vnímat 
pohyb, intenzitu světla, blízkost stínu, nabízí prožitek uplý-
vání času.

Milan Houser vystudoval Akademii výtvarných umění 
v Praze (1993-2000), absolvoval v ateliéru monumentální 
tvorby u Aleše Veselého. Ve své rané tvorbě maloval i fo-
tografoval světelné odrazy různých předmětů a jejich stí-
ny. Vznikaly tak barevně utlumené abstraktní kompozice, 
které zaznamenávaly vztahy a působení předmětů reálné-
ho světa. Zabýval se i instalacemi v galerijním či exteriéro-
vém prostředí.

V roce 2019 po osmi letech skončil výtvarník Milan 
Houser na pozici děkana Fakulty výtvarných umění VUT. 
Za největší úspěch svého funkčního období považuje pře-
stěhování FaVU do nových prostor na Údolní ulici.

„Já se pohybuji na hranici mezi 2D malbou a objektem. 
Nevěnuji se zobrazování v rovině malířství, ale rozvíjím 
možnosti abstrakce právě za použití nových technologic-
kých postupů, k nimž jsem se propracovával dlouho době 
a vlastně i složitě. Opakovaně nalévám na plátna velké 
množství laku a nechávám jej dál do jisté míry »samostat-
ně« pracovat. Nechávám si vyrábět speciální lak se změk-
čovadly, takže výsledný materiál je měkčí než ten klasický, 
a přimíchávám do něj pigmenty, barviva nebo kovy. Na 
jeden obraz například naliju až šedesát litrů laku. Pak ty 
objekty schnou, já je nakláním a laky začínají stékat. Je to 
takový tělocvik, taková gymnastika barvy. Některé obrazy 
vznikají i dva roky. Jsem spíš prostředník toho tvořivého 
procesu a baví mě jeho dynamika. Moje tvorba není o pří-
bězích, ale o vidění a vnímání. To je věc, kterou bych chtěl 
předávat studentům.“

Karel Pauzer (* 4. 12. 1936, Praha)
Karel Pauzer je český sochař, keramik, grafik a restaurátor. 
Patří k nejvýraznějším, i když dosud ne zcela doceněným 
postavám českého umění druhé poloviny 20. a první čtvr-
tiny 21. století. Již od počátku své tvorby preferuje modela-
ci v keramické hlíně a sochám ponechává přirozenou bar-
vu materiálu nebo je zvýrazňuje polychromií. Pro rozměr-
nější plastiky později využil i lehkost a pevnost syntetických 
pryskyřic (často ve spojení s keramickými materiály), méně 
často pracuje s cementem a kovem.

Od počátku inklinoval k figurativnímu vyjádření – nej-
prve v lidské figuře, později se začal soustředit primárně 
na zvířecí a následně i na rostlinnou říši. 

Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu na Vino-
hradech a na Průmyslové škole bytové tvorby na Žižkově, 
dále na VŠUP, obor stavební keramika, v sochařském ate-
liéru prof. Jana Kavana. Zde se seznámil se svou ženou 
Hanou Purkrábkovou. Účastnil skupinových výstav mla-
dých výtvarníků v letech 1966-1968, v roce 1969 důležité 
výstavy Nová figurace (Mánes, Praha, Dům umění města 
Brna) a výtvarné akce Socha a město v Liberci. Na autor-

Ladislav Jezbera: Horizonty jiných krajin, 2000, 
PVC sáčky, použitý motorový olej

Milan Houser: Osmiúhelník, 2009,
plátno, dřevo, lak, pigment, akrylová perleť
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ské výstavě (1969) ve Špálově galerii v Praze představu-
je reprezentativní soubor témat, která pak rozvíjí v násle-
dující tvorbě.

Po roce 1970 je bez registrace v normalizačním Sva-
zu výtvarných umělců zbaven možnosti vystavovat, a v ne-
dobrovolné izolaci proto v letech 1971-1989 pracuje jako 
restaurátor při záchraně plastik v oblasti severočeské hně-
douhelné pánve. Koncem osmdesátých let se účastní řady 
proslulých neoficiálních výstav (Galerie H, Vojanovy sady, 
Forum 1988) a podílí se na sborníku Šedá cihla vydaném 
s podporou Jazzové sekce.

Roku 1987 se stal členem Nové skupiny výtvarníků 
(členská výstava 1990, MK Praha), v roce 1990 obnove-
né Umělecké besedy (první výstava 1992, Mánes, Praha) 
a v roce 1991 sdružení výtvarníků Lipany (Galerie Fron-
ta, Praha 1991). Je členem Sdružení výtvarných umělců 
keramiků.

Karel Pauzer žije a pracuje v Brunšově.

Martin Kocourek (*1976, Jablonec nad Nisou) – sochař, 
konceptualista
Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 
(K. Gebauer), Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem. Na studijní pobyt vyrazil do New 
Yorku.

Autorova tvorba se v části opírá o práci s kovem a zabý-
vá se hledáním potenciálu jeho estetického výrazu, za čímž 

můžeme hledat otisk studia na střední škole zaměřené na 
uměleckoprůmyslové zpracování kovů. Východiskem so-
chařových tvůrčích postupů je rovněž téma spirituality, 
často implementované právě do zrezivělých kovových ob-
jektů, což utváří kontrastní napětí ve vnímání této séman-
tické oblasti. Recyklace, postprodukce či estetická nástav-
ba jsou další klíčové pojmy, jimiž lze Kocourkovu tvorbu 
charakterizovat. Ve své tvorbě rád recykluje odpady, mate-
riál pro své dílo proto hledal také v Ostravě na šrotišti ba-
revných kovů. „Našel jsem třeba rozbitý barel, ale já v něm 
vidím přilbu, která prošla bitvou. Ve všem vidím nějaký po-
tenciál,“ nevnímá dosloužilé předměty jako haraburdí. 

vZpomínka

Milan Adamčiak (16. 12. 1946 – 16. 1. 2017)
Milan Adamčiak byl slovenský konceptualista, průkopník 
nové hudby, teoretik i hudební praktik. Jeho tvorbu před-
stavují tři rovnocenné a často navzájem se prolínající ro-
viny – experimentální poezie, grafické partitury a hudeb-
ní projekty s přesahem k akčním projevům a ke zvukovým 
objektům.

„Poslouchal jsem free jazz a maloval podle něj své kva-
še a akvarely, při poznávání výtvarného umění 20. století 
jsem dostal chuť si ho taky zahrát.“

S projekty spojujícími zvuk, vizualitu a poezii začal Mi-
lan Adamčiak v průběhu šedesátých let jako student hud-
by v Žilině, zprvu v naprostém odtržení od tendencí zahra-
ničního hudebního vývoje.

Považoval se za československého umělce, zásadní vliv 
měl však především na mladou generaci slovenských hu-
debníků, kterým ještě v předlistopadových dobách přibli-
žoval ideje Johna Cage a principy současného umění. Na 
jeho přímluvu Cage také osobně Bratislavu krátce před 
svou smrtí navštívil.

Výtvarník, hudebník a konceptualista Milan Adamčiak 
zemřel dva měsíce před otevřením své retrospektivní vý-
stavy ve Slovenské národní galerii, na jejíž přípravě se ale 
ještě stihl s kurátory podílet.

Martin Kocourek: Toaleta, 2008

Karel Pauzer: Křičící zvíře, 1967
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Bohumil Hrabal v úvodním slovu k jedné z jeho výstav 
mimo jiné napsal: „Svoje myšlenky Renčín vyjadřuje s jis-
tou elegancí a taktem. Hospodskou historku dovede po-
ložit vedle akademického hovoru. Stává se mluvčím všech 
lidí, jimž není osud světa lhostejný. Proto si může dovolit 
říkat kresbou a textem komentovat všechno to bolavé, nad 
čím trne slušný a po dobru toužící svět.

Otakar Slavík (18. 12. 1931, Pardubice – 6. 11. 2010, Ví-
deň) 

Otakar Slavík byl malíř a kres-
líř. Studoval na Keramické ško-
le v Bechyni (1946-1948), so-
chařství na Hořické kameno-
sochařské škole (1948-1952), 
na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Komenského v Bratisla-
vě (1952-1953) a na Pedago-
gické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze (1953-1955, Martin 
Salcman). 

Přestože dostával ještě ně-
kolik let stipendium Fondu výtvarných umění, rozhodl se 
živit raději manuální prací, aby se obešel bez tehdy nevy-
hnutelných výtvarných kompromisů s režimem. Pět let pra-
coval jako kulisák v Národním divadle. Po výpovědi z di-
vadla byl zaměstnán v panelárně, jako vykladač vagonů, 
stěhovák a v dalších fyzicky náročných profesích. Po pod-
pisu Charty 77 byl vyloučen z Fondu výtvarných umělců 

Vladimír Renčín (6. 12. 1941 – 4. 10. 2017)
Vladimír Renčín byl český kres-
líř, ilustrátor, karikaturista, 
autor svérázného humoru, ne-
opakovatelné kresby a jedineč-
ných postaviček (Dlabáček, 
Ram bousek, Marie). Je laureá-
tem výroční ceny města Hrad-
ce Králové z roku 2016, Ceny 
dr. Františka Ulricha. V roce 
2011 obdržel státní vyzname-
nání Za zásluhy o stát.

Renčín byl výraznou umě-
leckou osobností a legendou v oblasti kresleného humo-
ru a knižní ilustrace. Jeho kresby se už dávno staly součás-
tí národního kulturního dědictví. Od poloviny šedesátých 
let, po několikaleté praxi v regionálních novinách a časopi-
sech, tvořil jako člen tehdejšího Čs. svazu výtvarných uměl-
ců ve svobodném povolání. Věnoval se ilustrátorské tvor-
bě, své kresby publikoval v celostátních novinách a časo-
pisech, mimo jiné v Mladém světě, v Literárních novinách, 
v Plamenu a v Dikobrazu. Postupně se zařadil mezi eli-
tu českých kreslířů-humoristů a ilustrátorů po bok Adol-
fa Borna, Vladimíra Jiránka, Miroslava Bartáka. Ilustroval 
desítky děl české literatury, např. knihy Vladimíra Vanču-
ry, Bohumila Hrabala, Miroslava Horníčka, Františka Ne-
pila a Oty Pavla. Koncem šedesátých let spolupracoval 
s hradeckým (nyní Klicperovým) divadlem jako autor lib-
reta úspěšného muzikálu Nejkrásnější válka, který byl uvá-
děn v desítkách našich i zahraničních divadlech. Později se 
prosadil také jako autor kresleného večerníčkového seriá-
lu Zvířátka pana Krbce v České televizi.

V době normalizace, kdy se dostal na černou listinu 
umělců se zákazem publikování a výstav, využil možností 
spolupráce se zahraničními deníky Le Figaro, The Finan-
cial Times, s časopisy Time, Geo. Stal se vyhledávaným ilu-
strátorem vysoce odborných a prestižních amerických, an-
glických a německých publikací The Bulletin of the Atomic 
Scientists, The New Sciences, Die Zeit, IG Metall.

Milan Adamčiak: Rotation III for 1 (2,4) Piano(-s), 1966

Otakar Slavík: Ležící Jana
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a automaticky ztratil nárok na sociální zabezpečení, prá-
vo na ateliér.

V roce 1980 emigroval se svou ženou do Rakouska, kde 
mu byl později udělen politický azyl. Otakar Slavík se stal 
členem uměleckého spolku Künstlerhaus. Díky zaměstná-
ní své ženy poprvé v životě neměl finanční starosti a mohl 
se věnovat pouze malbě. V roce 1985 získal rakouské ob-
čanství.

Kromě Vídně vystavoval ve Švýcarsku, Německu, USA 
a ve Francii. Roku 1988 se zúčastnil výstavy Expressiv ve 
Vídni, Washingtonu a New Yorku, kterou organizovala 
Meda Mládková. Do Čech se vrátil velkou retrospektivní 
výstavou, kterou uspořádaly Národní a Středočeská ga-
lerie v prostorách Městské knihovny v roce 1991. Násle-
dovaly výstavy v Mánesu, Galerii Bayer & Bayer, Míčovně 
Pražského hradu, Galerii Via Art, Nové síni a v Kutné Hoře. 
Roku 1992 se stal členem Umělecké besedy. Slavík malo-
val ve Vídni i během pobytů v Praze. Jeho práci náhle pře-
rušila až nečekaná smrt v listopadu 2010.

Čtenáři a příznivci KLUBU mohli jeho obrazy obdivo-
vat také na výstavě v galerii Time, první vídeňský okres, 
v roce 2008, kterou uspořádal KLUB. 

Eugen von Kahler (6. 1. 1882, Praha – 13. 12. 1911, Praha)
Osudy umělců z okruhu tzv. českých Němců patřily dlou-
há desetiletí mezi ty záměrně opomíjené. Kahler pochá-
zel ze zámožných poměrů pražské německy hovořící ži-
dovské rodiny. Otec byl obchodník, prezident pražské bur-
zy a prezident správní rady Unionbanky. Po matce rodina 
vlastnila jeden z největších cukrovarů v Čechách. Z jeho vý-
nosů si pořídila statek ve Svinařích u Karlštejna, kam čas-
to zajížděla a kam byly zvány tehdejší významné osobnos-
ti, mezi jinými spisovatel Max Brod a Franz Werfel. Dob-
ře finančně zajištěný Eugen měl možnost cestovat a stýkat 
se s významnými tvůrci a intelektuály doby. Od roku 1901 
s přestávkami žil a studoval v Mnichově. Na podzim 1906 
se pak usadil na dva roky v Paříži. Zajížděl často do Berlí-
na a Mnichova, kde se seznámil s Vasilijem Kandinským. 
Dvakrát také jako host vystavoval s budoucí skupinou Der 

Blaue Reiter. Kandinský pak Kahlerovi po jeho smrti v prv-
ním almanachu skupiny věnoval velmi emotivní a obdiv-
ný nekrolog. 

Kahlerovo malířské cítění bylo prodchnuté německo-
francouzskými vlivy, expresionismem a fauvismem. Nej-
většího tvůrčího uvolnění dosahoval ve svých akvarelech 
a kresbách. Po námětové stránce jej výrazně ovlivnily ces-
ty do Afriky, návštěva Tuniska, Egypta a Alžírska. Svou prv-
ní samostatnou výstavu měl v říjnu 1911 v mnichovské Mo-
derní galerii Heinricha Thannhausera, sám se jí však už 
kvůli rozvinuté tuberkulóze nemohl zúčastnit. O dva mě-
síce později v Praze zemřel. Kahlerova malířská pozůsta-
lost byla díky turbulencím 20. století rozptýlena do mno-
ha zemí světa.

Miloš Jiránek (19. 11. 1875, Lužec nad Vltavou – 2. 11. 
1911, Praha)
Původně studoval filozofii, pak na malířské akademii 
v Praze ve škole u prof. Hynaise. Další vzdělání absolvoval 

Otakar Slavík: Torzo, galerie Time 

Eugen von Kahler: Orientální pohádka, kolem 1910, olej, plátno

Miloš Jiránek: Kaštanová alej v Jelením příkopě, 1907-1908, olej, plátno
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ní v Praze u prof. Vratislava Nechleby, Maxmiliána Pirne-
ra, Jana Preislera a Franze Thieleho. Podnikl studijní cesty 
po Francii, Itálii, Německu a Balkáně. Do roku 1943 půso-
bil jako profesor na středních školách.

Ságner byl malíř, který dal české abstrakci třicátých let 
příležitost aktualizovat lyrické a barevné kvality malby Jana 
Preislera. Abstrakce se tak v jeho podání stala dědictvím 
neoromantismu počátku století. V roce 1935 se stal čle-
nem skupiny Kvart, jediného abstrakcionistického sdru-
žení v dějinách českého moderního umění první polovi-
ny 20. století.

Josef Mánes (12. 5. 1820, Praha – 9. 12. 1871, Praha)
Josef Mánes byl český malíř, ilustrátor, grafik a jeden z nej-
významnějších představitelů českého romantismu.

Jeho otec byl známý malíř Antonín Mánes, profesor kra-
jinomalby na pražské malířské Akademii. Jeho strýc Václav 
Mánes na této škole dvakrát zaujímal místo prozatímního 
ředitele. Umělecky založený otec i strýc měli při jeho vý-
chově na něj, ale i na jeho sourozence Quida a Amálii silný 
vliv. Od svých patnácti let Josef studoval na pražské umě-
lecké Akademii u profesora Františka Tkadlíka. Roku 1844 
studoval umění v Mnichově, kde pobýval tři roky bez jaké-
hokoliv hmotného zajištění ze svého domova. Později pod-
nikl i několik studijních cest, mj. do Drážďan, Polska či Slez-
ska. Společensky se projevoval zejména jako činitel Umě-
lecké besedy, navrhl sokolský kroj i četné sokolské prapory. 

v Paříži a v Mnichově. V roce 1897 vstoupil do SVU Má-
nes, od roku 1899 přispíval do Volných směrů. Na světové 
výstavě v Paříži se setkal s Augustem Rodinem. Nemalou 
měrou se podílel na realizaci výstav Augusta Rodina a Ed-
varda Muncha v Praze. Podílel se na orientaci a koncepci 
časopisu Volné směry a přivedl do jeho redakce F. X. Šal-
du, založil první české výtvarné edice, napsal zásadní stu-
die o českém umění.

Jeden čas bydlel v Lumbeho vile, odkud maloval netra-
diční pohledy na Pražský hrad. Byl vedle Antonína Slavíč-
ka hlavním představitelem impresionismu v českém umění, 
jenž dovedl zachytit v osvětlení zároveň atmosféru, mate-
riál objektů a ve svých náčrtkových podobiznách i charak-
ter osob. Jeho malířské dílo zůstalo nedokončeno a ve stí-
nu jiných. Zemřel v pouhých šestatřiceti letech.

Stanislav Podhrázský (10. 11. 1921, Pejhov – 20. 5. 
1999, Praha)
Ve druhé polovině čtyřicátých let vyšel z poválečného sur-
realismu a vytvářel sochy ze sádry i olejomalby. Surrealis-
tické východisko zůstalo latentně přítomné i v padesátých 
letech, kdy vytvářel provokativní kresby dívčích aktů. Ani 
v šedesátých letech neopustil figuru a připojil se tak vol-
ně po svém k problému řešeným na půdě nové figurace. 
K tématům jeho malby patřila i krajina chápaná jako sno-
vá a symbolická zkušenost. Od sedmdesátých let se z exis-
tenčních důvodů věnoval především restaurování. Byl bra-
vurním kreslířem dbající o technickou dokonalost zobra-
zení.

Augustin Ságner (13. 12. 1891, Kostelec nad Orlicí – 
26. 5. 1946, Praha) – malíř a pedagog

Augustin Ságner: Pohyb šedých, 1934, olej, plátno Josef Mánes: Portrét dcery Josefa Haušilda, olej, plátno
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Posledním umělecky bohatým obdobím byla šedesátá léta 
19. století, kdy se mu prostřednictvím rodinných kontaktů 
podařilo získat mimořádnou zakázku na vytvoření medai-
lonů na Staroměstském orloji.

Tvorba Josefa Mánesa vychází z romantismu, byla in-
spirována životem venkovského lidu, který pro něj předsta-
voval ideál čistoty a lidství. Jedním z jeho nejznámějších děl 
je už výše zmíněná kalendářní deska z roku 1865 na Staro-
městském orloji (dnes už kopie, originál je uložen v Muzeu 
hl. m. Prahy). Zobrazuje alegorii dvanácti měsíců.

Jeho osobní život byl nicméně velmi nešťastný, jelikož 
byl člověk nepraktický a plachý, rodina jej rovněž donuti-
la odvrhnout svou jedinou lásku, z čehož se již nikdy zce-
la nevzpamatoval. Těžké a plíživé duševní chorobě pod lehl 
9. prosince 1871.

František Kaván (10. 9. 1866, Víchovská Lhota u Jilemni-
ce – 16. 12. 1941, Libuň u Jičína) – malíř krajinář
V letech 1890-1896 studoval na pražské Akademii v kraji-
nářském ateliéru Julia Mařáka. Patří k nejvýznamnějším do-
mácím krajinářům, položil základy realistické malby krajiny 
u nás. Jeho krajiny mají realistický základ, vycházejí z bez-
pečného zvládnutí kresby a základních technických doved-
ností, jsou věrohodné, pravdivé a nestárnoucí v účinku na 
vnímavého diváka. S Mařákovou školou se účastnil řady 
exkurzí na Žalov, Peruc, do Budňan pod Karl štejnem, na 
Okoř. Často maloval v Krkonoších, jižních Čechách a Že-
lezných horách.

Vystudoval práva, ale přátelství s pražskými umělci ho 
přivedlo k malířství. Nejprve se učil u Františka Čermáka 
a roku 1849 letmo prošel ateliérem Christiana Rubena na 
pražské Akademii. V letech 1850-1853 pobýval v Mnichově 
v soukromé škole Johanna Baptista Berdellého, roku 1854 
se ještě stal v Paříži žákem Thomase Couturea.

V roce 1857 se usadil ve Vaux-de-Cernay, v údolí Chev-
reusy nedaleko Paříže. Roku 1869 se vrátil do Prahy a stal 
se profesorem kreslení na Vyšší dívčí škole, kterým zůstal 
pětadvacet let. Kolem roku 1885 si nechal postavit cha-
lupu v Sázavě. V této chalupě se 19. června 1905 narodil 
jeho vnuk Jiří Voskovec.

Po roce 1875 byl výkonný spíše jako publicista a orga-
nizátor než malíř. Byl předsedou, místostarostou a staros-
tou výtvarného odboru Umělecké besedy, založil Alliance 
française, spolek pro francouzsko-české styky, a jeho pro-
střednictvím propagoval českou kulturu ve Francii. Přispí-
val do Květů a Humoristických listů, redigoval publikaci 
Národ sobě, vydanou po požáru Národního divadla.

Pinkas se ve Francii orientoval na krajinářství barbizon-
ské školy, na realismus Gustava Courbeta a na Milletovy 
obrazy venkovského života. 

Soběslav Hippolyt Pinkas: Chlapec s puškou, 1827-1921, olej, plátno

Po dobrovolném odchodu z Akademie vznikla jeho vý-
tvarná i literární díla ovlivněná symbolismem a dekaden-
cí, publikoval i své básnické pokusy. Po realistických po-
čátcích se přiklání k symbolismu. Po roce 1900 se vrátil 
zpět k čisté krajinomalbě, známé jsou především jeho zim-
ní motivy.

Soběslav Hippolyt Pinkas (7. 10. 1827, Praha – 30. 12. 
1901, Praha)
Syn pražského advokáta a politika Adolfa M. Pinkase se 
účastnil pražského revolučního ruchu roku 1848 jako cen-
turion studentské legie a v roce 1849 Kroměřížského sně-
mu jako dopisovatel Havlíčkových Národních novin a ilu-
strátor Šotka, kde vycházely karikatury poslanců.

František Kaván: Večer v příprašku



12

ku
ltu

ra

Cenu za architekturu získal 
návrh rekonstrukce Helfštýna 
Českou cenu za architekturu získali v letošním roce Miro-
slav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh 
rekonstrukce hradu Helfštýna. 

Porota ocenila, že autoři z olomouckého atelieru-r zvo-
lili „koncepci respektující historický objekt, vedeni snahou 
o zachování jeho charakteru“. Cílem bylo najít nejen op-
timální způsob zastřešení paláce, ale i přiblížení jeho his-
torického vývoje návštěvníkům ve všech jeho původních 
úrovních. Tento záměr vedl k myšlence vložení soudobých 
architektonických prvků do historické stavby a k propoje-
ní přízemí s vyššími podlažími paláce, která byla dosud ve-
řejnosti nedostupná. Nové konstrukce nechali autoři vložit 
do již existujících otvorů palácového torza a řešili je v sou-
dobém designu.

Porotci dodali, že „kromě formální a technické kvality 
se vynikající architektonické práce vyznačují tím, že jsou 
schopny žít v historii, vytvářet nové příběhy ve vztahu ke 
společnosti a místům, jinými slovy, že jsou vitální“.

Hrad Helfštýn se podle ní po rekonstrukci stal „prosto-
rem k prozkoumávání a objevování, a to prostřednictvím 
netriviálních (a částečně labyrintových a nečekaných) sle-
dů místností, průchodů, vyhlídek, otevřených oken a teras, 
z nichž lze krajinu a okolí pozorovat a vnímat“.

Celkově se o Českou cenu za architekturu ucházelo 
v 6. ročníku 170 realizací dokončených v posledních pěti 
letech, do finále pak postoupilo sedm děl.

Rozhodovala mezinárodní porota v čele s předsedou 
Yashou Jacobem Grobmanem (Izrael). Dalšími členy byli 
Bart Brands (Nizozemsko), Eduardo Cadaval (Mexiko/
Španělsko), Irakli Eristavi (Slovensko), Antonio Longo 
(Itálie), Marián Balázs (Maďarsko) a Peter Veenstra (Ni-
zo zemsko). (mk)

Architektem roku 2021 se stal Petr Stolín, 
král českého minimalismu
Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních 
pěti letech, cenu Architekt roku 2021, získal liberecký ar-
chitekt a pedagog Petr Stolín. Čestné uznání poroty obdr-
žela historička architektury a umění Kateřina Bečková. Ce-
nou Architekt obci 2021 byla odměněna spolupráce archi-
tekta Aleše Buriana a města Havlíčkův Brod.

Do odborné poroty zasedl architekti Stanislav Fiala, 
loňský laureát Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Marcela Stein-
bachová a umělkyně Kateřina Šedá. Při výběru se poro-
ta snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností.

„Používat jednoduché materiály a rafinovaně je imple-
mentovat ať už v konstelacích, nebo detailu staveb. To, co 
ale nejde naplánovat ani se naučit, je vložit do architektury 
duši. A to oni umí velmi dobře,“ ocenil architekt Petr Hájek 
spolupráci tandemu Stolín – Mičeková.

„Za nejdůležitější vlastnost považuji hlavně to, že se 
v mých domech dá žít,“ říká architekt Petr Stolín.
Doc. Ing. arch. Petr Stolín (* 1958, Svitavy) vystudoval 
gymnázium, po stranicky vynuceném nástupu na učňov-
ský obor zedník se mu podařilo přestoupit a absolvovat 

střední průmyslovou školu v Liberci a pak v Brně, kde ná-
sledně v letech 1978-1983 vystudoval Fakultu architektu-
ry na VUT. Pracoval ve Stavoprojektu Liberec a také v SIA-
Lu pod Karlem Hubáčkem. Vlastní architektonickou kan-
celář si založil počátkem devadesátých let. S Alenou Miče-
kovou spolupracuje od roku 2008 pod ustálenou značkou 
PETR STOLÍN ARCHITEKT. Společně se také věnují vede-
ní ateliéru konceptuálního analogového modelování na Fa-
kultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, 
kde Petr Stolín vede i Katedru architektury.

Mezi významné práce Petra Stolína patří mateřská 
škola Nová Ruda – Vratislavice nad Nisou (2018), ateliér 
analogového modelování FUA TUL (od 2015), Zen Hou-
ses – Ateliér a dům v Liberci (2015).

Klenot opavské architektury chátrá
Světově unikátní expresionistická stavba Leopolda Baue-
ra – obchodní dům Breda & Weinstein – čeká na svou zá-
chranu. Bohužel se stává, že pokud cennou stavbu nesta-
čili zničit komunisté, výrazně se na ní podepsala devade-
sátá léta.

Někdejší slezská metropole Opava se pyšní mnoha 
cennými památkami gotiky nebo baroka, ale má také zají-
mavý soubor moderní architektury. Jsou to například díla 
Leopolda Bauera, Otta Reichnera nebo bratří Šlapetů. 

Další stavby už ale neexistují: třeba dům nejslavnější-
ho tamního rodáka, čelného představitele vídeňské sece-
se Josepha Marii Olbricha (pavilón Secese ve Vídni), bo-

archITekTura & DesIGn

Leopold Bauer, Obchodní dům Breda & Weinstein v Opavě, 1927-28
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je interaktivní, umožňuje pestrobarevné obrazové i zvuko-
vé efekty. Zároveň poskytuje úkryt před deštěm a nepříz-
ní počasí. Technicky jde o pneumatický polštář z dvou vrs-
tev folie. Uvnitř je zavěšená síť několika tisíců diod, která 
umožňuje promítání zevnitř.

Nádvoří má také nové přístupové schody a rampu, při-
byly zrcadlové objekty. 

vZpomínka

Kilián Ignác Dientzenhofer (1. 9. 1689, Praha – 18. 12. 
1751, Praha)
Kilián Ignác Dientzenhofer byl český architekt a stavitel 
německého původu, představitel vrcholného baroka, syn 
stavitele Kryštofa Dientzenhofera. Patří mezi nejvýznam-
nější představitele barokní architektury v českých zemích. 
O jeho služby usilovala česká i moravská šlechta, bohatí 
měšťané a především duchovenstvo. Za svého života po-
stavil mnoho staveb jak v Praze, tak i mimo Prahu. Desít-
ky barokních kostelů, zámků a výstavných domů tak vtisk-
ly české krajině její charakteristickou tvář.

Navštěvoval jezuitské gymnázium na Malé Straně a po 
jeho ukončení snad krátce studoval na pražské univerzitě 
filozofii a matematiku. U svého otce se vyučil stavitelství 
a v roce 1708, tedy jako devatenáctiletý, odešel na zkuše-
nou do ciziny. Do roku 1715 procestoval Německo, Fran-
cii a Itálii a všude se učil od mistrů stavitelů. Několik let pů-
sobil ve Vídni v ateliéru významného rakouského architek-
ta Johanna Lukase von Hildebranta. Byl však ovlivněn také 
F. Borrominim a rovněž stavitelem J. B. Santinim-Aich lem. 
Od roku 1715 začal pracovat v rodinném podniku svého 
otce a po jeho smrti v roce 1722 jej převzal. Zprvu po-
kračoval v rozpracovaných zakázkách svého otce. Přede-
vším to byla spolupráce s benediktiny v Břevnově, ale také 
v Broumově. Tam postavil mnoho barokních kostelů na 
klášterních panstvích. Mezi jeho nejvýznamnější stavby pa-
tří kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, který po-
stavil během let 1732-1736, a především dostavba chrá-
mu sv. Mikuláše na Malé Straně. Tuto monumentální stav-
bu s mohutnou kupolí a zvonicí stavěl v letech 1737-1751. 
Během dalších třiceti let navrhl, spolupracoval nebo reali-
zoval okolo dvou set staveb. Pracoval převážně na zakáz-
kách šlechty a církevních institucí. V pozdní fázi své tvorby 
spolupracoval se svým zetěm Anselmem Luragem.

Na jeho počest byly pojmenovány např. Dienzenhofe-
rovy sady v Praze.

„Zapomenutá“ vila Otokara Fierlingera
V letošním roce uplynulo 70 let od smrti významného teo-
retika urbanismu a zahradního architekta Otokara Fierlin-
gera. Otokar Fierlinger se narodil 21. května 1888 v Olo-
mouci. Absolvoval fakultu pozemního inženýrství na vídeň-
ské Vysoké škole technické. Od roku 1919 až do své smrti 
pracoval na ministerstvu veřejných prací, kde byl v polovi-
ně třicátých let jmenován přednostou oddělení pro pláno-
vání a výstavbu měst.

Na základě stipendia Rockefellerovy nadace studo-
val v letech 1920-1921 v USA na univerzitách v Michi-
ganu a na Harvardu zdravotní inženýrství a krajinářskou 

hužel zbourali komunisté; zničeny nebo přestavěny byly 
i stavby dalšího významného reprezentanta tohoto stylu 
Huberta Gessnera.

V devadesátých letech získal stavbu původního ob-
chodního domu podnikatel Kamil Kotek. Slibovaná re-
konstrukce však neproběhla a dům začal rychle chátrat. 
Majitel stavby nakonec zkrachoval a dům byl pro veřej-
nost uzavřen.

O dalším osudu památky by se mělo rozhodnout v nej-
bližší době a doufejme, že danou šanci Opava ne promarní.

Architekt Leopold Bauer se narodil 9. prosinci 1872 
v Krno vě (Jägerndorf). Studoval na průmyslové škole 
v Brně, poté v letech 1893-1896 architekturu na vídeňské 
akademii u Karla von Hasenauera a Otto Wagnera. Po stu-
diu pracuje ve Vídni. V letech 1913-1919 je profesorem 
na vídeňské akademii jako nástupce Otto Wagnera. Roku 
1919 musel ze školy odejít. Netajil se svým odporem k so-
ciálním demokratům a pozdějšími sympatiemi k fašismu. 
Na sklonku života získal zakázku na stavbu říšského kanc-
léřství na vídeňském Ballhausplatzu. 

Bauer se na přelomu 19. a 20. století stává svou moder-
nistickou tvorbou a publicistickou činností jednou z nejvý-
značnějších osobností vídeňské kulturní scény. Kolem roku 
1905 se ale ve svých názorech i v díle vrací ke kontinuitě, 
řádu a nadčasovým hodnotám architektury, kterou však 
i nadále realizuje za použití moderních materiálů a kon-
strukcí. Zemřel ve Vídni 7. října 1938.

Jeho nejvýznamnější stavby v Horním Slezsku:
– 1908-1910, 1928-1929: Priessnitzovo sanatorium 

(Priess nitzova 45, Jeseník Lázně 299, Horní Slezsko): 
Jedná se o největší realizovanou Bauerovu stavbu. Již 
v duchu tradicionalismu projektovaná lázeňská budo-
va svou dvoukřídlou dispozicí umístěnou v kopci evo-
kuje rozlehlé barokní zámecké areály. Balkóny opatřená 
podlaží odkazují na léčebnou funkci budovy (umožňují 
pacientům pobyt na čerstvém vzduchu).

– 1927-1928, 1930: Obchodní dům Breda & Weinstein 
(Náměstí Republiky 9, Opava 159, Horní Slezsko): 
Bauer spolu s Juliem Lundwallem vtiskli víceúčelové-
mu obchodnímu domu originální a progresivní (železo-
beton) vzhled. Zvenku jsou v několika patrech umístěna 
velká obdélníková okna kombinovaná s příporami, které 
se u střechy rozšiřují, proplétají a vytvářejí lunety s kula-
tými okénky. V centru interiéru stojí prostorná hala kry-
tá skleněnou kopulí s na svou dobu velmi moderním vy-
bavením (nákladní a osobní výtahy, moderní vzducho-
technika, automatická telefonní ústředna, ústřední to-
pení, automatické hlásiče požáru a nouzové osvětlení). 
Rozlehlý centrální prostor s dvouramenným dřevěným 
schodištěm nese nezaměnitelný bauerovský rukopis. In-
teriéry projektoval Harald Bauer (1901-1990). Stavba se 
nepokrytě hlásí k inspiraci chicagskou školou a v době 
dokončení byla prvním moderním obchodním domem 
v československé republice.

Mrak na nádvoří
Uměleckoprůmyslového musea 
Na nádvoří Uměleckoprůmyslového musea se na zkoušku 
rozsvítil rozměrný objekt Mrak. Navrhl jej architekt Marek 
Štěpán s kolegy. Mrak s plochou 300 metrů čtverečních 
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nována náležitá péče a mělo by také být zabezpečeno je-
jich důstojné využití. Místo toho celý objekt již více než de-
set let postupně chátrá. Přitom v interiéru se dochovala 
hala s původním krbem nebo pozoruhodné dřevěné scho-
diště a celý prostor by mohl být využit například jako vý-
stavní prostor. Zahrada by mohla sloužit jako veřejný park, 
pokud by došlo k obnovení cest, kamenných schodišť a la-
viček. Stavba celým svým pojetím a organickým propoje-
ním s okolní přírodou patří k významným dílům meziváleč-
né architektury. (mk)

Jan Kotěra (8. 12. 1871, Brno – 17. 4. 1923, Praha)
Jan Kotěra byl český architekt, urbanista, teoretik architek-
tury, návrhář nábytku. Vychováván byl v německých ško-
lách, nejprve v Ústí nad Labem a potom na státní průmys-
lové škole, Odborné škole stavitelské v Plzni. V roce 1890 
přišel do Prahy, kde absolvoval praxi v projekční kancelá-
ři inženýra Freyna a ocitl se v blízkosti barona Mladoty ze 
Solopysk. Oba objevili jeho talent a stali se mecenáši jeho 
dalšího studia na vídeňské Akademii výtvarných umění od 
roku 1894, kdy tam nastoupil nový profesor Otto Wag-
ner. Ve Vídni se mladý Kotěra seznámil s Jože Plečnikem, 
Josefem Hoffmannem, Josefem Urbanem, ale i s Adolfem 
Loo sem.

Kotěra byl ovlivňován na jedné straně wagnerovským 
modernismem, na druhé straně italsky orientovaným kla-
sicismem, který ve vídeňské akademii ještě dozníval. Roku 
1897 získal prestižní Římskou cenu spojenou se stipendij-

architekturu. Během stáže procestoval americká města, 
aby se seznámil s jejich urbanismem a úpravou parkových 
zón. Zpět do Čech se vrátil ovlivněn dílem Franka Lloyda 
Wrighta.

V roce 1923 předložil Otokar Fierlinger na ČVUT di-
sertaci Severoamerická města a byl promován na doktora 
technických věd. V letech 1930-1937 působil jako docent 
nauky o stavbě měst na AVU.

Ve dvacátých letech vypracoval asanační plán obce 
Kvasice a podle jeho konceptu byly realizovány hornické 
kolonie v Košťanech a Břežánkách. Spolu s architektem 
Pavlem Janákem rekonstruoval v letech 1931-1934 zahra-
du Černínského paláce a v letech 1937-1938 parter u Le-
tohrádku královny Anny na Pražském hradě.

Ve třicátých letech Otokar Fierlinger navrhl a také rea-
lizoval soukromé zahrady v Praze, Jevanech, Strančicích 
a Nových Hradech. Na základě jeho návrhů byly založeny 
i zahrady u vil Cyrila Boudy a Edvarda Sutnara. Jeho úpra-
vy zahrad u letních sídel Edvarda Beneše, Ludvíka Strimpla 
a Zdeňka Fierlingera v Sezimově Ústí patří k vrcholným 
dílům architektonického krajinářství. Pro svého bratra 
Zdeňka, významného diplomata, navrhl Otokar Fierlinger 
v roce 1930 také dům a projevil se tak poprvé i jako pro-
jektant budov.

Při projektování letního domu pro svého bratra se Oto-
kar Fierlinger inspiroval stylem venkovských staveb Jana 
Kotěry. 21. srpna proběhla úřední kolaudace budovy a ve 
stejném období byl v sousedství vily vybudován domek 
správce a architektův ateliér. Celý objekt byl dokončen 
v roce 1934, kdy se realizovala přístavba obydlí pro řidiče 
a služky, kolny a stáje pro dobytek. Zdeněk Fierlinger zde 
choval ve třicátých letech krávu a od padesátých let men-
ší stádo ovcí. Pozemek byl ohraničen řekou Lužnicí a jeh-
ličnatým lesem.

Svůj charakteristický vzhled získala vila až v roce 1951, 
kdy bylo vystavěno zděné loubí a krytá veranda s rozměr-
ným oknem. Po smrti Fierlingerovy manželky Olgy zakou-
pil v roce 1983 od dědiců nemovitosti Úřad předsednictva 
vlády a ten byl majitelem až do roku 1996, poté vlastnil ob-
jekty Okresní úřad Tábor a ten je v roce 2001 pře vedl do 
majetku města Sezimova Ústí.

Ministerstvo kultury prohlásilo v roce 2000 vilu i hos-
podářský objekt za kulturní památku. Obě budovy jsou na 
českém území zřejmě jediné dochované stavby, které vy-

Fierlingerova vila v Sezimově Ústí Jan Kotěra, kancelářský dům, Praha, 1912-14, spolu s J. Zaschem

Jan Kotěra, vila Františka Trmala, Praha-Strašnice 1902-03
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ním pobytem v Palazzo Venezia v Římě. Tento pobyt spoje-
ný s cestami po celé Itálii, který Kotěra uskutečnil od úno-
ra do června 1898, završil jeho učednická léta.

Po návratu z Itálie nastoupil na speciální školu dekora-
tivní architektury na pražské uměleckoprůmyslové škole na 
místo Friedricha Ohmanna. K jeho žákům tam patřil napří-
klad Josef Gočár. Po návratu do vlasti neměl Kotěra příle-
žitost, aby uskutečnil některý z velkých projektů, na které 
se ve Vídni připravoval. Pražské okolnosti ho více přitáhly 
ke každodenním úkolům, jakými byly nájemní a obchod-
ní domy nebo předměstské vily. Roku 1910 byl jmenován 
profesorem nově vytvořené speciální školy architektury na 
Akademii výtvarných umění v Praze, kde učí i Bohuslava 
Fuchse a Františka L. Gahuru.

Jan Kotěra působil ve spolku výtvarných umělců Mánes 
a jako redaktor časopisu Volné směry. Organizoval množ-
ství výstav (Auguste Rodin, expozice českého umění na 
světové výstavě v Mnichově). V jeho ateliéru postupně pra-
covali Otakar Novotný, Josef Gočár a Pavel Janák. Absolvo-
val několik cest do Paříže, Holandska, Belgie a Německa.

Řadu dokončených předválečných staveb završuje no-
vostavba Lembergova paláce ve Vídni z let 1913-1915. Bu-
dova byla navržena jako nový domov pro dvě rodiny, což 
znamenalo složitosti v půdorysném řešení. Dřívější Kotě-
rův vývoj je lehce připomenut skladbou režného zdiva oko-
lo oken v prvním patře. Geometrizující kanelury na západ-
ním průčelí se svým způsobem vyrovnávají s kubismem, 

nicméně základní strohý ráz a sevřený objem odkazují 
k soudobým klasicizujícím tendencím. Zánik monarchie 
a zrod republiky na podzim roku 1918 znamenal radikální 
změnu především poměrů politických a zprostředkovaně 
i kulturních a uměleckých.

Kotěra věnoval v poválečném období mnoho sil pro-
jektu dostavby univerzitních budov. Od prvních skic v roce 
1907 doznala myšlenka pronikavých změn. Rozhodnutí 
státní regulační komise o svedení dopravy na obě nábře-
ží neznamenalo sice zásadní zásah do hmotového řešení 
budov, navrhovaných Kotěrou symetricky po obou stra-
nách Čechova mostu, měnilo však zásadně orientaci vstu-
pů a řešení veřejného prostoru kolem budov. Východiskem 
později realizované jedné poloviny areálu – Právnické fa-
kulty, dokončené až po Kotěrově smrti architektem Ladi-
slavem Machoněm – se staly pozdější varianty, kde se ob-
jevuje výrazný motiv umělecky zdobeného trojúhelníkové-
ho štítu, evokující vysokou štítovou plochu Mozartea. Ro-
dinný dům – typologický druh, k jehož kultivaci v archi-
tektonickém, výtvarném i prostorovém plánu Kotěra při-
spěl maximální možnou měrou – se příznačně stal jeho po-
slední prací. Šlo o nedokončený projekt Laichterovy vily 
v Dobrušce.

Josef Havlíček se narodil 5. května 1899 v Praze. Studo-
val architekturu na ČVUT v Praze (do 1924) a na Akademii 
výtvarných umění v Praze u prof. Josefa Gočára (do 1926), 
v jehož ateliéru pak pracuje do roku 1928. V letech 1928-
1936 projektuje a píše spolu s Karlem Honzíkem, pozdě-
ji spolupracuje zejména s K. Neumannem. Byl členem De-
větsilu, Levé fronty, SVU Mánes, předsedou redakční rady 
časopisu Architekt SIA. Úzce spolupracuje s výtvarnými 
umělci a designéry, je členem družstva Artěl. Od roku 1929 
působí v CIAM (Congrès International d’Architecture Mo-
derne), v letech 1945-1947 byl členem Světové rady této 
mezinárodní organizace. V roce 1948 se stává prvním ředi-
telem pražského Stavoprojektu. Umírá 30. prosince 1961 
v Praze. Roku 1963 se koná v Praze souborná posmrtná 
výstava jeho díla.

Josef Havlíček byl členem meziválečné umělecké avant-
gardy usilující o technickou a sociální revoluci. Byl typic-
kým konstruktivistou, avšak se smyslem pro výtvarné plas-
tické řešení budov. Současně byl činný jako progresiv-
ní malíř, sochař a umělecký výtvarník. Jako architekt na-
vrhoval urbanistické koncepce, veřejné budovy a obytné 

Jan Kotěra, Mozarteum, Praha-Nové Město, 1913

Jan Kotěra, vlastní vila, Praha-Vinohrady, 1908-09
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soubory, z nichž většina nebyla pro svou přílišnou velko-
rysost či extravaganci realizována. Nicméně budova Vše-
obecného penzijního ústavu zůstává snad nejtypičtější 
stavbou českého funkcionalismu.

Postupným uvolňováním kulturní scény, rychlým od-
chodem stalinské sorely a pobruselským vývojem mohl na 
prahu šedesátých let Josef Havlíček konečně se svými vi-
zemi prorazit. Bohužel však na počátku této nadějné éry 
předčasně umírá. Jeho studie ze čtyřicátých a padesátých 
let jsou nicméně stále aktuální, jak ukazuje současný vývoj 
světové architektury.

 Ing. arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Zemřel Jan Tabor
Dne 29. října 2021 nečekaně 
zemřel při návštěvě Benátek, 
kde se zúčastnil bienále ar-
chitektů, česko-rakouský ar-
chitekt, teoretik architektury, 
kulturní publicista a kurátor 
Jan Tabor (* 1944, Poděbra-
dy). Byl jedním z mála, které-
mu se podařilo úspěšně pro-
pagovat českou architekturu 
a její teorii i v zahraničí. Svý-
mi koncepty se snažil překo-

návat umělé hranice a domnělé protiklady mezi Východem 
a Západem nebo městem a venkovem.

Studoval na Vysokém učení technickém v Brně a v roce 
1968 emigroval s rodinou do Vídně. V letech 1968-1970 
studoval na BOKU ve Vídni a poté územní plánování na 
TU tamtéž. Tabor do roku 2009 vyučoval na Univerzitě uži-
tého umění ve Vídni. Byl kurátorem četných výstav a publi-
koval např. v Arbeiter-Zeitung a Süddeutsche Zeitung. Jan 
Tabor získal Cenu města Vídně za žurnalistiku v roce 2011.

Red. poznámka: V oddíle Z české a slovenské Vídně 
přetiskujeme oznámení o úmrtí J. Tabora, které vydalo Ar-
chitektzentrum Vídeň. Na leden pak připravujeme otiště-
ní rozhovoru O jednom osobitém kritikovi aneb Povídá-
ní s Janem Taborem, jejž s ním vedla dr. Marie Brandeis 
v roce 1998.

Josef Havlíček, činžovní dům, Praha-Dejvice, 1924-25

výsTavy

Národní galerie připravuje výstavy 
Josefa Mánesa, buddhismu i architektury
Na tiskové konferenci představila ředitelka Národní gale-
rie Praha Alicja Knast nové výstavní projekty na konec to-
hoto roku a na roky 2022 a 2023. 

„Národní galerie by měla být institucí, která slouží li-
dem. Chci, aby součástí tohoto projektu byla i média,“ 
uvedla na úvod. Poté jednotliví kurátoři představili chys-
tané výstavy.

Ta, která je věnována významnému českému malíři Jo-
sefu Mánesovi (1820-1871), se uskuteční po více než pa-
desáti letech ve Valdštejnské jízdárně od 20. října 2022 do 
30. ledna 2023. Expozice Falza? Falza! (19. 11. 2021 – 
1. 5. 2022 ve Šternberském paláci) chce ukázat padělky 
ve výtvarném umění, popsat cesty, kterými se do sbírek 
galerie dostaly, a jakými technologiemi se pravost či ne-
pravost ověřuje. Buddhistické umění hostí (3. 12. 2021 – 
24. 4. 2022) Valdštejnská jízdárna, přičemž výstava Bud-
dha zblízka klade hlavní důraz na prezentaci asijské myš-
lenkové tradice výtvarnými prostředky.

Nové sbírkové expozice Architektura 1958-1989 a Ex-
pozice 1939-2019 (otevřeny od 24. 11. 2022) prezentují 
ve Veletržním paláci jak vznik moderní architektury v Če-
chách, tak i tuzemské umění druhé poloviny 20. století.

Dalšími výstavními projekty jsou V kroužcích dýmu 
(23. 9. 2022 – 8. 1. 2023) ukazující umělce jako kuřáka, 
Digitální blízkost (11. 11. 2021 – 10. 7. 2022, Veletržní pa-
lác) se zaměří na nové technologie v klasickém uměleckém 

projevu a Fotograf Festival (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023), jenž 
spojí několik výstav do jedné akce.

Vrátí se také prezentace laureátů Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023) určené pro mladé 
umělce.

Galerie chce kromě toho propagovat české umělce 
v zahraničí (mimo jiné výstavou Mileny Dopitové v bru-
selském Bazaru ve druhé polovině příštího roku), upevnit 
spolupráci s francouzským Centre Pompidou, digitalizovat 
své sbírky, zabezpečit rekonstrukci Veletržního paláce, rea-
lizovat výstavbu depozitáře v pražských Jinonicích a přede-
vším získat svou otevřeností co největší počet návštěvníků.

(mk)

Výstava o Ester Krumbachové
Monografická výstava o jedné z nejvýznamnějších osob-
ností české filmové nové vlny, Ester Krumbachové, bude 
od 24. listopadu do 6. března 2022 k vidění v Domě umě-
ní města Brna.

Výtvarnice, scénografka, kostýmní návrhářka, scená-
ristka a režisérka Ester Krumbachová (1923-1996) pa-
tří mezi klíčové osobnosti české kultury druhé polovi-
ny 20. století. Před nedávnem byla ministerstvem kultury 
oceněna in memoriam za přínos v oblasti kinemato grafie 
a audio vize. Ester Krumbachová byla svá a charakteristic-
kým literárním stylem, originálním výtvarným jazykem ur-
čila vizuál ní, dramaturgickou i režijní podobu řady čes-
kých filmů a divadelních her a ovlivnila řadu umělců. „Byla 
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múza, jakási šedá eminence filmů ze šedesátých let,“ řekl 
o ní režisér Jan Němec. „Byla talentovaná, psala, tvořila 
kostýmy a návrhy. Ovlivnila nejen mě, ale i Věru Chytilo-
vou. Otakar Vávra a Karel Kachyňa natočili své nejlepší fil-
my ve spolupráci s ní. Pozitivně ovlivnila český film,“ dodal. 

Přesto její tvorba nebyla veřejnosti dosud komplex-
ně představena. I proto, že její pozůstalost byla objevena 
teprve v nedávné době. To se nyní snaží napravit brněn-
ská výstava. Nabídne malby a kresby umělkyně, její kos-
týmní návrhy, šperky, dopisy přátelům a také kočkám, kte-
ré byly její nedílnou součástí. K vidění budou i její deníky 
a soukromé fotografie.

Výstava umožní pohled do poloveřejného soukromí Es-
ter Krumbachové, do jejích četných tvůrčích i soukromých 

zápasů. Představí výběr realizací a ukázek z filmů, na kte-
rých se podílela. Promítán také bude její jediný autorský 
snímek Vražda Ing. Čerta a dokumentární film Pátrání po 
Ester od Věry Chytilové.

Krumbachová byla velkou milovnicí zvířat a v jejím bytě 
našlo útočiště mnoho toulavých koček a jiných opuštěných 
zvířat. Výstava v Domě umění proto bude také umisťovací.

V expozici, která bude veřejnosti přístupná do 6. břez-
na 2022, se budou pohybovat kočky z útulku Tlapky 
Mochov, které si lidé budou moci adoptovat. Kočky tak 
nejsou výstavním exponátem, ale rozšiřují působnost vý-
stavy umění o další etický aspekt, který byl v životě uměl-
kyně důležitý.

 (mk)

lITeraTura

Meditativní román Evy Kantůrkové
Kruhy života je název nového románu prozaičky a scená-
ristky Evy Kantůrkové. Pokračuje v něm v prezentaci svých 
názorů, jež dříve v prózách vyjadřovalo její alter ego Ne-
čas. Nyní je to Stará dáma, pro kamarádku Milunka, kte-
rou neodbytná paměť i stav současného světa nutí během 
sedmi dnů k návratům k prožitým příběhům i k vyjádře-
ní k dnešku.

Nedočtená kniha fyzika a spisovatele Stephena 
Hawkinga, zmíněná jen tak mimochodem, dává tušit, že 
nejde o ledajakou, do sebe uzavřenou stařenku. Svědčí 
o tom i její postoj k pojetí dnešní genderové osobnosti, jež 
není určena přírodním pohlavím, ale jeho vlastním sebe-
stanovením, sebevolbou. To Staré dámě není proti srsti, 
protože ve svém nitru coby skrytý chlap by se svým býva-
lým pracovním okolím zatočila jinak než bývalý šéf.

Autorčiny meditace, stylově se odlišující od součas-
né prózy, připomínají kruhy vztahů, životních příležitostí 
a vnějších událostí, i když se je paměť snaží umlčet. Jenom-
že ta si často vymůže návraty k tomu, čemu se člověk brá-
ní, a připomíná postavy, jež prošly naším životem. V přípa-
dě Staré dámy jde dokonce o víc.

Hrdinka Kantůrkové nikomu neradí, nikomu nic nenu-
tí, byť by si o to vztah s tatínkem a jeho čtyřmi manželka-
mi, s dcerou Bohunkou, jejím mužem Oldřichem a nako-
nec i s vnučkou Karolinkou mnohokrát říkal. Spisovatel-
ka a její postava však nenávidí moudra vyslovená ex post, 
i když se nelítostným hodnocením nevyhýbají.

Intimní zpověď Staré dámy, připomínající osobní pro-
žitky, bolestné zrání, boj o uvědomění si svého já i neleh-
ké vyrovnávání s povinností žít, vybízí k mnoha úvahám.

(mk)

Kunderův román Nevědění vychází v češtině
V brněnském nakladatelství Atlantis vychází český překlad 
románu Milana Kundery Nevědění. Kniha z roku 1999 
s originálním názvem L’ignorance je jedním z románů, kte-
ré Milan Kundera napsal francouzsky a u nichž dlouho od-
mítal svolit k překladu do češtiny. Nyní vychází v překladu 
Anny Kareninové. 

Posledním Kunderovým románem, který napsal česky, 
byla Nesmrtelnost. Nevědění vyšlo nejprve v roce 2000 ve 

Španělsku, pak bylo přeloženo do několika dalších jazyků 
a až v roce 2003 ho vydalo nakladatelství Gallimard fran-
couzsky. Kundera se v něm vrací k české tematice a vyu-
žívá i svých zkušeností z exilu. Na internetu koluje několik 
pirátských překladů. Nevědění je předposlední román Mi-
lana Kundery napsaný francouzsky.

Barbora Klementová v recenzi knihy v roce 2012 uved-
la, že celý text je protkán tématy emigrace, návratu do vlas-
ti, nostalgie. V prvních kapitolách románu Kundera zkou-
má slovo nostalgie z lingvistického hlediska; zabývá se tím, 
jaké má slovo v různých jazycích konotace a základy. Závě-
rem pozorování je to, že se nostalgie zdá být jakýmsi utrpe-
ním pocházejícím z nevědomosti. Slovo ignorance má to-
tiž ve francouzštině dvojí význam, jednak neznalost nebo 
nevědomost, za druhé nevzdělanost či ignorance. (mk)

Vychází dětská kniha o Nicholasi Wintonovi
Pod pojmem dějinný hrdina si málokdy dokážeme předsta-
vit člověka z masa a kostí se soukromým životem, naděje-
mi i pochybnostmi. Roušku nevědomosti o tom, kdo vlast-
ně byl Nicholas Winton a také jedna z jeho šesti set šede-
sáti devíti svěřenců, Věra Diamantová, odkrývá výtvarník 
Petr Sís ve své autorské knize Nicky & Věra. Útlá publika-
ce plná jemné ilustrace, určená zejména nejmladším čtená-
řům, je skromným příběhem s velikým poselstvím. Křižují 
se v ní dva osudy, které spojil blížící se celosvětový konflikt, 
rodičovské úsilí zachránit ohroženého potomka a nezištná 
pomoc dobrodince. Ten se v nesvobodné zemi rozhodl za-
riskovat a pokusit se dostat do bezpečí děti, které by jinak 
čekal transport do koncentračního tábora.

Kromě události z přelomu let 1938 a 1939 a slavné-
ho Wintonova setkání s přeživšími chráněnci na televizní 
půdě o téměř půlstoletí později se o tomto úctyhodném 
muži neví prakticky nic, což se Sís snaží napravit. Nickyho 
vykresluje jako burzovního makléře, mluvícího několika ja-
zyky, vášnivého motoristu a rovněž šermíře, jehož olympij-
skou ambici zpřetrhala druhá světová válka.

Zásadní je ovšem jeho zvláštní souběh pokory a stateč-
nosti, bez něhož by do jednoho z osmi pověstných Win-
tonových vlaků nikdy nenastoupila tehdy desetiletá Věra, 
paralelní postava Sísova díla. Hořkosladké vzpomínky za-
psané v titulu Perličky dětství, který v dospělosti vydala, se 
staly přímou inspirací pro vznik nové knihy. (mk)



18

ku
ltu

ra Nová kniha Michala Klímy o skautingu
S dobou komunismu v Československu seznámí děti nová 
kniha Michala Klímy Skautská pátrání po tom, jak u nás 
vládli komunisté. Publikaci vydaly organizace Junák – český 
skaut a Člověk v tísni. Ke knize jsou k dispozici také dopro-
vodné vzdělávací materiály, aby se mladí čtenáři mohli s té-
maty blíže seznámit. S knihou, která je v nabídce v běžných 
knihkupectvích, budou pracovat skauti v Česku a mnozí 
žáci základních škol.

Junák knihu podle místostarostky Skautu Barbory Ti-
chavové poskytne asi 15 500 skautům ve věku jedenác-
ti až patnácti let. „To z titulu už teď dělá dětský bestseller,“ 
řekla. Oddíloví vedoucí skautů dostanou k dispozici i me-
todické materiály ke knize. Ty připravili v neziskové orga-
nizaci Člověk v tísni.

Autor knihy Michal Klíma je držitelem osvědčení účast-
níka odboje a odporu proti komunismu. Počátkem osmde-
sátých let 20. století vedl skautský oddíl Pětka, který přežil 
komunistický zákaz činnosti jako vodácko-turistický oddíl.

Český komiksový hrdina Pérák opět na scéně
Postavička Péráka se poprvé objevila za druhé světové vál-
ky. V letošním roce inspirovala vznik komiksu Pérák: Janta-
rová komnata, který se také vrací do historie. 

Pérák je původní česká postava, něco jako „super-
hrdina“, z dob protektorátu Čechy a Morava. Měl to být 
zázračně skákající člověk s pružinami na nohách, který bo-
joval proti okupantům a nikdy nebyl dopaden. Později se 
objevil v animovaných filmech a komiksech.

Scenárista Petr Macek a kreslíř Petr Kopl postavu po-
užili jako stárnoucího rádce už ve své komiksové sérii Zá-
zrak, ta zaujala natolik, že jí stvořili vlastní příběh – zasaze-
ný samozřejmě do doby druhé světové války.

„Vždycky jsme s Petrem Koplem chtěli dělat takové ko-
miksy, jaké bychom byli bývali rádi četli jako kluci,“ říká 
scenárista Petr Macek. „K Pérákovi jsme dospěli vlastně 
úplně mimoděk, původně jsem neplánoval si tu postavu 
přisvojit, měl být jen „hostem“ v Zázrakovi. Jenže on se mi 
hrozně dobře psal. Učinili jsme asi šťastné rozhodnutí, že 
jsme jeho mýtus spojili s naším magickým světem, vytvořili 
mu tajemné trauma v minulosti, a čtenáři se začali zajímat 
a pídit po dalších podrobnostech. Rád bych řekl, že osud 
naší verze Péráka režíruji já, ale občas mám pocit, že už si 
žije vlastním životem, a já to sotva stíhám zaznamenávat!“

V prvním příběhu s názvem Pérák: Oko budoucnosti se 
snažil Adolf Hitler zmocnit Libušiny lebky, aby s její pomo-
cí mohl vidět do budoucnosti. Ve druhé knize se Hitlero-
va okultní organizace Thule, vedená majorem Vernerem, 
zmocnila Jantarové komnaty, historického arte faktu nevy-
číslitelné ceny, jemuž jsou přisuzovány tajemné schopnos-
ti. Pérák má navíc s Vernerem nevyřízené osobní účty – ten-
to zákeřný nacista a manipulátor jej připravil o partnerku 
i nenarozené dítě.

„Zatímco první Pérák byl dobrodružná duchařina, kte-
rá rozestavěla figurky na šachovnici, do druhého jsme při-
dali ještě science-fiction motivy a samozřejmě řádnou por-
ci humoru. Stále si ale necháváme ještě něco v rukávu, pro-
tože od začátku vím, že Pérákův příběh by měl být trilogie. 
A možná ne jedna,“ dodává Macek. (mk)

Život českých mulatů v černobílém světě
Jaké to je vyrůstat v zemi, kde je barva vaší kůže v menšině 
a kde u většiny populace převládají rasistické názory a jak 
v sobě najít sílu jít si za svým snem, nejen na tyto otázky se 
pokouší odpovědět kniha Náš černobílý svět, která přibli-
žuje osudy českých mulatů.

Napsal ji Obonete S. Ubam a vyzpovídal v ní devět 
známých osobností. Televizního moderátora Reye Koran-
tenga, fotbalistu Theodora Gebre Selassieho, filantrop-
ku a moderátorku Lejlu Abbasovou, spisovatele Tomáše 
Zmeškala, choreografa a tanečníka Yemiho A. D., sino-
loga Martina Kříže, spisovatelku a numeroložku Moniku 
Ben Thabetovou, televizní moderátorku Zuzanu Tvarůž-
kovou a zpěvačku Madalenu Joao. Desátou osobností je 
sám Ubam.

Svou knihu rozhovorů věnoval těm, kteří se narodili 
s tmavou kůží v bílém Československu. V dětství a dospí-
vání je trápila všudypřítomná pozornost, někteří zažili ši-
kanu a rasistické útoky. Mnohdy nevěděli, kam vlastně pa-
tří. V knize jsou desítky fotografií ze soukromých archivů 
zpovídaných osobností.

Afročech Obonete S. Ubam debutoval před dvěma lety 
životopisnou knihou Sedm let v Africe. Inspiraci Afrikou zú-
ročil také ve sbírce tradičních přísloví Kalangu. (mk)

V centru Prahy je busta 
básníka Rainera Marii Rilkeho
V ulici Na Příkopě v centru Prahy na domě někdejší piaris-
tické školy byla odhalena busta pražského rodáka, básníka 
Rainera Marii Rilkeho. Autorkou výtvarného návrhu bus-
ty je sochařka Vlasta Prachatická, na textové části se podí-
lel sochař Stanislav Kolíbal. Projekt inicioval Pražský lite-
rární dům autorů německého jazyka a Společnost Mariny 
Cvetajevové. Odhalení se zúčastnili zástupci velvyslanectví 
německy mluvících zemí, Památníku národního písemnic-
tví a umělci, kteří se podíleli na vzniku připomínky slavné-
ho básníka. Zazněly básně v podání Christiana Rühm korfa 
a Hany Kofránkové. 

Rainer Maria Rilke (4. 12. 1875, Praha – 29. 12. 1926, 
sanatorium Valmont u Montreux ve Švýcarsku) byl je-
den z nejvýznamnějších německy píšících lyriků přelomu 
19. a 20. století. Rilke (celým jménem René Karl Wilhelm 
Johann Josef Maria Rilke) se narodil v rodině pražského 
německého úředníka Josefa Rilkeho. Když bylo Rilkemu 
devět let, jeho rodiče se rozešli. Byl poslán na Vojenskou 
kadetní školu v Hranicích na Moravě (na stejné studoval 
i Robert Musil, inspirovala jej k románu Zmatky chovan-
ce Törlesse). Později studoval literaturu, dějiny umění a fi-
lozofii na univerzitách v Praze a Mnichově, mekce tehdejší 
německé kultury. Po odchodu z Prahy v roce 1896 si změ-
nil jméno „René“ na „Rainer“.

vZpomínka

PhDr. Jaromír Hořec, CSc., původním jménem Halb-
huber (18. 12. 1921, Chust, Podkarpatská Rus – 22. 11. 
2009, Praha)
Jaromír Hořec byl známý český básník, spisovatel, novinář 
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a publicista. V roce 1954 dokončil Hořec studia češtiny a li-
terární vědy na filozofické fakultě a v letech 1965-1969 byl 
pedagogem na fakultě sociálních věd a publicistiky na Kar-
lově Univerzitě a redaktorem edice Magnet v nakladatel-
ství Naše vojsko. V roce byl vyloučen z KSČ, zbaven místa 
na fakultě, postu šéfredaktora časopisu Univerzita Karlova 
a o rok později odešel do invalidního důchodu. 

V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o dva roky pozdě-
ji založil samizdatovou edici Česká expedice, kde vyšlo na 
120 svazků. Za podvracení republiky a za šíření ineditní li-
teratury byl v roce 1981 půl roku ve vazbě.

Příležitostně psal texty k jazzové a taneční hudbě. 
K této profesi se dostal, když psal o jazzové a taneční hud-
bě. Písničky Dva modré balónky, Docela všední obyčejný 
den, Nedělní vláček či populární Barborka doslova zlido-
věly. Jejich prvními interprety byli Josef Zíma, Vlasta Prů-
chová a také Waldemar Matuška.

Po listopadové revoluci byl Hořec v roce 1991 jmeno-
ván docentem a stal se předsedou Společnosti přátel Pod-
karpatské Rusi. Byl místopředsedou Masarykova demokra-
tického hnutí, členem Obce spisovatelů a českého centra 
Mezinárodního PEN klubu.

DIvaDlo

Divadla Fidlovačka, Bez zábradlí a v Dlouhé 
si připomněla výročí svého založení
Tři pražská divadla oslavila v listopadu kulatá výročí od své-
ho založení. Rovné století od zahájení své činnosti si 5. lis-
topadu připomenulo Divadlo Na Fidlovačce v Nuslích, kte-
ré před dvěma desítkami let zažilo své znovuzrození. Tři 
desetiletí od svého vzniku si připomnělo Divadlo Bez zá-
bradlí, kde se mnohé z osobností stojící u jeho vzniku se-
šli na této pražské scéně v paláci Adria. A čtvrtstoletí své-
ho působení oslavilo Divadlo v Dlouhé, které se divákům 
poprvé otevřelo 16. listopadu 1996.

„Čtvrtstoletí existence divadla si připomínáme v prů-
běhu celé letošní sezóny, samotný výroční den jsem osla-
vili premiérou inscenace režijního tandemu SKUTR Mistr 
a Markétka a ke stejnému datu jsme připravili souhrnnou 
publikaci,“ řekla mluvčí Divadla v Dlouhé Karola Štěpáno-
vá. Ve foyer divadla jsou vystaveny fotografie připomínají-
cí okamžiky, situace a umělce, které ke čtvrtstoletí Divadla 
v Dlouhé patří. Historii divadla připomněl v České televizi 
dokument Krátké čtvrtstoletí Divadla v Dlouhé.

Román Michaila Bulgakova Mistr a Markétka je jed-
ním z nejtajemnějších děl světové literatury, plný hádanek, 
symbolů a náznaků. Jeho čtenář se ocitne ve společnosti, 
která chce stvořit lepšího člověka i lepší svět, místo toho 
ale stvoří svět plný strachu, jenž se dá zneužít jako zbraň 
proti všemu, co se vymyká průměru. Divadlo v Dlouhé 
plánuje v současné sezóně uvést také dramatizaci románu 
Doba z druhé ruky: konec rudého člověka Světlany Alexi-
jevičové. Touto sérií se obrací k identitě sovětského člově-
ka – sovětské společnosti jako palčivé hrozby dnešní Evro-
py, uvedla mluvčí divadla.

Divadlo Bez zábradlí zahájilo v září 30. sezónu. Jako 
jedno z prvních soukromých divadel ještě v Českosloven-
sku ho založilo několik herců pod vedením Karla Heřmán-
ka v roce 1992. Založili ho po odchodu z Divadla Na zábra-
dlí, které tehdy procházelo personálními změnami, a tro-
chu natruc, jak přiznávali, ho nazvali Divadlo Bez zábradlí.

Za třicet let má Divadlo Bez zábradlí za sebou řadu in-
scenací, které přilákaly tisíce diváků a měly stovky repríz – 
hry jako Jakub a jeho pán, Revizor, Blbec k večeři, Tři muži 
na špatné adrese, Hráči, Kontrabas a mnoho dalších. Na 
inscenacích spolupracovaly režisérské legendy, jako třeba 
Jiří Menzel nebo Sergej Fedotov. Karel Heřmánek nedávno 
předal vedení divadla svým dvěma synům, Karlovi a Jose-
fovi. Na jevišti divadla se při vzpomínání na jeho historii se-

šli Veronika Freimanová, Jana Švandová, Jiří Bartoška, Jan 
a Rudolf Hrušínští, Pavel Zedníček či zakladatelská dvoji-
ce Hana a Karel Heřmánkovi. Ve foyer divadla je umístěna 
výstava fotografií, plakátů a dalších materiálů, které jsou 
s existencí této scény spjaty.

Divadlo Na Fidlovačce, původně Tylovo divadlo v Nus-
lích, vybudoval před sto lety herec a podnikatel Stanislav 
Langer. Původně byl jeho záměr postavit nuselský divadel-
ní stánek v prostorách Nuselského pivovaru, nakonec zís-
kal pozemek na druhé straně Botiče, v parku, kde se ko-
nala ševcovská pouť Fidlovačka. Divadlo se mělo slavnost-
ně otevřít 28. října 1921, den předem ale zemský stavební 
úřad otevření stavby kvůli nedodělkům zakázal. Langerovi 
se podařilo po provedení pár oprav divadlo otevřít 5. listo-
padu, připomněla mluvčí divadla Lucie Purchartová.

Divadlo ve své historii měnilo název i svou náplň, až 
bylo za normalizace uzavřeno a budova chátrala. V roce 
1994 se v hlavách Elišky Balzerové a Tomáše Töpfera zro-
dil nápad na znovuvybudování scény. Díky veřejným sbír-
kám a sponzorům se to povedlo a 28. října 1998 se diva-
dlo znovu otevřelo. Nejprve Töpfer, potom Balzerová diva-
dlo vedli, od roku 2016 má scéna nové vedení.

Diváci si na Fidlovačku rychle našli cestu, divadlo nabí-
zí atraktivní nenáročné tituly pro široké publikum. „Sezó-
nu jsme odstartovali v plném proudu a diváci chodí a cho-
dí stále více. Jsme rádi nejen kvůli našemu divadlu, ale kvů-
li kultuře,“ uvedla Purchartová. Zatím poslední premiérou 
Fidlovačky je adaptace filmového muzikálu Kouř, v sou-
časné sezóně scéna plánuje ještě čtyři premiéry. „Snaží-
me se vynahradit sobě i divákům nucenou pauzu, kterou 
jsme měli. Přejeme si spokojené diváky, chceme pro ně zá-
bavu a aby každá návštěva u nás pro ně byla nezapome-
nutelným zážitkem. K nám se chodí divák bavit, zasmát se 
nahlas a zapomenout na starosti kolem,“ dodala mluvčí.

(mk)

Jak Cimrman zesměšňoval 
práci státní bezpečnosti
Historií souboru Divadla Járy Cimrmana se zabývá nová kni-
ha Tomáše Malečka Divadlo Járy Cimrmana po padesátce. 

Komunisté neměli Divadlo Járy Cimrmana nikdy rádi. 
Nejprve škodili nepřímo, prováděli různé schválnosti. Pak 
začali chodit estébáci na představení a dlouho hledali v ra-
finovaných textech her jasný důkaz protistátnosti, aby je 
mohli zakázat.
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ra Komunistické úřady se nejdříve snažily divadla zbavit 
tak, že soubor pod různými záminkami opakovaně vyháně-
ly ze sálů, kde vystupoval. Občas se ale objevil i soudruh, 
kterému se hry líbily. Ředitel Pražského kulturního středis-
ka Jan Zvolský překvapivě pochválil hru Posel z Liptákova, 
dokonce si myslel, že jde o satiru na uhlobarony.

Podle Zdeňka Svěráka byl tak hloupý, že tomu oprav-
du věřil. Také Ladislav Smoljak ho označil za „prosťáčka, 
až dojemného“. Chtěl prý, aby se ve hře víc hovořilo o sta-
vebnictví, třeba o tom, že chlap s lopatou stojí a nic nedělá.

Začátkem osmdesátých let se situace přiostřila. Ve hře 
Lijavec vystupuje tajný policista Pihrt, kvůli kterému zača-
la soubor víc řešit StB. Založila svazek Sprcha a nasadi-
la agenty na Pavla Vondrušku a Zdeňka Svěráka. Ve svaz-
cích StB se našlo např. hlášení Heleny Vernerové: „Vond-
ruška prochází mezi hosty v hostinci a provokuje je s cí-
lem docílit, aby projevili svoje pravé politické názory. Zá-
roveň si píše negativní názory do bloku. […] Velmi negativ-
ně působí i moment, kdy Vondruška zmizí ze scény a obje-
ví se zde ve staré četnické uniformě s tím, že všechny hos-
ty, kteří měli negativní názory, zatkne,“ dodává Vernero-
vá. Bdělou soudružku překvapilo, že „hra Lijavec byla vů-
bec povolena“.

Na Lijavec si zašel také podporučík StB Jan Musil, kte-
rý potvrdil, že tam jsou „markantní invektivy proti socialis-
tickému zřízení“.

Zpráva agenta Vladimíra Malého se jmenuje „Závado-
vé vystoupení divadla J. Cimrmana“. Potvrzuje v ní, že dle 
rozhodnutí vedení PKS má být provedeno opatření pro-
ti Smoljakovi, Svěrákovi a dalším členům divadla s cílem 
„těmto negativním jevům zamezit a omezit celkovou čin-
nost divadla“.

Zanedlouho přišla zpráva, že divadelní sál se ruší a spo-
lek bude muset odejít.

Později zašel k Cimrmanům také agent Zdeněk Navara 
(krycí jméno Arsén). Arsén si více všímá Smoljaka a semi-
náře před hrou. Vadí mu, že dělá narážky na střídání pre-
zidentů v ČSSR. Poté si povšimnul, že „obecenstvo, pře-
vážně inteligence, dovede velmi citlivě reagovat na pouhý 
náznak dvojsmyslu, kterých je hlavně v druhé části před-
stavení velmi mnoho“. Nejvíc Arséna zlobily invektivy „ze-
směšňující práci bezpečnosti“.

V roce 1983 byl Lijavec úplně zakázán. Zakázali i gra-
mofonovou desku Lijavec a propagaci divadla v televizi 
a rozhlase. Svěrák a Smoljak byli tehdy varováni před psa-
ním podobných her do budoucna. K dalšímu sledování 
obou objektů jsou pak určeni opět agent Arsén a nová po-
sila, agent Kluzáček.

Okolností vpravdě cimrmanovskou je, že jeden vyso-
ce postavený estébák se jmenoval plukovník Pichrt a po-
chopitelně se domníval, že postava tajného agenta Pihrta 
je parodie na něj. Jenže to bylo úplně jinak. Zdeněk Svěrák 
po letech potvrdil, že o Pichrtovi vůbec netušil. Pihrt bylo 
jméno lékaře, ke kterému chodil jako malý. (mk)

Martin Stropnický pětašedesátiletý
Martin Stropnický (*19. 12. 1956) v letech 1967-1970 stu-
doval na lyceu v Ankaře (Turecko), kde jeho otec půso-
bil jako obchodní rada na velvyslanectví. Ještě než v Praze 
odmaturoval, byl partnerem Dagmar Veškrnové ve filmu 
Tak láska začíná. Po absolvování DAMU (1976-80) hrál 

v Městských divadlech pražských (1980-1986) a ve Vino-
hradském divadle (1986-1990). V té době byl také známý 
jako osobitý písničkář. V srpnu 1990 ukončil svoji umělec-
kou dráhu a nastoupil na ministerstvo zahraničí. Po stá-
ži na vídeňské Diplomatické akademii byl velvyslancem 
v Portugalsku (1993-1994) a v Itálii (1994-1997). V roce 
1998 byl ministrem kultury v Tošovského vládě. Posléze se 
vrátil se k divadlu jako ředitel Divadla na Vinohradech. Je 
obsazován v televizi a ve filmu (Koncert, Kariéra, Hauři, 
Bolero, Jasnovidec).

V roce 1998 byl krátce ministrem kultury, v letech 
1999-2002 byl jmenován opět českým velvyslancem, ten-
tokrát u Svatého stolce. V roce 2002 získal cenu Thálie za 
svoji roli Howarda Katze ve stejnojmenné divadelní hře. Ve 
volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 úspěš-
ně kandidoval v Jihomoravském kraji jako lídr hnutí ANO. 
V lednu 2014 se stal kandidátem hnutí ANO na post mi-
nistra obrany ve vládě Bohuslava Sobotky. Dne 29. ledna 
2014 byl do této funkce jmenován. Za hnutí ANO byl mi-
nistrem obrany 3. 12. 2017 – 27. 6. 2018 – 10. ministr za-
hraničních věcí ČR a místopředseda vlády – za ANO, poté 
velvyslancem v Izraeli.

Mluví anglicky, francouzsky a italsky, pasivně německy, 
rusky a portugalsky. Je potřetí ženatý – s herečkou Veroni-
kou Žilkovou-Stropnickou. 

Helga Čočková slaví osmdesátiny
Helga Čočková, provdaná Matulová (* 26. 11. 1941, Os-
trava), je česká herečka a moderátorka. Vystupovala již 
jako dítě. Po absolutoriu pražské DAMU působila nejpr-
ve dva roky ve Východním Německu. Poté hrála ve Stát-
ním divadle v Ostravě, v letech 1967-1993 byla členkou či-
nohry Národního divadla v Praze, zahrála si v Divadle Na 
zábradlí.

Během studií na pražské DAMU si zahrála hlavní roli 
papouška Bořivoje v tehdy slavné inscenaci Miloše Ma-
courka Jedničky má papoušek, která byla pak dlouho sou-
částí repertoáru Divadla Na zábradlí, a současně si ji re-
žisér Rudolf Vedral s autorem Pavlem Kohoutem vybra-
li pro jednu z hlavních rolí, Petru, do Kohoutovy připravo-
vané inscenace Třetí sestra v tehdejším Realistickém diva-
dle (nyní Švandovo divadlo Praha).

Československý film ji objevil již v roce 1959, kdy si po-
prvé zahrála malou roličku v Krejčíkově filmu Probuzení 
(kultovním filmu té doby), pro kterou si ji režisér Jiří Krej-
čík vybral už u přijímacích zkoušek na DAMU, a hned nato, 
v roce 1960, pak následovaly další dva filmy Pochodně (re-
žie Vladimír Čech) a hlavní dívčí role ve filmu Žalobníci 
(režie Ivo Novák), kde měla možnost si zahrát v partner-
ství s celou plejádou hereckých hvězd té doby, jako byli Ru-
dolf Hrušínský, Ladislav Pešek, Otomar Krejča, Zora Roz-
sypalová, Vlastimil Brodský a další.

Hned čtyři zajímavé filmové role úspěšně ztvárnila 
v roce 1962. Z nich patrně nejznámější i nejúspěšnější se 
stala její role židovské dívky Lízy ve filmu Zdeňka Brynycha 
Transport z ráje (podle povídky Arnošta Lustiga). Tento 
film obdržel hlavní cenu na filmovém festivalu v Locarnu. 
Jeho premiéry v Praze se však Helga Čočková pro svoji teh-
dejší účast na studentských majálesech v Praze (tzv. Pet-
řínské události) nesměla zúčastnit. Během studií na DAMU 
si rovněž zahrála v absolventských snímcích režisérky Věry 
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Chytilové Strop a Pytel blech (ke kterému napsala a na-
mluvila komentář). Společně s Oldřichem Novým, Danou 
Medřickou a Janem Třískou vytvořili povedenou rodinku 
v Makovcově filmovém muzikálu Dva z onoho světa, kde 
i nazpívala ústřední píseň filmu Páni muzikanti.

Vystupovala v řadě televizních seriálů, ale snad nej-
známější se stala její role Ireny, neukázněné dcery dokto-
ra Štrosmajera (Miloš Kopecký) v TV seriálu Nemocnice 
na kraji města (autor Jaroslav Dietl). V tomtéž TV seriálu 
(Nemocnice na kraji města – Nové osudy) si téměř po tři-
ceti letech zahrála opět Irenu, nyní již však jako manželku 
starosty města (Jiří Bartoška) a matku dospělé dcery (Lu-
cie Vondráčková).

Od roku 1971 spolupracuje Helga Čočková rovněž 
s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé Emanuela Macana 
v Praze, pro niž na záznam načetla téměř dvě stovky titulů 
zahraniční i české beletrie, je činná v rozhlase a dabingu.

Ztvárnila i několik rolí v zahraničních filmech, jelikož 
mluví francouzsky, anglicky a německy.

Zemřel Bedřich Zelenka
V říjnu zemřel v Praze český rozhlasový a televizní scená-
rista, dramaturg a herec Bedřich Zelenka. (Jeho bratrem 
je scénárista Otto Zelenka.)

Bedřich Zelenka se narodil 3. prosince 1921 v Kralu-
pech nad Vltavou. Vystudoval obchodní akademii a začal 
pracovat jako úředník. Jako kulturní referent přispíval do 
časopisu Dikobraz. V pozdější době se stal dramaturgem 
Československé televize, odkud přešel v roce 1961 do Čes-
koslovenského rozhlasu. Tam pak připravoval například 

populární pořady Šestý den je sobota, Kolotoč, Směska, 
Co s načatým večerem a pravidelné Silvestry.

Bedřich Zelenka byl také autorem námětu ke komedii 
Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka Konec jasnovidce (1957) 
a k Brynychově snímku Každá koruna dobrá (1961). Jako 
herec se objevil například v komedii Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku (1970). Publikoval řadu sbírek anekdot a me moá-
rovou knihu Kapitolky ze života mého (1995). Do dějin 
českého humoru vstoupil především jako autor oblíbených 
estrádních scének a vrátným, který vyzpovídává návštěvní-
ka Hlustvisiháka. Později tuto postavu s neobvyklým jmé-
nem ztvárnil Lubomír Lipský.

V loňském roce převzal Bedřich Zelenka za celoživotní 
dílo cenu Senior Prix od nadace Život umělce. (mk)

Zemřel divadelník Jiří Srnec
V devadesáti letech zemřel 
divadelník Jiří Srnec. Celo-
světový úspěch zazname-
nal umělec v šedesátých 
letech, kdy založil černé di-
vadlo. To využívá toho, že 
na zatemněném jevišti ne-
jsou vidět černě odění her-
ci, ale jejich rekvizity ano. 
Mezi nejznámější Srncovy 
inscenace patří Pruhovaný 
sen, Legendy staré matky 
Prahy, Alice v říši zázraků, 
Peter Pan, Labyrint, Týden 
snů nebo Bílý pierot v čer-

ném. Srnec spolupracoval i s divadlem Semafor, Later-
nou magikou, Divadlem Spejbla a Hurvínka a státní ope-
rou v Mnichově. Na počátku devadesátých let založil a vedl 
soubor Imaginativ Praha. 

V roce 2011 obdržel od prezidenta Václava Klause Me-
daili Za zásluhy. V roce 2018 mu byla udělena Cena Thá-
lie za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu 
umění.

vZpomínka

Před padesáti lety zemřel známý herec, 
zpěvák a textař Jiří Grossmann
Spolu s Miloslavem Šimkem tvořili známou autorskou 
a komickou dvojici. Jiří Grossmann se narodil 20. červen-
ce 1941 v Praze. Po maturitě začal studovat stavební fakul-
tu ČVUT. Bylo to víceméně studium na přání rodičů a Jiří 
je nedokončil. V jeho žilách kolovala divadelní krev před-
ků. Již od dětství hrál na kytaru a klavír, později v různých 
dixielandových kapelách na trombón nebo kontrabas. Ve 
třetím ročníku studium přerušil a odešel pracovat jako děl-
ník do Tesly Karlín. Později pracoval jako reklamní textař 
u Poštovní novinové služby. Krátce také působil v plzeň-
ském divadle Alfa.

S kapelou Dixie Party hrál na kontrabas a zpíval. Jed-
noho dne dostali pozvání hrát v klubu Olympik ve Spále-
né ulici v Praze (dnes Studio Ypsilon). Tento klub v prosto-
rách České pojišťovny založil pod hlavičkou ČSM Miloslav Bedřich Zelenka při natáčení
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ra Šimek a spolu s Vladimírem Bystrovem napsali kabaret 
s názvem Polotrapno, do kterého hledali kapelu. Náho-
dou dostal tip právě na kapelu Dixie Party, kde působil Jiří 
Gross mann. Šimek s Grossmannem zjistili, že mají podob-
né názory na divadlo a začali se často scházet i mimo něj, 
převážně v Kavárně Slavie. Začali psát první povídky i di-
vadelní hry. Jejich první hra měla název V tomhle teta ne-
hraje.

V roce 1963 oba narukovali na vojnu – Jiří do AUSu 
a Slávek ke spojařům do Ruzyně, kde založil divadelní sou-
boj VOJ (Vojenské jeviště). Jiří se později nechal přeložit ke 
spojařům do Ruzyně, takže byli se Slávkem spolu a moh-
li spolu napsat vojenský kabaret (aspoň to tak nazvali pro 
nadřízené). Když se Miloslav Šimek vrátil v roce 1965 z voj-
ny, začali spolu opět psát povídky a divadelní hry. Hráli 
spolu jednak v Klubu Olympik ve Spálené ulici, ale také ve 
Sluníčku na Příkopech. Jiří Grossmann se také stal jedním 
ze zakládajících členů skupiny Country beat Jiřího Brab-
ce, pro kterou napsal spoustu písňových textů a některé 
také sám zpíval (Blizzard, Své banjo odhazuji v dál, Až tě 
náhodou potkám), jiné zpívali jiní zpěváci, například Pa-
vel Bobek (Ruby, nechtěj mi lásku brát, Huston), Ladislav 
Vodička (Je to zlé) či Naďa Urbánková (Půlnoc, Závidím, 
Svatební průvod). V roce 1967 dostali Šimek s Grossman-
nem nabídku od Jiřího Suchého k účinkování v divadle Se-
mafor, který tehdy sídlil na Václavském náměstí. Účinková-
ní v tomto divadle bylo už dříve jejich velkým snem. Milo-
slav Šimek se vzdal povolání učitele a Jiří Grossman se do-
konce vzdal i kariéry zpěváka. Pak už si občas zazpíval jen 
v Semaforu pro svoje potěšení.

V roce 1969 se podruhé ozvala Jiřího nemoc – Hodgki-
nova choroba. Pobyt v nemocnici a pak zase práce. Ná-
vštěvy v nemocnici se začaly stávat častější, pobyty v ní del-
ší. 5. prosince 1971 Jiří Grossmann v nemocnici na Karlo-
vě náměstí zemřel ve věku pouhých třiceti let. 

Ladislav Smoljak (9. 12. 1931 – 6. 6. 2010, Kladno) – ob-
líbený herec, divadelní, filmový a TV režisér, scenárista, di-
vadelní autor, publicista 

Po absolutoriu na Vy-
soké škole pedagogic-
ké pracoval jako asistent 
na fakultě jaderné fyziky 
a jako učitel fyziky a ma-
tematiky v Brandýse nad 
Labem. Po třech letech 
odešel ze školy a stal se 
redaktorem a novinářem. 
V polovině šedesátých let 
se znovu sešel s bývalým 
spolužákem Zdeňkem 
Svěrákem. Při přípravě 
zábavného rozhlasového 
pořadu Vinárna U pa-

vouka se zrodila osobnost geniálního Čecha Járy Cimrma-
na. Jeho po třicet let „stále objevované“ dílo se dostalo ne-
jen na divadelní scénu, ale i do filmu. Ještě dříve než se pro-
sadil jako úspěšný scenárista a také filmový a televizní re-
žisér, nastoupil (opět ve dvojici se Svěrákem) dráhu filmo-
vého herce. Filmovou režii si vyzkoušel za podpory Zdeň-
ka Podskalského. Na rozdíl od divadelního kolegy Svěráka, 
který se úspěšně specializoval na film, se Ladislav Smoljak 

v devadesátých letech věnoval publicistice a znovu více di-
vadlu, následovaly ale i další filmy. 

Na pozvání Kontaktfora navštívilo Divadlo Járy Cimr-
mana několikrát Vídeň.

Libuše Geprtová (21. 12. 1941, Kolín – 18. 11. 2005, Pra-
ha)
Libuše Geprtová byla česká herečka a pozoruhodná osob-
nost českého filmu, televize, rozhlasu a divadla. Ztvárnila 
celou řadu divadelních a filmových rolí. Její nejslavnější rolí 
se stala postava Viktorky v televizní verzi Babičky, kterou 
režíroval Antonín Moskalyk. V roce 1973 přijala angažmá 
v Divadle Na zábradlí a strávila zde přes třicet plodných let. 
Řada úspěšných inscenací, v nichž hrála, je spjata se jmé-
nem režiséra Evalda Schorma. Po odchodu z divadla pra-
covala pro Český rozhlas. Uváděla zde svůj pořad rozho-
vorů se zajímavými hosty nazvaný Co máš v rozhlase rád 
aneb Splněná přání.

V roce 2004 jí Karel Heřmánek z Divadla Bez zábradlí 
nabídl roli paní Stoneové v legendárním muzikálu Cikáni 
jdou do nebe. V této roli hrála až do jara roku 2005.

Filmy: Lidé z metra, V každém pokoji žena, Hordubal, 
Kam nikdo nesmí, Pasáček z doliny, Oldřich a Božena, 
Houpačka, Pofoukej mi jahody, O princi, který měl o ko-
lečko víc aj.

Jaroslav Marvan (11. 12. 1901, Praha – 21. 5. 1974, Pra-
ha)
Významný český divadelní a filmový herec, člověk, který 
na filmové plátno geniálně převedl postavy úředníků, pře-
devším těch prvorepublikových, partner Vlasty Buriana, 
Hugo Haase a Jindřicha Plachty. Před kamerou vytvořil na 
dvě stě postav, z nichž k nejoblíbenějším patřila postava 
rady Vacátka nejprve z televizního seriálu Hříšní lidé měs-
ta pražského a posléze ze čtyř celovečerních snímků. Nej-
známější filmy: C. a k. polní maršálek, Kristián, Škola zá-
klad života, Cesta do hlubin študákovy duše, Anton Špe-
lec ostrostřelec, Anděl na horách, Čintamani a podvodní-
ci, Partie krásného dragouna, Pěnička a Paraplíčko, Vraž-
da v hotelu Excesior, Noc na Karlštejně aj.

Největší slávu u diváků si získal rolemi profesorů ve fil-
mech Cesta do hlubin študákovy duše (1939) a jeho výrok 
z filmu Škola, základ života (1938): „Co je štěstí? M – ú – 
ú – ú – ška jenom zlatá...!!,“ takřka zdomácněl.

Jaroslav Marvan a Vlasta Burian ve filmu Přednosta stanice (1941)
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Marie Rosůlková (17. 12. 1901, Plzeň – 5. 5. 1993, Praha)
Marie (Meryčka) Rosůlková byla velmi oblíbená herečka, 
známá svým komediálním talentem a tím, že na prknech 
pražských divadel rozdávala radost a dobrou náladu až do 
svých jedenadevadesáti let.

Na začátku své herecké dráhy hrála Rosůlková milovni-
ce, přesto se i v tomto raném věku občas objevovala v ro-
lích zkušených mladých žen, přičemž postupem času na 
ni čekaly charakterní postavy převážně v komediích. Do-
kázala se ale zhostit i velkých dramatických úloh. V další 
etapě svého hereckého života našla Rosůlková svou polo-
hu v postavách laskavých (anebo dotěrných) starých dam 
naplněných životní moudrostí a smyslem pro humor. Kro-
mě Městských divadel pražských hostovala také na dalších 
pražských scénách, například v Činoherním klubu či v Di-
vadle ABC, kde v sedmdesátých letech zaujala v představe-
ní Harold a Maude dle filmového scénáře Colina Higginse.

Od konce třicátých let bydlela herečka společně se 
svým bratrem Janem, katolickým knězem a architektem – 
nastěhovala se k němu s matkou Rózou. Většinu života tak 
prožila pod pražským Vyšehradem, v přízemním bytě slav-
ného kubistického trojdomu Josefa Chocholy na Rašíno-
vě nábřeží.

Přátelé Marii Rosůlkové říkali Meryčka nebo Merinka 
a zbožňovali ji, neboť byla mile bezprostřední a vždy usmě-
vavá. Nikdy ji nic nevyvedlo z míry. Milovala růže, Shake-
speara, rodiče i svého o rok staršího bratra, klobouky, lo-
dičky na vysokých podpatcích, rukavičky… Byla silně věřící 
a se svým bratrem chodila samozřejmě pravidelně do kos-
tela. Buď na Vyšehrad do kostela sv. Petra a Pavla, nebo do 
rotundy sv. Martina, kde Jan sloužil mše.

Ke své první filmové roli se Rosůlková dostala až v roce 
1937, kdy si zahrála manželku hlavního hrdiny v dramatu 
Poručík Alexander Rjepkin. Pak se ve spoustě filmů jenom 
tak mihla, respektive zbyly na ní jen štěky. Poté přišla ko-
nečně větší úloha matky hlavního hrdiny Čendy v drama-
tu Klec pro dva (1967).

Naopak v televizi měla od šedesátých let o práci posta-
ráno – hrála v mnoha inscenacích. Nejlepší filmová léta če-
kala na Marii Rosůlkovou paradoxně v době normalizace. 
I v osmdesátých letech se Marie Rosůlková objevila v ně-
kolika zajímavých rolích. 

Kabaretiér, herec, režisér Ferenc Futurista
Pseudonym si zvolil podle amerického sochaře Ferenthe 
a uměleckého směru-futurismu. Vlastním jménem Franti-
šek Fiala se narodil 7. prosince 1891 v Mníšku pod Brdy 
do umělecké rodiny divadelního ředitele Karla Fialy. Jeho 
mladším nevlastním bratrem byl herec Eman Fiala a sám 
Ferenc Futurista byl i velmi úspěšným sochařem (původ-
ně se vyučil štukatérem).

Už v němé éře patřil mezi nejoblíbenější komiky, vystu-
poval v Rokoku, Červené sedmě a v Osvobozeném diva-
dle. Ve třicátých letech byl pravděpodobně nejpopulárněj-
ším kabaretiérem, který uměl beze zbytku využít svůj ko-
mický potencionál. I po mnoha letech si milovníci pamětní-
ků ihned umějí vybavit jeho podlouhlý obličej s vypoulený-
ma očima a širokým úsměvem. Přechod z němého ke zvu-
kovému filmu zvládl bravurně, a přestože byl pouze her-
cem vedlejších rolí, účinkoval v téměř čtyřiceti zvukových 
snímcích, častým partnerem mu byl před kamerou jeho 
mladší bratr Eman. Ke konci války Ferenc Futurista těžce 
onemocněl a role kočího Václava ve Fričově Prstýnku byla 
jeho poslední. Zemřel v roce 1947 v nedožitých šestapade-
sáti letech a je pochován v Praze na Malvazinkách.

Ferenc Futurista, Jára Kohout a Emanuel Fiala v Jiráskově Lucerně

kInemaToGrafIe

Můj život s Bohuslavem Martinů, 
příběh génia
V loňském roce slavil Bohuslav Martinů 130. výročí naro-
zení. A nyní se proslulý hudební skladatel dočkal i nevšed-
ního hraného dokumentárního snímku.

Pořad Můj život s Bohuslavem Martinů vznikal v kopro-
dukci s rakouskou televizí ORF a Nadací Bohuslava Marti-
nů. V hlavních rolích se představují Petr Stach a Tereza Ho-
fová. „Nechtěli jsme točit »další typický dokument o mrt-
vém skladateli«. Proto jsme zvolili žánr hraného dokumen-
tu a vyprávíme o životě a díle Bohuslava Martinů kombina-
cí hraných scén, archivů a dobových fotografií,“ uvedl reži-
sér a spoluautor scénáře Jakub Sommer.

Hlavními vypravěči jsou žena Martinů Charlotte a celo-
životní přítel a životopisec Miloš Šafránek. Jejich vyprávění 

provede diváky mládím, léty strávenými v kulturou pulzu-
jící Paříži dvacátých let, útěkem před nacisty do USA i ná-
sledným skladatelovým úspěchem v Americe.

„Každý, s kým se v zahraničí bavíte o české kultuře 
a hudbě, vám potvrdí, že počet hudebních skladatelů, které 
jsme dali světu, je fascinující. Bohuslav Martinů mezi ně be-
zesporu patří,“ doplnil výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Výchozím materiálem k dokumentárnímu filmu byla 
kniha Můj život s Bohuslavem Martinů, kterou napsala 
jeho žena Charlotte. Ta vypráví nejenom o díle geniálního 
skladatele, ale také o jejich vztahu. Ženu slavného kompo-
nisty ve filmu hraje Tereza Hofová. V roli životopisce Marti-
nů Miloše Šafránka se představí Ondřej Kavan. Hlavní po-
stavu ztvárňuje Petr Stach.

Po stopách Martinů se filmaři vydali pochopitelně 
do Poličky, natáčelo se ale také v Národním divadle, na 
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ra kbelském letišti, v ateliérech České televize a nějaký čas 
pobyl štáb i v Provence, kde Martinů a Charlotte pobýva-
li na sklonku života.

Tvůrci se ale nezajímali pouze o jejich společné chví-
le. Potvrdil to i režisér Jakub Sommer: „Začínáme Bohu-
šovým narozením na konci 19. století v Poličce. Následně 
ho provázíme celým životem až do jeho skonu ve Švýcar-
sku na konci padesátých let. Souběžně s osobním příbě-
hem Martinů vedle něj ve filmu kráčí i dějiny. Tyto dvě ro-
viny spolu v našem snímku hodně rezonují.“ A pochopitel-
ně ve filmu nechybí ani důležitá hudební složka, hned na 
začátku snímku zazní dramatická skladba Toccata e due 
canzoni, kterou Martinů napsal v Americe ve čtyřicátých 
letech. Jakub Sommer k tomu dodal: „Věřím, že se nám po-
vedlo krásnou a často komplikovanou hudbou Bohuslava 
Martinů zapojit do filmu tak, že zobrazované scény a výje-
vy skvěle doplňuje a film ji zároveň netlačí do pozadí, ale 
nechává ji vyniknout.“

Martinů je proslulý skladatel hudební moderny 20. sto-
letí. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes 
neo klasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až 
k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu. Od dvacátých let žil 
mimo vlast, zemřel v roce 1959 ve Švýcarsku.

O jeho odkaz v České republice pečuje Nadace Bohu-
slava Martinů, která disponuje skladatelovou pozůstalos-
tí, kterou jí odkázala Charlotta Martinů. Nadace organi-
zuje festival Dny Bohuslava Martinů, který se na různých 
místech v Praze koná od listopadu až do prosince. Nada-
ce také v roce 1995 zřídila Institut Bohuslava Martinů, kte-
rý shromažďuje dokumenty z pera Martinů za účelem vy-
dávání souborného kritického díla skladatele. (mk)

Film Karel
Do českých a slovenský kin, po ročním zpoždění, vstoupil 
celovečerní dokument Karel režisérky Olgy Malířové Špá-
tové. Režisérka natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho otevřenosti vznikl osobní až in-
timní pohled na život známého zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti ani jeho skalním příznivcům nenaskytl. 
Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupe-
ních nebo při setkáních s fanoušky doma i v cizině, ale pře-
devším v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalu-

pě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Zpěvák se ve filmu vydá-
vá po stopách svého života na místa, která sehrála v jeho 
životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů 
i svůj život s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s po-
korou a láskou chránit. 

Český film Myši patří do nebe získal 
nominaci na Evropskou filmovou cenu 
Evropská filmová akademie (EFA) oznámila na svých strán-
kách nominace 34. ročníku Evropských filmových cen. Sní-
mek režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka Myši pa-
tří do nebe získal nominaci v kategorii celovečerní animo-
vaný film. „Máme obrovskou radost, že se náš film už od 
premié ry v Annecy setkává se spoustou vstřícných reakcí. 
Je to velká odměna nejen pro nás, ale i pro všechny ty, kte-
ří na filmu pracovali a dlouhodobě mu věřili. Moc nás těší, 
že se patrně podařilo tuto společnou energii předat divá-
kům, že jim přináší radost. Nás to naplňuje nadějným po-
citem, že všechna ta společná práce měla hlubší smysl,“ 
uvedla režisérská dvojice.

„Nominace na cenu Evropské akademie je pro nás vý-
znamným úspěchem a věříme, že to filmu pomůže se do-
stat ještě k více divákům na celém světě,“ dodal producent 
Vladimír Lhoták.

Česko-francouzsko-polsko-slovenský film měl premiéru 
na festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy, 
cenu za nejlepší animovaný film už získal na mezinárodním 
festivalu v Šanghaji. Na Anifilmu v Liberci obdržel Cenu di-
váků a zvláštní uznání poroty. Zvláštní uznání poroty film 
získal i na Zlín Film Festivalu. Dalšího uznání se mu dostalo 
v německém Chemnitzu, na polském festivalu Kino Dzieci 
či francouzském festivalu Voix d’Étoiles.

Evropské filmové ceny, které uděluje 4 100 členů Ev-
ropské filmové akademie, budou předány 11. prosince 
v Berlíně. (mk)

Karel Gott ve filmu Karel

Dokument o boji Romů proti nacistům
Dvaatřicetiletá dokumentaristka Vera Lacková v dětství slý-
chala o svém pradědečkovi, který přežil koncentrační tá-
bor, byl svědkem válečného zločinu na svých příbuzných 
a také se zúčastnil Slovenského národního povstání. Po-
hnutou rodinnou historii zmapovala v celovečerním debu-
tu Jak jsem se stala partyzánkou. 

„O pradědovi mi často vyprávěla babička. Říkala mi 
mimo jiné o jeho hrůzném zážitku, kdy jeho blízké včet-
ně dvouměsíčního miminka zastřelili příslušníci gestapa,“ 
uvedla režisérka. „Setkávala jsem se také s dalšími potom-
ky partyzánů,“ doplnila.
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Po pravosti popisovaných událostí začala pátrat v ar-
chivech, kde postupně zjišťovala rozsáhlost romského 
proti nacistického odboje nejenom na Slovensku, ale i na 
území protektorátu Čechy a Morava, v Rumunsku nebo 
Maďarsku. „Společnost o jejich aktivitách nemá téměř žád-
né povědomí,“ míní Lacková s přihlédnutím k tomu, že ně-
kteří lidé dodnes popírají romský holokaust.

Filmem prý chce poukázat na to, že Romové dokážou 
udělat záslužnou věc pro celou společnost, a zároveň na-
bourat jejich negativní mediální obraz. „O Romech se píše 
hlavně v souvislosti s kriminalitou, přičemž se u těchto 
článků klade důraz právě na etnicitu. Zajímavé je, že u po-
zitivních událostí se naopak nezmiňuje,“ dodala.

Snímek měl premiéru na Mezinárodním festivalu doku-
mentárních filmů Ji.hlava. Do kin poté vstoupil 11. listopa-
du, tedy u příležitosti Dne válečných veteránů.

Vera Lacková mezitím chystá další projekty, kupříkla-
du televizní dokument o spisovatelce Eleně Lackové nebo 
film věnovaný romskému čarodějnictví a věštění, kvůli ně-
muž odjela natáčet do Rumunska. (mk)

Film Hrana zlomu
Temné drama Hrana zlomu režiséra Emila Křižky se Štěpá-
nem Kozubem v hlavní roli vstoupí do českých kin. Umě-
lecký šéf ostravského Divadla Mír Kozub, známý spíše jako 
komik a improvizátor, se tentokrát představí ve snímku na 
pomezí hororu a thrilleru. Hereckou partnerkou mu je Pav-
la Gajdošíková. 

Režisér Křižka obsadil Kozuba už do svého krátkého fil-
mu Ruchoth Raoth, se kterým slavil úspěchy na festivalech 
v Minsku, New Yorku či Los Angeles. Kozub za roli v něm 
získal v roce 2018 hlavní hereckou cenu na festivalu nezá-
vislých hororových filmů v Las Vegas.

Hrana zlomu vypráví příběh dvou dysfunkčních rodin – 
manželského páru vychovávajícího dcerku v napjaté atmo-
sféře a ve sterilním prostředí luxusní vily a dospělého Vik-
tora žijícího se svou matkou v polorozpadlém domě na sa-
motě, jejichž soužití se dá také stěží označit jako harmonic-
ké. Obě rodiny propojí náhlé dramatické okolnosti.

Mladí proti totalitě
Měsíc filmu na školách seznamuje pomocí filmů, výstav 
a debat žáky a studenty s příběhy mladých lidí, kteří bojo-
vali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. V letošním 
roce probíhá kvůli covidu převážně online. 

„Osudy mladých odpůrců komunismu jsou inspirativ-
ní a mladé lidi by měly vést k uvědomění si vlastní spolu-
zodpovědnosti za stav společnosti, ve které žijí. Záro-
veň jsou připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská 
práva je třeba pečovat, že například možnost volně ces-
tovat a studovat či svobodné projevování názorů nejsou 
samozřejmosti,“ vysvětlil ředitel vzdělávacího programu 
JSNS ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

Dokumentární film ze série ČT Neznámí hrdinové s ná-
zvem Ta krásná holka z vily nad řekou líčí dramatický osud 
politické vězenkyně Dagmar Šimkové. Kvůli buržoaznímu 
původu nemohla nadaná dívka na studia, svou energii však 
napřela do odvážné kampaně proti nenáviděným komu-
nistům. Bylo jí třiadvacet, když ji StB zatkla a soud ji ná-
sledně poslal na patnáct let za mříže. Dramatické pasáže 

z knihy Dagmar Šimkové o pobytu v komunistickém věze-
ní ve filmu předčítá mimo jiné kamarádka a spoluvězenky-
ně Irena Vlachová-Šimonová.

Pro školy je určen i speciálně upravený sestřih doku-
mentu Olgy Sommerové Věřím, že více světla potřeba ne-
bude. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe. Tímto citátem uzaví-
rá svůj dopis na rozloučenou student Jan Zajíc, který svým 
upálením veřejně podpořil požadavky Jana Palacha. Nej-
vyšší oběť, a zejména její forma, kterou oba studenti chtě-
li vyburcovat národ z letargie po sovětské vojenské oku-
paci v srpnu 1968, budí i po letech silné emoce. O okol-
nostech šokujících činů vypráví ve filmu historici, spolužá-
ci i nejbližší příbuzní.

Dokument Postavení mimo hru líčí osud dvojnásob-
ných mistrů světa v ledním hokeji z let 1947 a 1949. Roku 
1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul. Do An-
glie ale už českoslovenští hokejisté nedorazili. Celé muž-
stvo bylo zatčeno a ocitlo se v postavení mimo hru. Násle-
dovaly týdny ponižování, mučení a vydírání ze strany StB.

„Ani v letošním roce nepříznivá epidemiologická si-
tuace neumožňuje pořádat besedy přímo na některých 
školách, proto vzdělávací program JSNS připravil čtyři on-
line debaty, které lze použít v prezenční i distanční výuce. 
První debata, vztahující se k filmu Věřím, že více světla ne-
bude potřeba, proběhla 5. listopadu s historikem Petrem 
Blažkem. 9. listopadu se uskutečnila online debata k do-
kumentárnímu filmu Neznámí hrdinové: Ta krásná hol-
ka z vily nad řekou se spisovatelkou Milenou Štráfeldovou 
a laureátkou Ceny Příběhů bezpráví Vlastou Černou. K fil-
mu Postavení mimo hru připravil vzdělávací program JSNS 
debatu s historikem a ředitelem Muzea XX. století Janem 
Kalousem, která proběhla 25. listopadu,“ uvedl za pořa-
datele Filip Šebek.

Festival se bude věnovat i současné situaci v Bělorus-
ku, kde lidé stále musí bojovat proti totalitnímu bezpráví.

„Zapojené školy dostanou plakátovou výstavu Stejné 
příběhy, jiná jména, která poukazuje na podobnost osudů 
odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kte-
ří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, 
svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětské-
ho regionu,“ dodal Šebek. (mk)

Dokumentární festival Ji.hlava má vítěze
Česko-italský snímek Bratrství zvítězil v kategorii Česká ra-
dost. Zároveň získal cenu za nejlepší kameru. Dokument 
režiséra Francesca Montagnera vypráví o trojici bratrů 
z Bosny, kteří se řídili pravidly stanovenými islámským sa-
láfismem. Nejvýraznějším světovým dokumentem se staly 
slovenské Čiary, které posbíraly i ocenění za nejlepší de-
but a zvukový design. Snímek je audiovizuální básní o ži-
votě v hlavním městě Slovenska. Za film dostala autorka 
ocenění i v kategorii Eastern Promises na karlovarském fil-
movém festivalu. Většina dokumentů uvedených během 
25. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních fil-
mů bude dostupná online na stránkách festivalu.

Animovaný film Moje slunce Mad 
se bude ucházet o nominaci na Oscara
Animovaný film režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce 
Mad získal po ocenění na festivalu v Annecy další ceny. Na 
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ra základě zahraničních ohlasů se producenti z Negativu a za-
hraniční distributor Totem Films rozhodli usilovat o nomi-
naci Americké filmové akademie v sekci animovaný film. 

Michaela Pavlátová, vedoucí Katedry animace na 
FAMU, už má na kontě nominaci na Oscara za svou stu-
dentskou animovanou grotesku Řeči, řeči, řeči. 

Příběh mladé Češky, která se vdá za svého milované-
ho spolužáka Nazira do exotického Kábulu, již získal hlav-
ní cenu na největším filmovém festivalu v Latinské Ameri-
ce v mexické Guadalajaře. Peníze spojené s oceněním plá-
nují producenti použít na povinnou předoscarovou distri-
buci v USA.

Animovaný krátký film Rudé boty
Nejlepším animovaným krátkým filmem se na festivalu 
v americkém Austinu stal film Rudé boty studentky kated-
ry animované tvorby FAMU Anny Podskalské. Snímek le-
tos soutěžil i na festivalu v Cannes a získal rovněž cenu 
pro nejlepší animované dílo mezinárodního festivalu Ani-
film v Liberci.

Anna Podskalská film vytvořila animační technikou ma-
lování na sklo. Čtrnáctiminutový snímek začíná na vesnic-
ké tancovačce, kde jedna z dívek marně čeká na tanečníka. 
Náhle se ale objeví neznámý cizinec, vyzve ji k tanci a dá jí 
pár rudých bot. Dívka se díky nim divoce a vášnivě roztan-
čí a stane se středem pozornosti. Jenže záhy zjistí, že bo-
tám nevládne ona, ale boty vládnou jí.

Recidivista René se vrací na filmová plátna
Recidivista René, protagonista časosběrného dokumentu 
Heleny Třeštíkové, se vrací na filmová plátna v jejím prá-
vě dokončeném filmu René – Vězeň svobody. Pokračová-
ní si vybrali do svého programu organizátoři největšího 
světového festivalu dokumentárních filmů (IDFA), který 
pro běhl 17. listopadu v Amsterdamu. Původní dokument 
René z roku 2008 získal například cenu Evropské filmové 
akademie pro nejlepší evropský dokument.

Třeštíková potkala Reného ve vězení pro mladistvé 
v jeho osmnácti letech, letos mu bylo padesát, dohroma-
dy ho tak s kamerou sledovala dvaatřicet let. Zatímco v pů-
vodním filmu to vypadalo, že nenapravitelný recidivista 
René souzený především za krádeže se ve vězení cítí jako 
doma, s blížící se padesátkou jakoby dospívá a bilancuje.

„René je stále mimořádně zajímavá postava. Charisma-
tický rebel, který je autentický a umí skvěle reflektovat svět 
okolo sebe i sebe samého, a tak přináší vhled do myšlení 
člověka pohybujícího se na hraně zákona. Oproti minulos-
ti se snaží žít poctivě, dává šanci dlouhodobějším vztahům 
a uvažuje o smyslu lidské existence,“ uvedla Třeštíková.

Dokument o písničkáři Janu Nedvědovi 
Tahle doba není pro nás
Česká televize uvedla dokument režiséra Jana Látala 
o trampském písničkáři Janu Nedvědovi s názvem Tahle 
doba není pro nás. Režisér sledoval pětasedmdesátileté-
ho hudebníka na jeho turné a s písničkářem, který se straní 
médií, se mu podařilo navázat přátelský vztah. Díky tomu 
ho Nedvěd pustil do své skladatelské kuchyně – dřevěné 
boudy vedle své chatky u Berounky. Diváci tak uvidí, jak 

Nedvěd píše texty, komponuje a přemýšlí o hudbě. Na-
bídne také pohled na jeho názory na politické dění, stár-
nutí a vztahy obecně.

„Písničky Jana Nedvěda dělí lidi na dvě skupiny: na ty, 
kteří je mají rádi, a na ty, co se jim smějí. Já se jeho pís-
ničkám dlouho taky smál, až jsem ho začal mít rád,“ uve-
dl k dokumentu režisér Látal. Ve svých nejlepších letech 
prodával Nedvěd desky po statisících. V roce 1996 při-
lákal s bratrem Františkem na koncert na Strahově přes 
70 000 lidí, tedy stejný počet jako například slavná irská 
kapela U2.

vZpomínka

Evald Schorm (15. 12. 1931– 14. 12. 1988) – divadelní 
a filmový režisér 

Dětství a mládí prožil na rodinném statku v Elbančicích 
poblíž Mladé Vožice na jihu Čech. Jeho rodinu po roce 
1948 postihl velmi trpký osud. Otec byl označen za kulaka, 
byl jim vyvlastněn rodinný statek a veškerý majetek a Evald 
byl vyloučen z maturitního ročníku Vyšší hospodářské ško-
ly v Táboře. Rodina byla vystěhována do Zličína u Prahy, 
kde oba rodiče museli pracovat až do důchodu jako ná-
deníci. Sám Evald musel pracovat jako traktorista, než mu 
roku 1951 bylo umožněno složit maturitu. O rok pozdě-
ji nastoupil povinnou dvouletou vojenskou službu, po je-
jímž absolvování působil v Armádním uměleckém soubo-
ru jako zpěvák.

V roce 1957 přijat na katedru filmové režie FAMU, do 
ročníku vedeného Otakarem Vávrou. Studia zakončil roku 
1962 absolventským filmem Turista. Mezi jeho spolužá-
ky patřili např. Jiří Menzel, Věra Chytilová nebo Jan Ně-
mec, s nimiž spoluutvářel tzv. novou vlnu československé-
ho filmu šedesátých let. Jejich společným filmovým mani-
festem se stal povídkový film podle próz Bohumila Hraba-
la Perličky na dně (1965), do něhož Schorm přispěl po-
vídkou Dům radosti. V průběhu šedesátých let, kdy byl za-
městnán v Krátkém filmu Praha (1961-1968), natočil cel-
kem pět celovečerních hraných filmů – Každý den odva-
hu (1964), Návrat ztraceného syna (1966) a Pět holek na 
krku (1967), psychologická dramata, v nichž skepticky re-
flektoval nejen dobovou společenskou atmosféru, nýbrž 
si kladl i zneklidňující otázky existenciální a etické povahy, 
sžíravou tragikomedii Farářův konec (1968), na níž spo-
lupracoval s Josefem Škvoreckým, a apokalyptické podo-
benství Den sedmý, osmá noc (1969), inspirované okupa-
cí Československa v srpnu 1968. Tu zachytil již ve svém do-
kumentárním filmu Zmatek, který však – stejně jako zmí-
něný hraný film – postihl okamžitý zákaz a mohl být uve-
den až v roce 1990. Mezi jeho další dokumenty patří jem-
ná črta ze života fotografa Jana Sudka Žít svůj život (1963) 
či anketní dokumenty Proč? (1964), pojednávající o neu-
těšených životních podmínkách mladých lidí, a Zrcadlení 
(1965), v němž pátrá po lidských tužbách tváří v tvář ne-
moci a smrti. K většině jeho filmů složil hudbu skladatel 
Jan Klusák, za dokumentární kamerou stál Jan Špáta, kte-
rého spolupráce se Schormem zásadním způsobem ovliv-
nila a nasměrovala k vlastní tvorbě.

Od roku 1963 Schorm spolupracoval též s Čs. televizí, 
pro kterou kromě řady televizních písniček a hudebních 
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pořadů, do nichž se promítl i jeho osobní hluboký zájem 
o operu a vážnou hudbu, natočil i několik středometráž-
ních filmů – hravou televizní etudu o vztahu Jindřicha VIII. 
s Kateřinou Paarovou Král a žena (1967), alegorickou esej 
o chápání pojmu spravedlnost Rozhovory (1969) či Lítost 
(1970), rodinné drama o vztahu otce a syna v atmosféře 
marasmu počínající normalizace. Šíři Schormova talentu 
dokládá nejen jeho herecká účast ve filmech Jana Němce 
(O slavnosti a hostech, 1966), Antonína Máši (Hotel pro 
cizince, 1966) a Jaromila Jireše (Žert, 1967), nýbrž i prv-
ní divadelní režie.

Všech pět Schormových celovečerních filmů skončilo 
po roce 1968 v trezoru, k čemuž se přidal zákaz natáče-
ní. Posledním filmem, na kterém mohl pracovat, byl sní-
mek Psi a lidé (1971) podle původního scénáře Vojtěcha 
Jasného, po jehož emigraci bylo Schormovi přikázáno film 
dokončit. Tímto povídkovým triptychem o vztazích mezi 
člověkem a psem, v nichž Schorm vyzdvihl téma obyčej-
né mravnosti ve světě lidské krutosti a bezohlednosti, se 
však normalizátorům zavděčit nemohl. Tečkou za jeho fil-
movou a televizní tvorbou byla slovenská inscenace Úkla-
dy a láska (1971), po jejímž odvysílání následovala osob-
ní intervence Vasila Biľaka, člena ústředního výboru KSČ, 
kdy byla Schormovi jakákoli další filmová tvorba definitiv-
ně zakázána. V roce 1970 musel též odejít z FAMU, kde do 
té doby pedagogicky působil.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se tak těžiště 
Schormovy práce přeneslo do divadla, kterému se věnoval 
již od druhé poloviny šedesátých let: v Činoherním klubu 
inscenoval Dostojevského Zločin a trest a hru Pavla Lan-
dovského Hodinový hoteliér, v divadlech v Brně a Olo-
mouci realizoval své první operní režie. V době normali-
zace režíroval kolem osmdesáti inscenací na činoherních 
a operních pražských i mimopražských scénách, od po-
čátku osmdesátých let též v zahraničí (zejm. režie oper 
Leo še Janáčka). Významná byla především jeho dlouho-
dobá spolu práce s Laternou magikou, kde vytvořil sedm 
inscenací, např. Láska v barvách karnevalu (1975), ještě 
donedávna uváděný Kouzelný cirkus (1977) či Odysseus 
(1987), v nichž se alespoň částečně mohl dotknout tolik 
milovaného filmu, soustavná spolupráce se Studiem Ypsi-
lon v Liberci i v Praze, s Činoherním studiem v Ústí nad 
Labem (mj. Diderotův Jakub Fatalista v dramatizaci Mi-
lana Kundery), s divadlem Semafor, s Divadlem na okra-

ji (Rubín) a od roku 1976 plodná spolupráce s Divadlem 
Na zábradlí (mj. dramatizace Dostojevského Bratrů Kara-
mazových, Hrabalovy Hlučné samoty či Garderobiér Ro-
nalda Har wooda).

Nicméně jeho tvorba postupovala nadále od zákazu 
k zákazu. Po inscenaci Hrabalovy Hlučné samoty (1984) 
následoval dokonce roční distanc. Nepočítáme-li krátkou 
filmově hudební esej Etuda o zkoušce (1976), zachycující 
dirigenta Václava Neumanna při zkoušce orchestru, mohl 
se Schorm k filmové práci vrátit až takřka po dvacetileté 
pauze, kdy dostal příležitost natočit film Vlastně se nic ne-
stalo (1987), komorní psychologické drama o vztahu mat-
ky a dcery. Premiéry se však už nedožil. Zemřel 14. pro-
since 1988 na mozkovou mrtvici, den před svými sedma-
padesátými narozeninami. V roce 1992 mu byl udělen in 
memoriam řád TGM. Po Evaldu Schormovi je pojmenová-
no komorní kino Evald na Národní třídě. 

„Evald Schorm byl skvělý člověk, který nesl a neunesl 
tíhu naší doby,“ napsala Věra Chytilová.

Bořivoj Zeman
Režisér a scénárista Bořivoj Zeman se narodil 6. března 
1912 v Praze a původním povoláním byl státní zaměstna-
nec. Suchopárná úředničina, kterou vykonával osm let, ho 
však nebavila, a tak svými krátkými scénáři utíkal do kou-
zelného světa filmu. Svou novou kariéru zahájil v hostivař-
ských a zlínských ateliérech, kde krátce působil s Karlem 
Zemanem (pouze shoda jmen, nikoli příbuzenství), jeho 
režisérskými prvotinami byly dnes již zapomenuté sním-
ky Tři knoflíky (1945) a Malá historie (1946). Následova-
la situační veselohra Nevíte o bytě? (1948) a padesátá léta 
odstartovala Zemanovu kariéru nejslavnějšími pohádkami 
a nejúspěšnějšími komediemi.

Rok 1952 – Pyšná princezna. V tomtéž roce natáčí Ze-
man Dovolenou s Andělem, film hodně poplatný době, ale 
vtipné hlášky, sympatické páry, nádherná příroda a hlav-
ně bručounský revizor Gustav Anděl (Jaroslav Marvan) 
vytvořily směs filmové nadčasovosti. Byl jednou jeden král 
(1954) – ve filmu se zde poprvé a naposledy setkali dva fil-
moví velikáni – Vlasta Burian a Jan Werich. O rok později 
následuje neméně zdařilé pokračování odborářské kome-
die Anděl na horách, opět s excelujícím Jaroslavem Mar-
vanem a zdatně mu sekundujícím Josefem Kemrem (v roli 
Bohouše Vyhlídky), tentokrát na zimní rekreaci. I trochu 
hořká komedie Páté kolo u vozu (1957) byla skvělou ukáz-
kou režisérského umění, bohužel to byla poslední role již 
tehdy velmi nemocné Zdeňky Baldové.

Poté se Bořivoj Zeman se dočasně režijně odmlčel a vy-
učoval na pražské FAMU, nicméně roku 1966 se k hrané-
mu filmu vrátil parodií Fantom Morrisvillu (kde dal vel-
kou příležitost Oldřichu Novému a Waldemaru Matuško-
vi), ovšem na úspěchy minulých let již nenavázal. Násle-
dovala hudební pohádka Šíleně smutná princezna (1968) 
s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v hlavních 
rolích a poslední režisérský počin Honza málem králem 
(1976) – pohádka s chytrým Honzou (Jiří Korn) a úsměv-
nými písničkami.

Během své třicetileté kariéry se Bořivoj Zeman podí-
lel na více než třiceti filmech a velkou měrou se zasloužil 
o zvýraznění tradiční filmové pohádky. Zemřel v Praze těs-
ně před Vánocemi 23. prosince 1991 ve věku nedožitých 
osmdesáti let.

Evald Schorm
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to chtělo zdemolovat. V roce 2008 se historikům podařilo 
přesvědčit tehdejší vedení města, aby od demolice ustou-
pilo. Rekonstrukce začala ale až o deset let později, skon-
čila v loňském roce. (mk)

Czech Press Photo zná nominace
Fotografická soutěž Czech Press Photo zveřejnila nomina-
ce v osmi kategoriích. Porota posuzovala jednotlivé sním-
ky a série společně. 

„Pět odborníků hodnotilo více než 4 300 snímků od 
250 fotografek a fotografů z České a Slovenské republiky. 
Oznamujeme vítěze Grantu Prahy a partnerské ceny. Pa-
ralelně s hlavní soutěží byla vyhlášena fotografická soutěž 
pro děti a mládež, která již také zná nominované snímky,“ 
sdělila za pořadatele Anna Vacková.

„Díky důsledné preselekci pracovala porota s maximál-
ní efektivitou. Z přihlášených příspěvků si porotci pama-
tovali silné a kvalitní soubory, které postupovaly do dal-
ších kol. Tematicky dominovalo rozhodně tornádo, které 
zasáhlo jižní Moravu, olympijské hry, kříže na Staroměst-
ském náměstí a také demonstrace proti očkování, které se 
účastnili fotbaloví hooligans. Společně jsme vybrali nejkva-
litnější snímky, které reprezentují posledních dvanáct mě-
síců,“ dodal předseda poroty Petr Mlch.

Vítězové budou vyhlášeni v lednu 2022 v Národním 
muzeu. Mezinárodní porotu tvoří předseda poroty, šéf fo-
tobanky ČTK Petr Mlch, ředitel agentury Panos Pictures 
z Velké Británie Adrian Evans, vedoucí fotograf Getty Ima-
ges z Německa Sean Gallup, fotografka ze skupiny 400ASA 
Alžběta Jungrová a fotograf mediálního domu Mafra Jan 
Zátorský.

Grant Prahy je druhou hlavní cenou soutěže. Vítězný 
soubor vybírá pražský primátor na doporučení mezinárod-
ní poroty, která doporučuje vybrané soubory s nejvyšším 
hodnocením. Cenu získal Petr Vrabec za cyklus Pražské 
periferie. (mk)

Fotografie zničených německých hrobů 
v Ústí nad Labem
Výstava fotografií německých hrobů v Česku autorek Lu-
cie Römer a Michaely Danelové s názvem Pozdrav z dru-
hé strany byla zahájena v listopadu 2021 v nedávno zre-
konstruované hřbitovní kapli ve čtvrti Krásné Březno v Ústí 
nad Labem. 

V zachráněné secesní kapli na ústeckém hřbito-
vě v Krásném Březně jsou vystaveny fotografie němec-
kých hrobů ze hřbitovů v Ústeckém a Karlovarském kra-
ji. V předvečer Památky zesnulých výstavu zahájily autor-
ky projektu, jehož cílem bylo zmapovat současný stav ně-
meckých hrobů na severozápadě Čech.

V roce 1921 žily podle sčítání lidu v českých zemích té-
měř tři milióny Němců, z nichž většina byla po druhé svě-
tové válce odsunuta. Po nich zůstalo podle Shromáždění 
německých spolků v České republice zhruba milión hro-
bů. „My jsme navštívily padesát hřbitovů, viděly jsme asi 
15 000 hrobů. Překvapila nás velká rozmanitost jejich sta-
vu,“ řekla Lucie Römer. Na fotkách, které pořídila Michae-
la Danelová, jsou vidět zpustošené hřbitovy s povalenými 
pomníky, otevřené hrobky s lebkami, poházenými kostmi. 
„To opravdu není pietní,“ poznamenala Römer. Na druhou 
stranu jsou podle ní hřbitovy, kde se obec či nadšenci sta-
rají o německé hroby.

Fotky vznikaly v minulém roce. Vernisáž v kapli se plá-
novala na Dušičky 2020. Zabránila tomu epidemická si-
tuace. „Jsem ráda, že se to letos povedlo. Příběh zachrá-
něné kaple se do příběhu hrobů významných německých 
myslitelů, vědců, zakladatelů měst, továren výborně hodí,“ 
uvedla Römer. Podle ní nyní dožívají materiály, z nichž 
hrobky jsou, a zároveň řídne německá menšina, která žije 
v Čechách. Péči o německé hroby přebírají obce nebo Češi. 

Výstava potrvá do 30. ledna 2022, kaple bude přístup-
ná v otevíracích hodinách hřbitova.

Secesní kaple na krásnobřezenském hřbitově z roku 
1903 byla desítky let v žalostném stavu a původně ji měs-
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Aneta Langerová 35
Aneta Langerová (* 26. 11. 1986, Benešov) je česká zpě-
vačka a hudebnice. Záhy po vítězství v soutěži Česko hle-
dá SuperStar 2004 se stala jednou z nejpopulárnějších čes-
kých zpěvaček. Být interpretkou jí ale nestačilo. Ve snaze 
o ryzí autenticitu se vydala na cestu k psaní vlastních písní. 
Vystudovala obchodní akademii v Praze.

I když ve čtyřech letech dostala svoji první tenisovou ra-
ketu, přesto začalo být jasné, že má hudební talent. V šes-
ti letech navštěvovala hru na klavír v lidové škole umění. 
V osmi letech se pak přihlásila na kytaru do sboru Jiřího 
Bardy v Říčanech. Zde kromě hry na kytaru začala také 
zpívat jak se sborem, tak sólově. Ve čtrnácti letech se sta-
la součástí kapely SPB (Spolek přátel bigbítu) na Sázavě. 
Vyhrála soutěž DO-RE-MI, dostala se do finále Rozjezdů 
pro hvězdy a v červnu 2004 zvítězila v soutěži Česko hle-

dá SuperStar, která jí výrazně pomohla dostat se na čes-
kou hudební scénu.

V roce 2010 se umístila na druhém místě v taneční sou-
těži Star Dance.

Jako autorka písní začínala ve spolupráci s Michalem 
Hrůzou, dnes spolupracuje hlavně s klavíristou, hudebním 
skladatelem a producentem Jakubem Zitkem.

Věnuje se i dalším aktivitám. Každý rok pomáhá čistit 
řeku Sázavu a téměř deset let byla patronkou charitativ-
ního projektu Světluška Nadace Českého rozhlasu. Ztvár-
nila hlavní roli ruské básnířky Anny Barkovové ve filmu 
8 hlav šílenství, vyzkoušela si divadlo i tanec. V září 2018 
se hudebně podílela na vydání audioknihy Pane Bůh, tady 
Anna, kterou namluvila Bára Hrzánová.

Dosud vydala pět alb: Spousta andělů, Dotyk, Jsem, Na 
Radosti a Dvě slunce. V roce 2011 si splnila sen, když se vy-
dala na akustické turné Pár míst, na kterém ji doprovodi-
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ta Ivo Kahánek. Finalisté budou vyhlášeni 14. prosince, ví-
těze cen ICMA oznámí 20. ledna 2022. Slavnostní předání 
cen a galakoncert se uskuteční ve Philharmonii v Lucem-
burku 21. dubna příštího roku.

„Této nominace si moc vážím. Ocitl jsem se mezi skvě-
lými sólisty, jako jsou Andrei Gavrilov, Jan Lisiecky, Lars 
Vogt a z kolegů Ilja Gringolts či Alina Ibragimova,“ řekl ke 
své nominaci Šporcl. „I samotná nominace je velký úspěch. 
ICMA je velmi prestižní ocenění a já jsem rád, že moje al-
bum se dostalo mezi nejlepší,“ dodal. Na desku Pagani-
niana si Šporcl vybral skladby Niccola Paganiniho a tvůr-
ců ovlivněných tímto umělcem, jehož díla patří k nejtěžším 
v sólovém houslovém repertoáru.

Slavnostní závěrečný koncert 
k 75. výročí AMU
Akademie múzických umění v Praze oslavila 75 let od své-
ho založení. Již od 27. října 1945, kdy tehdejší prezident 
republiky Edvard Beneš podepsal dekret, který potvrdil za-
ložení vysoké školy, vzdělává AMU studenty v divadelních, 

lo smyčcové trio. V roce 2017 vyšlo DVD a CD Na vlně ra-
dosti s živým záznamem koncertu v pražském Foru Karlín. 
Na jaře 2016 vyšlo album Na Radosti na vinylu. 

„Lady soul“ Marie Rottrová slaví 80!
Téměř šedesát let je jednou z nejvýraznějších osobností 
české populární hudby. Její cit pro hudbu inspirovanou 
černošskou kulturou je v českých končinách ojedinělý.

Nezaměnitelný hlas a projev, ve kterém se snoubí ener-
gie s citem a sex-appeal s noblesou, vyrostl na soulu, kdy 
byla jejím vzorem Aretha Franklin. Podle toho vznikl i její 
přídomek, který údajně sama zpěvačka nemá příliš ráda – 
česká „Lady soul“. V éře soulu a rhythm and blues zpívala 
i anglicky. Oduševnělost i procítěnost přenesla i do popo-
vého repertoáru, jehož kvalita vždy čněla vysoko nad prů-
měrem šedých sedmdesátých a osmdesátých letech. A to 
i díky textům Jiřiny Fikejzové, Jaroslava Wykrenta nebo Ja-
romíra Nohavici.

První gramofonové desky se dočkala v roce 1968. Za-
čala zpívat se skupinou Flamingo (později se skupina pře-
jmenovala na skupinu Plameňáci). Spolu s koncertními 
šňůrami se dostavilo i časté vystupování v Československé 
televizi. V dubnu 2011 vychází na 3 CD dosud největší vý-
běr hitů za celou kariéru Marie Rottrové. Komplet nese ná-
zev Zlatá kolekce a byl vydán v luxusní digipackové edici.

Velkou většinu života zůstala Marie Rottrová věrná své 
rodné Ostravě. Z ostravského televizního studia modero-
vala úspěšný a populární pořad Divadélko pod věží, kte-
rý měl dvaadvacet dílů a kam si Marie Rottrová zvala zají-
mavé hosty z oblasti kultury, ale i mimo ni. Vystupovali zde 
mimo jiné Karel Gott, Pavel Bobek nebo Jiří Bartoška. S ně-
kterými z nich natočila i písňové duety.

Marie Rottrová patří k elegantním, kultivovaným zpě-
vačkám. Jemný je i její humor, kterým provází svá vystou-
pení. Energii i šarm si udržuje dodnes. Její fanoušci si tak 
v roce jejích osmdesátin mohou při živých vystoupeních 
(když budou povoleny) připomenout nestárnoucí hity jako 
Řeka lásky, Večerem zhýčkaná, Kůň bílý, Měli jsme se po-
tkat dřív a celou řadu dalších.

Marie Rottrová (* 13. 11. 1941, Ostrava-Hrušov) je 
česká zpěvačka, pianistka, hudební skladatelka a textařka 
a moderátorka. Pochází z hudebnické rodiny, otec byl var-
haník, matka zpěvačka. Od mládí se učila hrát na klavír.

Zlatými slavíky jsou Ewa Farna, 
kapela Mirai a rapper Řezník
Českého slavíka v kategorii zpěvaček poprvé ve své kariéře 
získala zpěvačka Ewa Farna. Nejvíc hlasů v kategorii kapel 
získala skupina Mirai. Zlatý slavíkem v kategorii Hip Hop & 
Rap se stal rapper Řezník. Do ankety se letos zapojilo přes 
216 000 hlasujících, nejvíc od jejího vzniku v roce 1962.

Houslista Pavel Šporcl je za album 
Paganiniana nominován na cenu ICMA
Houslista Pavel Šporcl je za album Paganiniana nomino-
ván na cenu International Classical Music Awards (ICMA). 
Jeho nové album bylo v mezinárodní soutěži nominováno 
v kategorii sólových nástrojů. V nominacích na ceny ICMA 
jsou za své nahrávky dále dirigent Jakub Hrůša a klavíris-
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Oslavy probíhaly za obtížných společenských podmínek.

Rektor Jan Hančil dodal k oslavám: AMU zahajuje osla-
vy 75 let své existence v roce, kdy zároveň čelí bezprece-
dentním výzvám způsobeným pandemií, která tvrdě dopa-
dá na společenský, kulturní a umělecký život nejen v České 
republice, ale i na celém světě.

Je přesvědčen, že AMU využije veškerého kreativního 
potenciálu svých pedagogů, studentů a všech, kdo umělec-
kou výuku podporují, aby vyšla z této obtížné situace bo-
hatší o nové pedagogické impulsy.

Bohatý program, který AMU v průběhu roku nabíd-
la, byl přístupný jak akademické obci, tak i širší veřejnosti. 
Např. výstavu mapující historii celé školy 75 let Akademie 
múzických umění v Praze (1946-2021) bylo možné zhléd-
nout od 24. června do 29. srpna 2021 na Ostrově Kampa.

Závěrečný slavnostní koncert zazněl z pódia Dvořáko-
vy síně pražského Rudolfina 8. října 2021.

Účinkující Akademický jubilejní orchestr byl složen ge-
neračně ze studentů, ale i z absolventů, pedagogů Hudební 
akademie múzických umění za řízení Leoše Svárovského, 
jenž je pedagogem na Katedře dirigování HAMU. Dvaa-
osmdesátičlenný orchestr vznikl speciálně pro tuto příle-
žitost. Jako sólista vystoupil mladý koncertní mistr České 
filharmonie, houslista Jan Mráček. Představil se v Koncer-
tu pro housle a orchestr a moll, op. 53 Antonína Dvořáka. 

Následně zazněl výběr z cyklu Má vlast od Bedřicha 
Smetany. Účinkování Jana Mráčka a Akademického jubi-
lejního orchestru tak završilo oslavy 75. výročí založení je-
jich alma mater. Byl to krásný koncert, který sklidil dlou-
hotrvající zasloužený aplaus. Slavnostní koncert přenáše-
la také Česká televize. GJ

Před 100 lety měla premiéru 
opera Káťa Kabanová 
Opera Káťa Kabanová, která měla premiéru 23. listopadu 
1921 v Národním divadle v Brně, patří ke stěžejním dílům 
hudebního skladatele Leoše Janáčka. Dílo, které pojedná-
vá o tragickém osudu mladé ženy, patří vedle Její pastor-
kyně k Janáčkovým operám, které jsou nejčastěji uváděny 
na zahraničních scénách.

Ke svému šestému hudebně-dramatickému dílu, kte-
ré komponoval v letech 1919-1921, napsal Janáček i libre-
to podle dramatu ruského klasika Alexandra Nikolajeviče 
Ostrovského Bouře. 

Když počátkem roku 1919 Janáček začal uvažovat 
o Ostrovského dramatu Bouře coby námětu k nové ope-
ře, blížily se jeho pětašedesáté narozeniny. Během posled-
ních tří let se v jeho životě mnohé změnilo; v roce 1916 se 
podařilo konečně prosadit Její pastorkyni v pražském Ná-
rodním divadle a o dva roky později zazněla opera ve Víd-
ni, což znamenalo rozhodný krok v prosazení skladatelo-
vy tvorby v zahraničí. V létě roku 1917 v Luhačovicích po-
znal Kamilu Stösslovou, která se mu stala vzácnou přítelky-
ní a inspirací jeho pozdní tvorby. Právě tyto události, které 
Janáčkovi vracely do života radost a sebedůvěru, vedly ke 
skladatelově nevídané tvůrčí aktivitě. 

Světová premiéra 23. listopadu 1921 v brněnském Ná-
rodním divadle, hudebně nastudovaná šéfem opery di-
rigentem Františkem Neumannem, sklidila mimořádný 
úspěch. O rok později zazněla Káťa Kabanová také na je-

višti Národního divadla v Praze za řízení Otakara Ostrčila 
a následovala další domácí nastudování (Bratislava 1923, 
Ostrava 1924, Plzeň 1926). Vzápětí se opera začala prosa-
zovat i v zahraničí (Kolín nad Rýnem 1922, Berlín 1926).

Mezinárodní úspěchy Kateřiny Kněžíkové 
Rok 2021 ještě neskončil, ale už teď je možné říct, že pro 
pěvkyni Kateřinu Kněžíkovou byl mimořádně úspěšný. Pís-
ňové album Phydilé vydané v květnu mělo vynikající kritiky 
v mezinárodních hudebních časopisech. Na albu Phydilé 
je poměrně zajímavý mezinárodní repertoár jako Martinů, 
francouzští skladatelé, trocha polského materiálu.

„Písňový cyklus Bohuslava Martinů Kouzelné noci do-
sud nenatočila žádná česká sopranistka, takže to bylo moje 
velké přání, a když jsem se to před mnoha lety učila pro 
festival v Litomyšli, říkala jsem si, že je to opravdu nádher-
né. Myslela jsem na něj tedy dlouho a čekala, až bude pří-
ležitost ho natočit,“ říká Kněžíková. Další repertoár se od-
víjel v duchu romanticko-impresionistickém, který doplni-
li spolu s dirigentem Robertem Jindrou. „A on mi doporu-
čil písně Henri Duparca. Znala jsem ho jako jméno, ale ne-
znala jsem jeho tvorbu. Ta mě naprosto zasáhla. Já si vzpo-
mínám, jak jsem při cestě autem poslouchala jednu z písní, 
právě Phydilé. Pro mě se v ten moment zastavil svět a přes-
ně jsem věděla, že tak se musí jmenovat to CD. To jsem vů-
bec netušila, kdo byla Phydilé a jaký měla osud. Že to byla 
reálná bytost a že o ní Horatius napsal sonet. Tak se mo-
zaika dostala k sobě a vytvořila pro mě impresionistický 
obraz. Jsem moc ráda, že to ke mně vnitřně promlouvalo 
spolu se Szymanowského písňovou částí Penthesilea a dal-
šími dvěma písňovými cykly od Ravela se to celé spojilo.“

Na prestižním hudebním festivalu v anglickém Glynde-
bourne Kněžíková vystoupila v titulní roli v Janáčkově Kátě 
Kabanové a recenzenti opět nešetřili superlativy. 

Pro Kněžíkovou je písňový obor královnou hudby. Mi-
luje básně obecně a říká, „že na začátku studia na konzer-
vatoři neměla úplně velký hlas připravený popasovat se 
s nějakou operní árií, proto poměrně dlouho zpívala pís-
ně, na kterých se učila. Musím říct, že písně jsou oborem, 
kterým bych se ráda prezentovala, jsem v něm schopná 
sdělit nejvíce.“

Kateřina Kněžíková: „Pokud v nejbližších týdnech a mě-
sících za námi bude moct přijít divák do divadla a do kon-
certních síní, chystám se na vstup do Rusalky ve Státní 
opeře. Inscenace je zde už šestnáct let. To se už v našich 
končinách a vůbec už moc nenosí, že by nějaká inscenace 
byla tak dlouho na repertoáru. Na začátku prosince bude-
me zkoušet ve Stavovském divadle Mozartovu operu Così 
fan tutte (Takové jsou všechny). Budu koncertovat v Bos-
tonu, Římě, Bambergu a doufám, že k nám budou pande-
mická opatření milostiva.“

Mezinárodní hudební festival 
Pražské jaro představil program
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro představil pro-
gram svého 77. ročníku. Mezi 12. květnem a 3. červnem 
přinese na čtyři desítky koncertů. K provedení úvodní 
Smetanovy Mé vlasti se na Pražské jaro vrací jeden z nej-
významnějších současných umělců Daniel Barenboim, kte-
rý festival zahajoval před čtyřmi lety. „Má obrovský symbo-
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lický význam provést Smetanovo mistrovské dílo s orches-
trem složeným z hudebníků z Izraele, Palestiny a ostatních 
arabských zemí. Idea domova a vlasti má pro všechny vel-
ký význam, a to v mnoha ohledech,“ uvedl Barenboim, kte-
rý Mou vlast na festivalu v roce 2017 uvedl s Vídeňskými 
filharmoniky. Tentokrát stane v čele West-Eastern Divan 
Orchestra, tělesa, které založil spolu s palestinsko-americ-
kým akademikem Edwardem Saidem. Program završí kon-
cert Vídeňských filharmoniků s Andrisem Nelsonsem, kte-
ří mimo jiné uvedou Šestou symfonii Antonína Dvořáka.

Zemřel dlouholetý člen skupin 
Spirituál kvintet a C&K Vocal Jiří Cerha
Ve věku osmasedmdesáti let 26. října zemřel Jiří Cerha, 
dlouholetý člen skupin C&K Vocal a Spirituál kvintet. Na 
svých stránkách to oznámila kapela Spirituál kvintet. Ze-
mřel třináct dní poté, kdy v pražské Lucerně zakončil Spi-
rituál kvintet svoji šedesátiletou kariéru. Nejstarší česko-
slovenská folková skupina tam 13. října odehrála poslední 
ze série čtrnácti rozlučkových koncertů. Ve skupině bary-
tonista Cerha působil především jako zpěvák.

Žbirkova manželka Kateřina potvrdila, že zpěvák „ze-
mřel na komplikovaný zápal plic“. Hudebník skončil měsíc 
před smrtí v nemocnici. „Přátelé, dostihl mě nějaký zákeř-
ný bacil,“ napsal tehdy na svém Facebooku. „Posílejte ener-
gii, budu ji potřebovat,“ poprosil fanoušky.

Se zdravím měl zpěvák naposledy problémy v roce 
2017, kdy ho skolil zápal plic v Londýně a bál se o svůj ži-
vot. Tehdy jej převáželi privátním letadlem, které pro něj 
poslali přátelé.

Miro Žbirka se narodil v roce 1952 v Bratislavě, delší 
dobu však žil v Praze. Jeho matka byla Angličanka a otec 
Slovák. Byl zakládajícím členem skupiny Modus s Jánem 
Lehotským a Marikou Gombitovou. V roce 1977 získa-
li společně zlatou bratislavskou lyru s písničkou Úsmev. 
Žbirka pak s multiinstrumentalistou Lacem Lučeničem za-
ložil vlastní skupinu Limit. Mezi jeho nejznámější písnič-
ky patří 22 dní, Balada o poľných vtákoch, Biely kvet a At-
lantída. 

V roce 1981 si Žbirka s Gombitovou zahráli společně 
také v muzikálu Neberte nám princeznú. O rok později se 
stal Žbirka jedním z mála zpěváků, kteří dokázali porazit 
Karla Gotta v anketě Zlatý slavík. Na počátku devadesá-
tých let moderoval pořad Rhytmick, kde mnozí diváci po-
prvé v životě zhlédli zahraniční videoklipy. V roce 2001 vy-
dal duet s českou zpěvačkou Marthou s názvem Čo bolí, 
to prebolí.

Byl obdivovatelem skupiny The Beatles, osobně se se-
tkal s Paulem McCartneym a v legendárním studiu Abbey 
Road natočil CD Double Album. V roce 2017 nadaboval 
svého kamaráda Paula McCartneyho v českém znění dob-
rodružného filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. 
Loni pak o Žbirkovi vyšel dokumentární portrét Meky, kte-
rý zpěvákův život představuje otevřeně a upřímně.

(mk) 

vZpomínka

Rudolf Rokl – brilantní pianista 
zvládal jazz i klasiku
Rudolf Rokl se narodil 16. prosince 1941 v Rychnově nad 
Kněžnou. Na klavír hrál od svých čtyř let, již v roce 1948 
natočil svoji první gramofonovou desku a vyhrál v Ostravě 
soutěž mladých klavíristů. Byl velmi všestranným hudeb-
níkem, spolu s populární hudbou se ale stále věnoval i jaz-
zu a vážné hudbě, uměl hrát i country.

„Roku 1955 mu bylo čtrnáct let, když začal studovat 
Pražskou státní konzervatoř – hru na klavír, skladbu a di-
rigování u Taťány Kubáňové. Bydlel v podnájmu a kaž-
dé ráno chodil do Rudolfina cvičit hru na klavír. Tenkrát 
šéfoval pražské konzervatoři Václav Holzknecht a nepři-
padalo v úvahu, aby posluchači hráli jazz nebo taneční 
muziku. Rudolf dostal zcela výjimečně od pana profeso-
ra Holzknechta písemné povolení, že s orchestrem Karla 
Vlacha hrát může,“ uvedla Václava Roklová.

Od roku 1958 hrál Rokl v jazzovém triu s legendárním 
českým jazzovým kontrabasistou Luďkem Hulanem a bu-
beníkem Ivanem Dominákem, kde natáčeli své nahrávky 
s kapelou Studio 5. Později vystupovali společně i v Or-
chestru Československého rozhlasu. Od roku 1958 se 
také osobně znal s Karlem Gottem. Vystudoval Akademii 

Jiří Cerha při svém posledním koncertu 13. října 2021

Jiří Cerha se jako hudební skladatel zabýval scénickou 
hudbou a zhudebňováním různých klasických literárních 
a dramatických děl světové literatury – například Shake-
spearových Sonetů v překladu Martina Hilského a dalších. 
Zpívá na albech skupin C&K Vocal a Spirituál kvintet, s Pe-
trem Skoumalem účinkoval i na albu Kdyby prase mělo 
křídla.

Zemřel zpěvák Miro Žbirka
Ve věku devětašedesáti let 
zemřel slovenský zpěvák 
Miro Žbirka. Žbirka byl le-
gendou slovenské hudeb-
ní scény, když ve své rod-
né zemi opakovaně zvítě-
zil v anketách Slávik a Spe-
vák roka. V osmdesátých le-
tech se jeho alba prodávala 
ve statisícových nákladech. 
Od roku 2006 je členem 
Síně slávy na Slovensku. 
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ra múzických umění, působil v Laterně magice, jako sólista 
Tanečního orchestru Československého rozhlasu a krátce 
též v divadle Semafor. Jeho další kariéra byla spjata s or-
chestrem Ladislava Štaidla a od roku 1967 navázal stálou 
spolupráci s Gottem, když zaskočil za zraněného kolegu Ja-
romíra Klempíře a odjeli společně na půl roku do USA, spo-
lečně vystupovali v Las Vegas. Po návratu z USA se již natr-
valo stal členem Orchestru Ladislava Štaidla, doprovodné 
kapely Gotta, kde působil zejména jako hudební aranžér 
a sólista orchestru. Rokl aranžoval mnoho vlastních sólo-
vých nahrávek, kromě Gotta spolupracoval i se zpěvačkou 
Jitkou Zelenkovou. S kytaristou Pavlem Fořtem vytvořil mu-
zikantské zázemí pro její komorní divadelní recitály a nato-
čil s ní rovněž vroucně intimní album Perly. Od roku 1990 
vystupoval jako samostatný umělec. Spolupracoval s Čes-
koslovenskou televizí například na pořadech Vysílá stu-
dio A, Sejdeme se na Vlachovce či Dva z jednoho města.

Výrazně se uplatnil na stovkách gramofonových na-
hrávek, podílel se mimo jiné na průkopnickém albu Jazz 
Goes To Beat, hrál na první desce Evy Olmerové, s Jose-
fem Votrubou a TOČREM natočil v roce 1973 první do-
mácí kvadrofonní album Variace. Vedle více než třicetileté 
spolupráce s Gottem vytvořil také vlastní alba Díky Tobě 
jsem se znovu narodil (1976) a Jak já to cítím (1983). Jako 
pianista se objevil v šedesátých letech ve filmech Pražské 
blues a Bylo čtvrt a bude půl.

Hudebník, který se kromě populární hudby také aktivně 
věnoval klasice a jazzu, podlehl 23. září 1997 ve věku pěta-
padesáti let těžké nemoci v motolské nemocnici v Praze. 

Nedlouho po jeho smrti vyšel půlhodinový snímek jaz-
zových aranžmá a improvizací na témata koled a písní na-
zvaný Vánoce s Rudolfem Roklem. Spolu s ním ho nahrá-
li kontrabasista František Raba a hráč na bicí Jan Žižka.

Věra Špinarová (22. 12. 1951 – 27. 3. 2017)
Zpěvačka Věra Špinarová patřila ke stálicím české rocko-
vé i populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý hlas 
i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech 
patřila k nejoblíbenějším zpěvačkám v regionu. Během své 
kariéry vydala třináct desek. Největší hit Jednoho dne se 
vrátíš nazpívala v roce 1976 na hudbu Ennia Morricone-
ho z filmového westernu Tenkrát na Západě.

Rodačka z Pohořelic od sedmi let bydlela v Ostravě. 
„Jsem s Ostravou tak neodmyslitelně spjatá, že vlastně ni-
koho ani nenapadne, že bych mohla být odjinud,“ tvrdi-
la zpěvačka. „Do Ostravy jsem se dostala s rodiči v sedmi 
letech, kdy sem tatínek odešel jako horník za prací… Celý 
můj další život a hudební kariéra jsou spojeny bezmála vý-
hradně s Ostravou,“ řekla v minulosti zpěvačka.

Špinarová během své bohaté kariéry vydala celkem 
třináct profilových desek, první pod názvem Andromeda 
v roce 1972. Nejprodávanějším (a asi i nejlepším) se však 
stalo album Meteor lásky z roku 1982, mimo jiné se stejno-
jmennou písní Meteor lásky, což byl ve své době velký hit.

Během své kariéry získala několik prestižních ocenění. 
V roce 1973 Zlatý štít za nejprodávanější zpěvačku, v roce 
1976 byla třetí na Bratislavské lyře s písní Lúčenie, kterou 
nazpívala slovensky.

Zkolabovala na svém koncertu v čáslavském divadle, 
kde vystupovala s kapelou svého syna Adam Pavlík Band. 
Zastavilo se jí srdce a ve velmi vážném zdravotním stavu 
byla transportována vrtulníkem do nemocnice v pražském 

Motole, kde po čtyřech dnech v kómatu zemřela 26. břez-
na 2017. Bylo jí pětašedesát let.

Karel Hašler (31. 10. 1879, Zlíchov – 22. 12. 1941, Maut-
hausen)

Karel Hašler byl český písnič-
kář, herec, textař, skladatel, 
spisovatel, scenárista, drama-
tik a režisér. Od roku 1897 hrál 
ve smíchovském divadle Pav-
la Švandy. Poté hrál v Národ-
ním divadle v Brně a v divadle 
v Lublani, kde účinkoval v či-
nohře i opeře. V roce 1903 byl 
přijat do Národního divadla 
v Praze, kde ztvárnil řadu rolí.

Roku 1908 se oženil se se-
strou klavíristy a hudebního 
skladatele Rudolfa Frimla, je-

jich syn Zdeněk Miloš Hašler (1909-1972) byl filmový he-
rec a režisér. V roce 1916 byl propuštěn z Národního diva-
dla pro nekázeň. Už před tím se ale začal živit svými písně-
mi. Během první světové války jezdil na turné po českých 
zemích a vystupoval po Praze. V roce 1919 otevřel vlastní 
hudební vydavatelství. Vystupoval často ve varieté na Vino-
hradech. S filmem Karel Hašler spolupracoval už od roku 
1914. I zde prošel řadou profesí.

Předsedkyně Klubu ing. Helena Baslerová při pietním aktu 
u pamětní desky Karla Hašlera v Mauthausenu, 18. 5. 2008
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Nejvíce se však proslavil jako zdatný písničkář, kdy na-
psal přes tři stovky písní, kupletů a šansonů (Po starých 
zámeckých schodech, Písnička česká, Staré topoly, Kam-
pak na nás, bolševici, Pětatřicátníci, Dopis ze zákopů, Čí je 
Praha? Naše!), které jako hudební samouk psal přibližně 
od roku 1908 a se svým nacionálním nádechem povzbu-
zovaly český lid v dobách nesvobody.

Hašler byl českým vlastencem, ale také vášnivým stou-
pencem pevného řádu a vlády pevné ruky. Za druhé svě-
tové války i přes zákaz zpíval vlastenecké a protiněmecké 
písně. Na začátku roku 1941 byl poprvé zatčen gestapem, 
propuštěn, 2. září zatčen znovu, přímo během natáčení 
filmu Městečko na dlani, kde pracoval jako umělecký po-
radce. Nejprve byl uvězněn na Pankráci a poté v Drážďa-
nech. 17. října 1941 skončil v koncentračním táboře Mau-
thausen. Na následky mučení, neléčené flegmóny a úpla-
vice Karel Hašler 22. prosince 1941 zemřel. 

Na jeho osobu zavzpomínal kolega Rudolf Deyl st. 
v knize Písničkář Karel Hašler (1968) a další herci. O jeho 
životě byl natočen medailon Český písničkář (1977) a se-
riál Pražský písničkář (1996).

Již za jeho života byly podle jeho oblíbených písniček 
„hašlerek“ pojmenovány tvrdé bylinkovo-mentolové bon-
bóny. Jmenuje se po něm asteroid (37939) Hašler (1998 
HA), objevený Lenkou Kotkovou. Hašlerovy písničky do-
sud hraje staropražská kapela Hašlerka.

18. května 2008 z iniciativy KLUBU byla v bývalém kon-
centračním táboře v Mauthausenu umístěna pamětní des-
ka Karla Hašlera. Při příležitosti 130. výročí jeho narození 
(31. října 2009) byl na Starých zámeckých schodech od-
halen jeho pomník od akademického sochaře Stanislava 
Hanzíka.

Jindřich Hybler (31. 12. 1891, Semily – 2. 21. 1966, Praha)
Jindřich Hybler byl český sbormistr a hudební skladatel. 
Nejprve studoval na soukromé varhanní škole A. J. Černé-
ho v Praze, poté vystudoval hudební vědu na Univerzitě 
Karlově. Ve skladbě byl jeho učitelem Josef Bohuslav Foer-
ster. Vzniklo mezi nimi hluboké přátelství a Hybler se poz-
ději stal jeho osobním tajemníkem a jednatelem Foerstero-
vy společnosti. Již během studií působil v několika hudeb-
ních tělesech jako hráč na violu. Byl sbormistrem Akade-
mického pěveckého sboru a dirigentem orchestru Hudeb-
ní jednoty vysokých škol pražských. Spolupracoval při or-

ganizování hudebního života na kůru mariánského pout-
ního kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově. Od ledna 
roku 1944 byl ředitelem hudební školy v Semilech, kam 
dojížděl z Prahy. Po neshodách s komunistickým vedením 
obce na své místo rezignoval a v padesátých letech byl do-
konce vězněn.

Prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc. (31. 12. 1931, Velké 
Meziříčí – 5. 10. 2009, Praha)
Ivan Poledňák byl český muzikolog, hudební psycholog, 
publicista a vysokoškolský učitel. Hudební vědu vyučoval 
v závěru svého života na Filozofické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Jedná se o autora několika význam-
ných knižních publikací a spoluautora několika hudebních 
encyklopedií zejména z oblasti populární hudby. Pravidel-
ně přispíval do velkého množství československých a čes-
kých hudebních periodik.

František Xaver Dušek (8. 12. 1731 – 12. 2. 1799)
František Xaver Dušek je dnes hudební i laickou veřejnos-
tí vnímán ponejvíce jako manžel pěvkyně Josefiny Duško-
vé a Mozartův hostitel. Jeho vlastní dílo je známo relativ-
ně málo. Přitom patřil Dušek ve druhé polovině 18. sto-
letí k nejvýznamnějším osobnostem pražského hudební-
ho života – nejen jako skladatel, ale též jako pianista a uči-
tel hudby.

Dušek pocházel z velmi chudých poměrů, narodil se 
v rodině sedláka v Chotěborkách u Jaroměře a byl pokřtěn 
8. prosince 1731. Jen díky přízni hraběte Jana Karla Špor-
ka mohl studovat na jezuitském gymnáziu v Hradci Králo-
vé, kvůli úrazu však studium nedokončil. S podporou hra-
běte Šporka odchází Dušek nejprve do Prahy, kde studu-
je u Františka Václava Habermanna, a poté do Vídně, kde 
se stává žákem dvorního cembalisty Georga Christopha 
Wagenseila. Po návratu do Čech se Dušek usazuje v Pra-
ze, věnuje se kompozici a vyučování (mezi jeho žáky pat-
ří např. Leopold Koželuh, Jan Vitásek, Václav Vincenc Ma-
šek) a jeho dům se stává významným hudebním centrem. 
Navzdory tomu, že žil trvale v Praze, Dušek nikdy neztratil 
kontakt se světovým hudebním děním; z Vídně si přinesl 
znalost soudobého hudebního repertoáru, od Wagensei-
la přehled o skladbách Johanna Josepha Fuxe, Johanna Se-
bastiana Bacha, George Friedricha Händela, Johanna Ado-
fa Hasseho a Baltassara Galuppiho; a Duškovo jméno na-
jdeme i na seznamech předplatitelů tištěných sonát Jiřího 
Antonína Bendy a Carla Philippa Emanuela Bacha. Byl tedy 
o tehdejším hudebním dění dobře informován.

21. října 1776 se Dušek oženil, vzal si svoji žačku, bu-
doucí slavnou pěvkyni, „českou Gabrielli“, Josefinu Ham-
bacherovou, nyní Duškovou. Brzy po svatbě odjíždějí no-
vo manželé do Salcburku, kde má Josefina příbuzné, a Duš-
kovi se seznamují s rodinou Mozartových. A byly to právě 
tyto přátelské styky, které později sehrály rozhodující roli 
při pozvání Wolfganga Amadea Mozarta do Prahy český-
mi hudebníky. 23. dubna 1784 se stává Josefina Duško-
vá majitelkou letní rezidence Bertramka, která poskytova-
la útočiště Mozartovi při jeho pražských návštěvách (do-
končil zde operu Don Giovanni a zřejmě i La Clemenza di 
Tito) a stala se vyhlášeným pražským uměleckým salónem.

František Xaver Dušek zemřel 12. února 1799 a je po-
chován na Malostranském hřbitově.

www.czech.radio

Pamětní deska Karla Hašlera, umístěná v Mauthausenu
z iniciativy Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku
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ti Strojírenského veletrhu v Brně 
se letos zúčastnilo 1 016 firem z 35 zemí
Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně se 
letos zúčastnilo 1 016 firem z pětatřiceti zemí. Hlavním té-
matem byla digitalizace průmyslu. Účastnilo se mimo jiné 
Japonsko nebo Tchaj-wan. Účastníci museli dodržovat 
platná covidová opatření, která však zkomplikovala účast 
zahraničních subjektů, řekli novinářům ministr průmyslu 
a obchodu Karel Havlíček, ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš 
a generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dag-
mar Kuchtová.

Letos se konal 62. druhý ročník veletrhu. Kvůli pande-
mii byl veletrh v loňském roce zrušen, letošní byl přesunut 
ze září na listopad. „Veletrh se uskutečnil v »postcovido-
vém« vydání menšího rozsahu, což je dáno objektivními 
faktory, které jsou důsledkem pandemie. Pro každý vele-
trh je důležitá rovnováha trhu, spíše určitý převis nabídky 
nad poptávkou. Nyní tomu tak není. Stále to ale byl veletrh 
reprezentující všechny důležité obory strojírenství,“ uvedl 
k MSV generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Kuliš.

Podle něho byl letošní veletrh zaměřený především na 
odborníky, nebyly například hromadně zvány školy, zú-
častnily se jen školy odborné. Nadále podle něj přetrvával 
problém s cestováním ze zemí mimo Evropskou unii, a to 
především kvůli nutné karanténě po příletu.

Součástí MSV byla i Česká národní expozice prezento-
vaná pod značkou Czech Republic: The Country For The 
Future. Představilo se zde ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, mi-
nisterstvo dopravy, Agentura pro podnikání a inovace, 
Czech Invest, CzechTrade, Česká exportní banka, Čes-
ká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací 
agentura, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušeb-
ní ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslové-
ho vlastnictví.

„Prezentace České republiky v zahraničí je pro náš ex-
port stěžejní. Na České národní expozici, která získala stří-
brnou medaili na mezinárodní soutěži World Exhibition 
Stand Awards 2020, se na letošním MSV pod jednou stře-
chou Czech Republic: The Country For The Future před-
stavilo už čtrnáct státních organizací. Firmy tak služby a in-
formace od státu získaly na jednom místě,“ řekl Havlíček.

Veletrhu se kromě České republiky zúčastnila Francie, 
Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Tchaj-wan. Součástí ve-
letrhu byla v letošním roce i expozice Japonska pod hla-
vičkou japonské vládní agentury JETRO (Japan External 
Trade Organization), která podporuje vzájemné obchod-
ní a investiční vztahy mezi Japonskem a ostatními státy. Po-
prvé se oficiální účastí představila Indonésie.

Rozhodnutí, že se nebude během pandemie uzavírat 
průmysl, přispělo podle Havlíčka k tomu, že je česká eko-
nomika v dobré kondici. „Věřím, že po roční vynucené pau-
ze byl 62. ročník pro všechny opět silným impulzem, zdro-
jem informací a inspirací, jak dál růst, na koho se obrátit 
a kam dál směřovat. Nechyběla přitom témata jako digita-
lizace, oběhové hospodářství nebo čistá mobilita,“ uvedl 
Havlíček.

Na čistou mobilitu se má v letech 2021-2030 výrazně 
rozšířit podpora, mohla by přesáhnout 33 miliard korun 
ze zdrojů, jako jsou národní plán obnovy, strukturální fon-
dy či modernizační fond. (mk)

České betlémy dobyly 
Guinnessovu knihu rekordů
Největší betlém
Jako největší betlém na světě figuruje v Guinessově knize 
rekordů ten od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova na Rýma-
řovsku. Má nyní 138 soch, ale každý rok přibudou nové, 
a to v životní velikosti. Například velký slon váží 1,5 tuny.

Vznikla také nová expozice, která se jmenuje Ježíš s Ma-
rií putují z Jeruzaléma do Betléma. Betlém, který je věno-
ván zesnulému papeži Janu Pavli II., má od minulého roku 
rovněž nové nasvícení a bodové žárovky na jednotlivé po-
stavy. Návštěvníci Pradědovy galerie navíc mohou autora 
obřích soch vidět přímo při práci.

Největší mechanický betlém
Krýzovy jesličky jsou dílem jindřichohradeckého měšťana 
a punčochářského mistra Tomáše Krýzy (1838-1918), kte-
rý je vyráběl přes šedesát let. Od roku 1998 jsou jesličky 
zapsány v Guinnessově knize rekordů jako největší mecha-
nický lidový betlém na světě.

Betlém je vystavěn na ploše 60 metrů čtverečních. Stojí 
zde skoro 1 400 figurek lidí a zvířat z kašírovací hmoty a ze 
dřeva, z toho 133 pohyblivých. Původní mechanismus byl 
poháněn ručně, nyní je pohyb rozváděn z jediného elektro-
motoru, a to pomocí nekonečných pásů, ozubených kol, 
archimédových šroubů a mnoha dalších zařízení. Betlém 
má nyní 17 m na délku, šířka i výška jsou 2 m.

Betlém s kopiemi hradů
Velký vyřezávaný mohelnický betlém je každoročně o vá-
nočních svátcích vystavován v mohelnickém kostele 
sv. Tomáše z Canterbury, v boční kapli sv. Anny. Na ploše 
6 × 7 metrů je kromě jesliček také řada dalších figur i sta-
veb včetně přesných kopií hradů Bouzov a Karlštejn či sa-
motného kostela sv. Tomáše z Canterbury.

Dílo vytvořil mezi lety 1958 a 1988 Josef Nedomlel 
(1909-1990) ze Starého Města u Bruntálu. Autor sám je 
v betlémě vyobrazen jako chasník s pytlem mouky na zá-
dech stojící před křížlickým mlýnem. V jeho práci pokraču-
je jeho syn František, který např. dokončil chybějící figury 
pěti hrajících muzikantů a sám přidal k betlému např. chas-
níky řezající dřevo nebo horníky vytahující z dolu rumpá-
lem nakopané uhlí. Celý objekt je nasvětlen v několika růz-
ných barevných kombinacích. Část figurek i staveb je po-
hyblivá.

Nejznámější betlém
Pravděpodobně nejznámějším betlémem je tzv. Proboš-
tův betlém, který je vystaven v Třebechovicích pod Ore-
bem. Stal se totiž magnetem čs. expozice na Světové vý-
stavě v Montrealu v roce 1967. Na jedinečném řezbářském 
díle pracovali Josef Probošt, Josef Kapucián a Josef Friml 
plných čtyřicet let. Třebechovický Proboštův betlém je je-
diným betlémem v České republice prohlášeným za ná-
rodní kulturní památku (v roce 1999) a sestává z více než 
2 000 součástí.

Tento více než sto let starý řezbářský a technický uni-
kát má délku 7 m, hloubku základny 1,9 m, výšku od kovo-
vého rámu po horní vyřezávanou ozdobu 2,35 m a váhu 
přibližně 2 tuny.
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Betlém ve skořápkách ořechů
Karlštejnské Muzeum betlémů, otevřené v srpnu roku 
1995, nabízí největší soukromou sbírku svého druhu v Čes-
ku. Je zde vystaveno asi padesát betlémů a množství dal-
ších figur, většinou z 19. století. Nejstarší betlém je z kon-
ce 18. století, přičemž z té doby se mnoho betlémů nedo-
chovalo. Sestava jednadvaceti figur je uložená v barokní 
skříňce.

Unikátem je také trojice novodobých betlémků Jána 
Chvalníka, předsedy příbramských betlémářů, kdy jsou 
miniaturní figurky vsazeny do skořápek od ořechů: koko-
sového, vlašského a dokonce lískového.

Slámový betlém
Betlém z Lesního Hlubokého je jediným svého druhu a ve-
likosti na jižní Moravě. Kdysi byl vystaven i v katedrále 
sv. Víta a Vojtěcha na pražských Hradčanech. Je v životní 
velikosti a skládá se ze svaté rodiny, tří králů a zvířátek – 
kravičky, osla, ovce a velblouda. Tento betlém bývá vysta-
vený vždy od první adventní neděle v Lesním Hlubokém.

(mk)

Michelinskou hvězdu obhájily podniky 
Field a La Degustation Bohême Bourgeoise
Pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bour-
geoise obhájily jednu hvězdu v gastronomickém průvod-
ci Michelin. Nové hvězdy Praha nemá. V prestižním prů-
vodci po evropských restauračních zařízeních zůstávají je-
dinými dvěma českými zástupci s hvězdičkami. Vyplývá to 
z gastronomického průvodce, který zveřejnila společnost 
Michelin. Jedna hvězda Michelin označuje velice dobrou 
restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchy-
ni, která stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchy-
ni, která stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud 
nikdy v rámci jednoho hodnocení nezískaly více než jed-
nu hvězdu. Celkem hvězdu doposud získalo pět pražských 
restaurací.

Na Chrudimsko se vrátila výroba foukaných 
a ručně zdobených vánočních ozdob
Když byla na jaře uzavřena poslední výroba vánočních oz-
dob v Horním Bradle na Chrudimsku, vypadalo to, že tato 
tradice místních sklářů a kreslířek z této oblasti úplně vymi-
zí. V Mrákotíně ale vznikl nový podnik Koulier, který se roz-
hodl v této výrobě pokračovat, přičemž zaměstnal i řadu 
bývalých zaměstnanců z Horního Bradla. 

„Uvědomovala jsem si, že pokud rozhodnutí to spus-
tit nepadne velmi rychle, s každým dalším měsícem je čím 
dál menší šance dát lidi dohromady. Nejcennější je lidská 
zkušenost, a kdyby určitá specifická dovednost chyběla, už 
to nenavážeme,“ řekla spolumajitelka a obchodní ředitelka 
firmy Kateřina Šrámková.

Sama má k vánočním ozdobám velmi blízko. Na zám-
ku Loučeň na Nymbursku už několik let představuje vá-
noční tradice s projektem Příběh vánočního stromečku. 
V každé komnatě bývá instalován ozdobený stromek, ná-
vštěvníci se také dozvídají podrobnosti o historii zdobení 
a původu zvyku. „Vždy jsem chtěla, aby to, co se tam pou-
žije, bylo z Čech a nepocházelo z Číny a zahraničí,“ uved-
la Šrámková.

Pro nový podnik využila s manželem budovu v Oflen-
dě, části obce Mrákotín, kde dříve měli truhlárnu. Ta se 
shodou okolností před dvěma lety přestěhovala do větších 
prostor. Vznik výrobny byl velmi rychlý – v květnu Šrám-
kovi zjistili, že pracovníci bývalé výrobny v Horním Bradle 
jsou nezaměstnaní, v září už začali pracovat. V současnos-
ti v Oflendě zaměstnávají patnáct lidí, do konce roku jich 
bude o pět víc. „Měli jsme volné prostory, nějaké podnika-
telské zkušenosti a také chuť zkusit něco jiného v pocovi-
dovém období. Všichni jsme byli unavení vším tím negativ-
ním a vánoční ozdoby jsou pro mne velmi pozitivní věc,“ 
popisuje Šrámková.

Koulier vyrábí foukané a ručně zdobené ozdoby vše-
možných tvarů, velikostí, barev a dekorů. Vychází z tradič-
ních forem a někdy tvoří i ucelené tematické kolekce. Inspi-
rovaly se například oblíbenou vánoční pohádkou Popelka, 
v kolekci Vlastenecké perníčky zase ozdoby mají tvar kla-
sických perníčků a jsou vyvedené v červené, modré a bílé 
barvě. V nabídce jsou i soubory Zvonky štěstí nebo Bílé 
zlato.

Podnik se zatím orientuje na český trh, bude mít dvě 
vlastní prodejny a e-shop a dodává přímo velkým firmám. 
Zatím má práce víc než dostatek, příští rok chce využít čas 
před hlavní sezónou pro vytvoření dostatečných zásob. 
V budoucnu plánuje i vyvážet, hlavně do Německa, Ra-
kouska, Švýcarska a Velké Británie, objednávky se sjedná-
vají už začátkem roku.

„Dovozy levných ozdob nám příliš nekonkurují. Všech-
no je dané hodnotou produktu pro zákazníka. Všude říká-
me, že jsme české vánoční ozdoby, a když zákazník vidí, že 
to vzniklo v Čechách a je to opravdu ruční skleněný výro-
bek, má k tomu úplně jiný vztah,“ dodává Šrámková. 

Výroba skleněných vánočních ozdob má na Chrudim-
sku dlouhou tradici. Vznikaly v bývalých provozovnách fir-
my Rückl v Horním Bradle a Trhové Kamenici. Družstvo 
Vánoční ozdoby Dvůr Králové, kterému patřily, je ale po-
stupně uzavřelo. (mk)

Ateliéry Barrandov
U zrodu ateliérů stal Miloš Havel, strýc prezidenta Václava 
Havla, který už v roce 1921 založil filmovou a distribuční 
společnost. Stavba ateliérů podle návrhu architekta Maxe 
Urbana započala 28. listopadu 1931. Pouhých čtrnáct mě-
síců po zahájení stavby zde byl natočen první film Vražda 
v Ostrovní ulici. Šlo o první československý film, ve kterém 
zazněli současně dialog a hudba. To umožnila míchačka 
zvuku, kterou až do té doby neměli čeští filmaři k dispozici. 
Dobová kritika tak psala „o zcela novém, neobvyklém zvu-
kovém účinku“. Ateliéry měly stálých tři sta zaměstnanců 
a produkovaly téměř osmdesát filmů ročně. V roce 1939 
prostory Barrandovských ateliérů zabíraly bezmála 45 ti-
síc metrů čtverečních.

Ihned po druhé světové válce podepsal prezident Ed-
vard Beneš Dekret o zestátnění československého filmu, 
a tak ateliéry ve vlastnictví státu zůstaly až do roku 1991. 
Během tohoto období byly na Barrandově vystavěny fil-
mové laboratoře, trikové studio, vodní nádrž pro natáče-
ní podvodních záběrů a řada dalších inovativních prostor.

V současnosti jsou ateliéry opět soukromou společ-
ností. Jejích služeb hojně využívají také zahraniční filmové 
produkce. 
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ti Tramín z Ratíškovic je nejlepším tramínem 
na světě, rozhodli porotci ve Francii
Nejlepší víno odrůdy tramín na světě pro letošní rok po-
chází z Ratíškovic na Hodonínsku a vyrobilo jej B/V vinař-
ství. Rozhodla o tom odborná porota soutěže Le Mondial 
des Vins Blancs Strasbourg ve Štrasburku. O výsledcích 
moravských vinařů na soutěži informoval v tiskové zprá-
vě Vinařský fond, který účast vinařů na zahraničních sou-
těžích finančně podporuje.

V soutěži se letos utkalo 660 bílých vín z dvaceti zemí 
světa. Hodnotilo je sedmdesát odborníků z jednadvace-
ti zemí, kteří rozdělili 185 medailí ve dvanácti soutěžních 
kategoriích.

Provizorní krematorium 
na Olšanských hřbitovech (1921)
Na Olšanských hřbitovech bylo rekonstrukcí (František Xa-
ver Nevole tehdy přestavěl neorenesanční obřadní budo-
vu) obecní kaple vybudováno (i díky půjčce ve výši 430 zla-
tých od Spolku přátel žehu) první pražské krematorium 
(dnešní Nová obřadní síň). Jeho provoz byl roku 1921 po-
volen pouze jako provizorní. První kremace na území Pra-
hy zde proběhla 23. listopadu 1921, od roku 1932 začalo 
Pražanům sloužit krematorium ve Strašnicích.

O možnost pohřbu žehem usilovali Češi již od konce 
19. století s poukazem na tradici, důstojnost i lepší hygienu 
tohoto moderního trendu v pohřebnictví, který jako prv-
ní umožnili zákonodárci v italském Miláně a USA (1876). 
Češi, kteří chtěli zvolit tento způsob pohřbu, neměli až do 
roku 1917, kdy byla dokončena stavba prvního kremato-
ria na českém území v Liberci (vzniklo za přispění němec-
kojazyčného spolku Die Flamme [Plamen]), jinou možnost 
než vyhledat služby některého ze zahraničních krematorií.

Přestože převoz ostatků pohřeb značně prodražoval, 
někteří Češi tuto možnost volili. Nejoblíbenějším se stalo 
krematorium v německé Gotě, kde byla první Češka spá-
lena v roce 1883. Rok 1899 přinesl založení prvního spol-
ku, který lobboval za legalizaci pohřbu žehem, Společnos-
ti pro spalování mrtvol. V roce 1909 založil básník a dra-
matik Jaroslav Kvapil Krematorium, spolek pro spalování 
mrtvých, který se později transformoval v podpůrný Spo-
lek přátel žehu.

První „české“ krematorium vzniklo v roce 1914 v Chica-
gu, které bylo v té době někdy s mírnou nadsázkou ozna-
čováno po Praze a Vídni za třetí nejlidnatější české měs-
to. Pohřeb žehem byl v Československé republice uzáko-
něn 1. dubna 1919 jedním z nejkratších zákonů Národní-
ho shromáždění (někdy je na počest hlavního lobbisty na-
zýván Lex Kvapil), jehož první paragraf lakonicky vyhlašu-
je: „Pohřbívání ohněm je dovoleno.“

V současné době skončí v žárovištích sedmadvaceti 
krematorií v České republice více než 75 procent všech 
zesnulých. Pohřeb do země je spíš okrajovou záležitostí 
a zůstává využíván hlavně na venkově.

Opětovné zapsání devíti 
brněnských staveb na seznam památek
Brno požádalo ministerstvo kultury o opětovné zapsání 
devíti domů na seznam památek. Jde o budovy, které kvůli 

třicet let staré administrativní chybě přišly o památkovou 
ochranu. Je mezi nimi třeba Janáčkovo divadlo, autobuso-
vé nádraží v Benešově ulici, Dům umění nebo domy v his-
torickém centru v majetku města. Kdy ministerstvo žádosti 
vyhoví, není zřejmé. Ochranu domů v centru Brna má zá-
roveň vyřešit vyhlášení nové a rozsáhlejší městské památ-
kové zóny. Ministerstvo roky připravovaný proces zahájí 
zřejmě ještě do konce roku.

Obří kyvadlo do Ostravy
Obří kyvadlo architekta Josefa Pleskota se přestěhovalo 
z Prahy do Ostravy. Umístěno je v Multifunkční aule Gong 
v Dolních Vítkovicích. Pleskotovo desetimetrové, zhruba 
dvě tuny vážící kyvadlo bylo původně umístěno v koste-
le Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Nyní se toto originál-
ní dílo přestěhovalo právě do Gongu v Dolních Vítkovi-
cích. Objekt je poctou technickým dovednostem člověka. 
Po dle Josefa Pleskota do něj lze vložit jak neklid, tak klid-
nou lidskou energii.

Nadační fond 
Schwarzenberská hrobka v Domaníně 
Rodina Schwarzenbergů převzala 1. listopadu od Národ-
ního památkového ústavu správu hrobky v Domaníně 
u Třeboně. Prohlídky pro turisty zůstanou zachované. Ka-
rel Schwarzenberg a Alžběta Pezoldová založili Nadační 
fond Schwarzenberská hrobka v Domaníně, který se bude 
starat o rodové dědictví.

„Národní památkový ústav si váží toho, že se mohl po-
dílet na zpřístupnění tak výjimečného historického objek-
tu, který je mimořádný nejen z architektonického hlediska, 
ale i z pohledu osobního významu pro rodinu Schwarzen-
bergů,“ stojí ve společném prohlášení obou stran. Karel 
Schwarzenberg a jeho nevlastní sestra Alžběta Pezoldová 
se ve sporu o hrobku začátkem roku mimosoudně dohod-
li. Vložili ji do nadačního fondu, který založili.

 Domanínská hrobka je dvoupodlažní novogotická 
stavba. Obklopuje ji anglický park. V hrobce jsou ostatky 
šestadvaceti členů primogeniturní větve rodu Schwarzen-
bergů. Letos od ledna do 19. října ji navštívilo 30 993 lidí, 
vyplývá z údajů památkářů.

Broumovská skupina kostelů 
se má stát národní památkou
Ministerstvo kultury ČR navrhuje vládě prohlásit soubor 
Broumovská skupina kostelů v Královéhradeckém kraji za 
národní kulturní památku. Podle předkládací zprávy jde 
v přípa dě jedenácti památek o vzájemně provázaný ar-
chitektonický soubor, který je výjimečný díky své stylové 
ucele nosti, architektonické jedinečnosti, autenticitě a roz-
sahu, ale také díky svému urbanistickému působení v kra-
jině. S účin ností prohlášení materiál počítá od července 
příštího roku.

V letošním roce uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera a v roce 2022 uplyne 300 let od smrti jeho 
otce Kryštofa Dientzenhofera, kteří jsou autory navrhova-
ných staveb. Jejich prohlášení za národní kulturní památky 
by bylo podle ministerstva důstojným připomenutím tvor-
by obou barokních mistrů.
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Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část 
kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější 
ochrana než na kulturní památky, jichž je mnohem více. 
Návrhy na NKP musí na rozdíl od kulturních památek, kte-
ré vyhlašuje samo ministerstvo kultury, projednat vláda.

Chata pro pracovníky prezidenta
Oblíbená Prezidentská chata v Bedřichově v Jizerských ho-
rách oslaví třicet let od opětovného zpřístupnění turistům. 
Předtím fungovala pětatřicet let jako rekreační chata pro 
zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky, do jejíž blíz-
kosti nesměl vkročit nikdo nepovolaný a nebyla označena 
ani v turistických mapách.

Prezidentskou chatu s restaurací a ubytováním stejně 
jako další provozovatele gastroprovozů zasáhla loni i letos 
covidová opatření a nucené uzavření. 

Prezidentská chata pod hřebenem Královky patří mezi 
nejstarší dochované chaty v Jizerských horách, které do-
dnes slouží svému původnímu účelu. Už její výstavba vzbu-
dila velký rozruch, na oslavu spojenou s položením základ-
ního kamene přišlo v červnu 1928 zhruba 13 000 lidí. Ote-
vřena byla o rok později, v červnu 1929.

Člověk v tísni pomáhal v Afghánistánu 
Osmi stovkám rodin v Afghánistánu, tedy zhruba 5 600 lidí, 
poskytla finanční pomoc humanitární organizace Člověk 
v tísni poté, co zemi ovládlo radikální hnutí Tálibán. Každá 
z nich dostala z její sbírky SOS Afghánistán a z peněz čes-
kého ministerstva zahraničí v přepočtu 1 600 až 2 000 ko-
run na nákup potravin, zaplacení nájmu, topiva a potřeb-
ného vybavení na zimu. Do konce roku má Člověk v tís-
ni naplánovanou obdobnou pomoc pro téměř 4 000 af-
ghánských domácností, což je asi 28 000 lidí. Organizace 
o tom informovala v tiskové zprávě. Podle ní se humanitár-
ní si tua ci v zemi přitom stále zhoršuje.

Hlavním cílem Člověka v tísni je finančně podpořit 
ohrožené afghánské rodiny, z nichž většina utekla před 
boji do jiné části země, a pomoci jim připravit se na nad-
cházející zimu.

Papež František v rámci soukromé audience 
posvětil tři základní kameny
Papež František v rámci soukromé audience posvětil tři zá-
kladní kameny, které se stanou součástí staveb Brna spjatý-
mi s osobou Gregora Johanna Mendela. Jeden z nich je ur-
čený i pro rekonstrukci Mendlova náměstí. V tiskové zprá-
vě o tom informoval ředitel projektu Mendel organizace 
Společně Radim Sajbot. S papežem se v Římě setkali zá-
stupci města, Řádu sv. Augustina a také organizace, kte-
rá se stará o popularizaci odkazu světoznámého přírodo-
vědce.

Posvěcené kameny papežem mají pro představite-
le řádu, jehož byl Gregor Johann Mendel opatem, zvlášt-
ní význam. Pochází totiž ze základů kláštera, který v roce 
1323 založila dvojnásobná královna a manželka českých 
panovníků Václava II. a Rudolfa Habsburského Eliška Rejč-
ka. Zatímco jeden z kamenů se stane součástí opraveného 
Mendlova náměstí, druhý bude základním kamenem při-
pravovaného monumentu Gregora Johanna Mendela, tře-

tí bude součástí obnoveného Mendelova skleníku, který 
vznikne na půdorysech toho původního.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
představili ve Vatikánu dary pro papeže
Biskupové Čech, Moravy a Slezska předali ve Vatikánu 
dary papeži Františkovi. Skláři v Kunraticích u Cvikova vy-
robili unikátní křišťálovou schránku s ostatkem české svě-
tice a patronky Libereckého kraje svaté Zdislavy. Součástí 
daru je i šek na 50 000 eur (v přepočtu přes 1,25 miliónu 
korun) pro potřebné. 

Schránka má podobu monstrance, která ve svém 
středu nese drobnou kůstku světice. Vyrobená je z čirého 
hutně tvarovaného skla, Jiří Pačinek se svým týmem na ní 
pracoval zhruba dva týdny. Stejný čas pak díly strávily v díl-
ně rytce Arno Čančíka, který patří ke špičce ve svém oboru. 
Ten relikviář vyzdobil jemnými rytinami. Žádné jiné zdobe-
ní nebo zlacení schránka nemá. I desky, v nichž se ulože-
ný šek, jsou ukázkou umu českých řemeslníků – potažené 
jsou brokátem, který vyrobila Hedva Český Brokát Rýma-
řov. Hedvábné brokáty se v Rýmařově vyrábějí od 19. sto-
letí a byly vyhlášené, šila se z nich také liturgická roucha 
a pokrývky oltářů.

V Bečově se otevřela nová expozice 
relikviáře sv. Maura v Pluhovském paláci
Hrad a zámek Bečov nad Teplou na Karlovarsku poprvé 
představil návštěvníkům novou expozici relikviáře svaté-
ho Maura. Muzejně-galerijní expozice se nachází v ob-
noveném Pluhovském paláci, zpřístupňuje tak horní část 
areálu národní kulturní památky. Celkové náklady dosáhly 
170 miliónů korun. Hradní nádvoří, hradní cesty a vyhlíd-
ky se veřejnosti otevřely poprvé v historii, řekl novinářům 
kastelán zámku a hradu Bečov Tomáš Wizovský.

Jedna z nejvzácnějších movitých památek na českém 
území je uschována v trezorové vitríně, která by měla za-
jistit maximální bezpečnost, ale také optimální podmínky 
pro relikviář.

V příštím roce chce správa hradu a zámku v Pluhov-
ském paláci vytvořit také multimediální expozici takzva-
ného Tekutého pokladu. Ta by měla návštěvníkům poprvé 
představit soubor francouzských vín a koňaků z konce 19. 
století, které byly ukryty společně s relikviářem.

Karlovy Vary usilují o sídlo 
hlavního managementu 
Slavných lázeňských měst Evropy 
Karlovy Vary usilují o to, aby ve městě bylo sídlo hlavní-
ho managementu Slavných lázeňských měst Evropy zapsa-
ných na seznam UNESCO. Město bylo na seznam světové-
ho dědictví zapsáno společně s dalšími deseti evropskými 
lázeňskými městy letos v červenci. Podle primátorky Kar-
lových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) se o sídle vzá-
jemné spolupráce jedenácti lázeňských měst bude tepr-
ve jednat. „Jako česká strana stojíme o to, aby vzhledem 
k tomu, že nositelem nominace byla Česká republika, bylo 
sídlo v Karlových Varech. Nejraději bychom byli, aby to 
bylo v Císařských lázních,“ uvedla primátorka. Jednání bu-
dou podle ní probíhat na začátku příštího roku.
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ti V projektu Skutečný dárek lidé nakoupili 
za 175 miliónů korun, nejvíc zvířata
V charitativním projektu Skutečný dárek, kterou dvanáct 
let pořádá humanitární organizace Člověk v tísni, si dárko-
vý certifikát koupilo dohromady přes 70 000 dárců. Na po-
moc lidem v nejchudších zemích světa a potřebných v Čes-
ku dosud přispěli částkou přesahující 175 miliónů korun. 
Nejčastěji darovali zvířata, informovali zástupci Člověka 
v tísni v tiskové zprávě.

Peníze tento rok putovaly na pomoc s doučováním dětí 
v Česku nebo vzděláváním dívek v Nepálu, kde se rovněž 
zavíraly školy. Dárci z Česka pomohli zajistit přístup k pit-
né vodě půl miliónu lidí v Etiopii. Společnost Člověk v tís-

ni letos z jejich darů zajistila potřebným kozy, slepice či sa-
zenice nebo učila farmáře, jak si navzdory suchu zachovat 
úrodnou půdu.

V Kopřivnici otevřeli 
Muzeum nákladních automobilů Tatra
Lidé mohou navštívit Muzeum Tatry v Kopřivnici. V býva-
lé slévárenské hale najdou takové unikáty, jako je dakarská 
Tatra nebo obytný vůz, který objel celý svět. Součástí mu-
zea je ale i venkovní prosklený depozit s rychlovlakem Slo-
venská strela. Muzeum je vybaveno i moderní technikou, 
jako je rozšířená realita. Přestavba trvala více než dva roky 
a stála přibližně 170 miliónů korun.
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os
ti EP vyzval Česko a pět dalších zemí 

k ratifikaci Istanbulské úmluvy
Evropští poslanci v debatě o násilí páchaném na ženách 
v Evropské unii vyzvali Česko a pět dalších členských zemí, 
aby neprodleně ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, která se 
zaměřuje na boj s domácím a sexuálním násilím. Mnozí 
zákonodárci míní, že není třeba čekat, až úmluvu schválí 
jednotlivé členské státy. Ty by podle nich měly dokument 
potvrdit na unijní úrovni kvalifikovanou většinou. „Ráda 
bych věděla, proč jsou v Evropě země, které ohledně této 
smlouvy mlčí, a zda se tyto země skutečně hlásí k hodno-
tám EU,“ tázala se italská europoslankyně Isabella Adinol-
fiová z Evropské lidové strany. „Vaše výmluvy nejsou udr-
žitelné,“ apelovala na země, které se dosud úmluvou ne-
řídí, francouzská europoslankyně Chrysoula Zacharopou-
louová z parlamentní frakce Obnova Evropy.

Česká republika sice úmluvu podepsala v květnu 2016, 
aby dokument ale začal platit, musí ho ratifikovat Sněmov-
na a Senát a podepsat prezident. Vedle ČR dokument do-
sud neratifikovaly Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Lotyš-
sko a Litva.

Dvě desítky rektorů si připomněly vznik 
Československa u sochy Masaryka
Dvě desítky rektorek a rektorů si připomněly vznik Česko-
slovenska položením květin a věnců u sochy Tomáše Garri-
gua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Předseda 
České konference rektorů Martin Bareš z brněnské Masa-
rykovy univerzity zdůraznil, že je v dnešní době zvlášť nut-
né připomínat základy svobody a demokracie.

Svátek 28. října si dnes u sochy prvního českosloven-
ského prezidenta připomněli také zástupci Senátu, Posla-
necké sněmovny či Hradu. Martin Bareš upozornil přede-
vším na omezení spojená s pandemii koronaviru, hlavně 
v přístupu ke vzdělání či cestování, a také problémy oko-
lo šíření tzv. fake news. „Připomínat si tak základy demo-
kracie a svobody je nutné, protože nejsou automatické,“ 
dodal Bareš.

Ministerstvo financí poslalo 
vnučce Peroutky omluvu za Zemanův výrok
Ministerstvo financí odeslalo vnučce novináře Ferdinanda 
Peroutky Terezii Kaslové omluvu kvůli výrokům preziden-

ta Miloše Zemana o uznávaném novináři. Text, v níž se mi-
nisterstvo jménem České republiky omluvilo za dehones-
tující výroky hlavy státu, zveřejnilo také na svých interne-
tových stránkách.

Pražský městský soud ministerstvu loni v červenci ulo-
žil, aby se Kaslové omluvilo konkrétně za dehonestující 
a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že její dědeček byl 
autorem článku Hitler je gentleman. Nejvyšší soud potvr-
dil rozsudek v polovině října.

Zeman své výroky o Peroutkovi pronesl v lednu 2015 
na pražském fóru k holokaustu, kde hovořil o selhání inte-
lektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu.

Čaputová: ČSR byla moderním státem, 
stala se předpokladem slovenské státnosti
První Československá republika byla moderním státem 
a stala se předpokladem samostatné slovenské státnos-
ti, řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava 
slovenského státu si 103. výročí vzniku ČSR připomenula 
v Bratislavě položením věnců k sochám prvního českoslo-
venského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a spolu-
zakladatele společného státu Čechů a Slováků Milana Ras-
tislava Štefánika.

„V dané době byla republika velmi moderním státem, 
s moderní ústavní listinou, ústavním soudem, volebním 
právem pro ženy. Vznik první Československé republiky 
byl předpokladem samostatné slovenské státnosti,“ řekla 
Čaputová novinářům u památníku československé státnos-
ti, jehož součástí je také socha T. G. Masaryka.

Čaputová ocenila, že Slovensko si vznik Českosloven-
ska už připomíná státním svátkem. Po loňském rozhodnu-
tí slovenského parlamentu je na Slovensku 28. říjen stát-
ním svátkem letos poprvé od rozdělení československé fe-
derace na konci roku 1992. Na rozdíl od jiných svátků je 
tento den v zemi ovšem běžným pracovním dnem. Česko 
si výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918 připo-
míná státním svátkem dlouhodobě.

Akce Kulak: Před 70 lety zahájili 
komunisté likvidaci českých sedláků
Před sedmdesáti lety zahájili komunisté akci Kulak. Zača-
lo zabavování majetku sedláků v rámci kolektivizace země-
dělství. 1. listopadu 1951 začala platit takzvaná Směrnice 
tří ministrů, podle které měly být rodiny takzvaných ves-
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nických boháčů vyhnány ze svých hospodářství. O domov 
přišlo téměř třicet tisíc lidí. „Otřesná akce zanechala na 
českém venkově, na českých gruntech, na jejich hospodá-
řích a na jejích rodinách hlubokou jizvu, která se navzdo-
ry času a navzdory změnám v naší společnosti stále úplně 
nezacelila,“ uvedl v projevu při odhalení pomníku obětem 
Akce Kulak na úpatí hory Říp historik z ústavu pro stu dium 
totalitních režimů Petr Blažek.

Kolektivizace zemědělství začala v Československu 
v březnu 1948, kdy přijalo Národní shromáždění zákon 
o nové pozemkové reformě. Komunistická strana poté 
spustila štvavou propagandu proti sedlákům, které ozna-
čila za „vesnické boháče“ a „kulaky“, s nimiž je potřeba se 
v rámci třídního boje vypořádat. V únoru 1949 schválili 
komunističtí poslanci zákon o Jednotných zemědělských 
družstvech, který – po vzoru Sovětského svazu – legali-
zoval násilné odebírání pozemků a majetku soukromým 
země dělcům.

Jak připomíná projekt Paměť národa, cílem komunis-
tů bylo ovládnout venkov a zemědělský sektor, kde neměli 
takovou podporu jako v jiných částech společnosti a eko-
nomiky, a získat tak kontrolu nad výrobou a distribucí po-
travin. Významnou překážkou v ovládnutí venkova a jeho 
„socializace“ ale byla ekonomicky soběstačná vrstva střed-
ních a bohatých sedláků, kteří měli pevný vztah k půdě, 
kterou v mnoha případech jejich rodiny obdělávaly po ně-
kolik staletí.

Režim sedlákům zabavoval a vyvlastňoval půdu, doby-
tek, zemědělské stroje i nemovitý majetek. Samotní sedlá-
ci pak často putovali do žalářů či uranových dolů. Dětem 
ze selských rodin bylo znemožňováno studium.

Násilnou a plošnou kolektivizaci desítek tisíc hospodá-
řů dokončila akce Kulak. Podkladem byla takzvaná Směr-
nice tří ministrů s názvem O úpravě poměrů rodinných pří-
slušníků vesnických boháčů. Jejím cílem bylo přesídlení ze-
mědělských rodin na „nové pracovní místo a místo nového 
pobytu mimo obvod obce dosavadního bydliště“.

Organizaci deportací rodin zajišťovaly národní výbory 
pod dohledem StB. Podle Blažka chtěl komunistický režim 
sedláky vykořenit z míst, kde žili po staletí.

„Částečně se to opíralo o různé soudní rozsudky, kte-
ré byly vydávány v souvislosti s politickými procesy s tak-
zvanými kulaky, a jako vedlejší trest bylo dané, že má být 
ten člověk vlastně zbaven práva být v té vesnici. Dokonce 
tam bylo dodáváno, že se nemá vracet,“ vysvětlil Blažek.

Podle něj to byla komunistická akce, i v té době – v roce 
1951 – nezákonná. Komunisté ji připravovali už od léta. 
Na poradě v Lánech ji pak schválilo kompletní vedení ko-
munistické strany.

„U přípravy také stály sovětští poradci. Tam byl dokon-
ce na začátku takový návrh, aby byly vytvořeny speciální 
zóny, kde by ti kulaci měli být ponecháni sami sobě a měli 
hospodařit vlastními prostředky. Tam je vidět ten sovět-
ský vzor. Tohle přesně dělali ale neporovnatelně brutál-
nějším způsobem potom po nastolení bolševického Rus-
ka,“ připomněl.

Došlo k vystěhování minimálně čtyř tisíc selských stat-
ků. Skutečné číslo ale není známo, protože takzvané kulac-
ké seznamy se dochovaly jen částečně.

„Oni hlásali: Kdo nejde s námi, jde proti nám! A všech-
no bylo všech, a nic nikoho. A tak to dopadlo. To byla mys-
lím největší pohroma, co tady lidstvo zažilo. Podle mě,“ 

vzpomínal pro projekt Paměť národa Vít Kvapil, jehož ro-
dina vlastnila velký statek s polnostmi a hospodářskými zví-
řaty. Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů 

Vzpomínkové akce připomněly v Česku 
Den válečných veteránů
Vojáci, veteráni i politici položili věnce u památníku na 
pražském Vítkově. Připomněli si tím Den válečných vete-
ránů. Věnec položil k památníku premiér Andrej Babiš, mi-
nistr obrany Lubomír Metnar (oba ANO) nebo náčelník 
generálního štábu Aleš Opata. Za Poslaneckou sněmov-
nu položil věnec nově zvolený místopředseda Jan Barto-
šek z KDU-ČSL a za Senát místopředseda Jan Růžička za 
TOP 09. Kromě slavnostního nástupu na Vítkově si Den vá-
lečných veteránů připomínají lidé na řadě míst. Po celém 
Česku je tradiční veřejná sbírka, kterou pořádá organizace 
Post Bellum. Lidé si v ní můžou koupit květ vlčího máku za 
libovolnou částku. Přispět je ale také možné online, sbírka 
trvala celý listopad.

Podle dat ministerstva obrany v Česku žije posled-
ních 187 válečných veteránů z druhé světové války. Novo-
dobých válečných veteránů, kteří sloužili na misích od de-
vadesátých let, je přes patnáct tisíc.

Lidé si po celém Česku připomněli 
výročí listopadových událostí
Centrem oslav byla tradičně pražská Národní třída. Už 
brzy ráno přišli na místo premiér v demisi Andrej Babiš 
s ministry Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou (všich-
ni ANO). Chtěli se tak vyhnout možnému střetu se svými 
kritiky. 

Předseda Starostů Vít Rakušan označil letošní oslavy za 
unikátní, neboť se poprvé se slaví bez KSČM ve Sněmov-
ně. Místopředsedkyně Pirátů a Sněmovny Olga Richtero-
vá uvedla, že nabytá svoboda umožňuje každému, aby se 
podle svého zapojil do veřejného dění bez násilí. Šéf Pirá-
tů Ivan Bartoš považuje za důležitou pro demokracii vzdě-
lanou a informovanou společnost, jež dokáže čelit nástra-
hám. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS řekl, že stra-
ny nové vlády mají velkou šanci demokracii posílit a využít 
šanci, kterou jim dali voliči. Květiny přišla položit také tře-
ba ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčo-
vá z ČSSD nebo předsedkyně poslanecké sněmovny Mar-
kéta Pekarová Adamová z TOP 09. Po celý den byl na mís-
tě bohatý kulturní program. 

K hlavním řečníkům u Hlávkovy koleje na Albertově pa-
třil bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj komunismus 
neporazili ani studenti ani disidenti, ale zhroutil se jako 
každý podobný namyšlený pokus násilím potlačit lidskou 
svobodu. „Máme obavu, že se navracejí časy, o nichž jsme 
si mysleli, že se už nikdy vrátit nemohou,“ řekl Klaus, který 
patří ke kritikům opatření proti šíření pandemie koronavi-
ru. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Mi-
chal Farník to následně označil za „zbytečnou bagatelizaci“ 
epidemie. Tradiční pietní vzpomínky k uctění památky stu-
dentů Hlávkovy koleje se zúčastnili i rektor ČVUT Vojtěch 
Petráček, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

K památníku 17. listopadu 1989 od rána přicházeli 
lidé a rodiny s dětmi, zapalovali svíčky a pokládali květiny. 
Desítky lidí, především studentů a představitelů vysokých 



40

ud
ál

os
ti V novém vedení Sněmovny je zatím více žen. Kromě 

předsedkyně Markéty Pekarové Adamové z TOP09 budou 
schůze řídit i Jana Mračková Vildumetzová z ANO, Věra 
Kovářová z hnutí STAN nebo Olga Richterová z Pirátské 
strany. Dalšími místopředsedy zvolili poslanci Jana Bartoš-
ka z KDU-ČSL a Jana Skopečka z ODS.

Předsedkyni TOP 09 Pekarovou Adamovou navrhla do 
nejvyšší funkce v dolní komoře koalice Spolu (ODS, KDU-
ČSL, TOP 09). Je jí sedmatřicet let, vystudovala andragogi-
ku na Univerzitě Karlově a ekonomii a management v prů-
myslu na Českém vysokém učení technickém. Do TOP 09 
vstoupila v roce 2009 krátce po jejím vzniku. Poslankyní je 
třetí volební období, v minulém byla místopředsedkyní so-
ciálního výboru a působila také ve výboru pro životní pro-
středí. Po volbách se o ní spekulovalo jako o možné minis-
tryni práce a sociálních věcí, nakonec ale zamířila do čela 
dolní parlamentní komory.

Slovenská prezidentka Čaputová 
oceněna v Senátu
Demokracii je třeba udržovat nad hladinou nenávisti, po-
pulismu a apatie, uvedla slovenská prezidentka Zuzana 
Čaputová poté, co obdržela nejvyšší ocenění českého Se-
nátu. Dostala jej za mimořádnou péči o svobodu, pravdu, 
politickou kulturu a vládu práva. Stříbrnou pamětní me-
daili jí v předvečer výročí pádu komunismu a obnovy de-
mokracie v bývalém Československu předal předseda hor-
ní komory Miloš Vystrčil (ODS). Čaputová v děkovné řeči 
mimo jiné uvedla, že demokracie a její instituce čelí úto-
kům, podkopává je egoismus, populismus, extremismus 
a také dezinformace, propaganda a negativní vliv sociál-
ních médií. Pokoušejí se podle slovenské prezidentky na-
rušit to, co je pro demokracii esenciální – mezilidskou dů-
věru a soudržnost společnosti.

Předsedové stran Spolu a Pirátů se STAN 
podepsali vládní koaliční dohodu
Předsedové stran koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 
a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) v Poslanecké 
sněmovně podepsali vládní koaliční dohodu. Osmnácti-
členné vládě, která se bude opírat o 108 poslanců, bude 
předsedat šéf občanských demokratů Petr Fiala.

V zahraniční politice chce kabinet obnovit tradici „hav-
lovské“ zahraniční politiky a podporovat rozšíření EU ze-

škol, se také sešly na Albertově k připomínce výročí 17. lis-
topadu z let 1939 a 1989. U pamětní desky připomínající 
místo, odkud vyšla studentská demonstrace v roce 1989, 
položili rektoři a studenti věnce a zapálili svíčky. V proje-
vech připomněli řečníci odvahu studentů z obou zmíně-
ných let, kdy zemi ohrožovaly nesvobodné režimy.

Pietní akce, průvody, debaty či koncerty ke Dni boje 
za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni student-
stva se ale konaly i v dalších městech. Například v Jihlavě 
lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny u památníku Klí-
čů u řeky. Události okolo sametové revoluce tam od rána 
připomínala výstava Rok zázraků umístěná na panelech. 
Brněnské náměstí Svobody patřilo především hudebnímu 
programu. Z náměstí také vyrazil lampiónový průvod smě-
rem ke Kounicovým kolejím, které se za druhé světové vál-
ky staly vězením a popravištěm.

Symbolicky v 17 hodin a jedenáct minut pak napříč 
Českem – včetně rozhlasových a televizních stanic – za-
zněla ikonická skladba Modlitba pro Martu. V ten samý 
čas se po Česku rozsvítily desítky budov v národních bar-
vách. Barvami trikolóry se rozsvítila například Petřínská 
rozhledna, Mahenovo divadlo v Brně nebo Lékařská fa-
kulta v Hradci Králové.

Oslavy uzavřel tradiční Koncert pro budoucnost na 
Václavském náměstí v Praze, kde se sešly tisíce lidí. Vy-
stoupily desítky umělců a řečníků. Největší hvězdou byl 
hudebník Glen Hansard, zpěvák a kytarista irské skupiny 
The Frames.

Komunisty povede 
europoslankyně Kateřina Konečná
Předsedkyní KSČM se na mimořádném sjezdu na praž-
ském Chodově stala europoslankyně Kateřina Konečná. 
Zvolena byla v prvním kole s velkou převahou nad proti-
kandidáty. Získala 175 hlasů při kvoru 160. Delegáti zvolili 
jako prvního místopředsedu strany Petra Šimůnka a jako 
místopředsedkyni pro ekonomiku exposlankyni Marii Pěn-
číkovou.

Konečná chce zůstat europoslankyní, jak řekla, bude 
mít větší možnosti reprezentovat KSČM v médiích. Spo-
lustraníkům v letáku na sociálních sítích slíbila generač-
ní obměnu, nastartování obrody KSČM a její návrat mezi 
hlavní politické síly v zemi. Odmítla spekulace o slučování 
se sociálními demokraty či jinými subjekty.

Volební propad strany přinesl dramatický pokles stát-
ních příspěvků, proto zamýšlí Konečná omezit placené 
funkce a upravit výdaje na stranické Haló noviny. Chce 
také připravit nový programový dokument a vést disku-
si o něm.

Předsedkyní Sněmovny zvolili poslanci 
Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) 
Byla jedinou kandidátkou, když nominanta hnutí ANO, vi-
cepremiéra Karla Havlíčka, plénum z tajné volby před je-
jím zahájením vyřadilo kvůli neslučitelnosti funkcí. „Já vám 
velice děkuji. A s velkou pokorou, a věřte mi, že to myslím 
zcela vážně, přijímám tuto odpovědnost a opravdu si toho 
vážím,“ uvedla po svém zvolení Markéta Pekarová Adamo-
vá, která se tak po Miroslavě Němcové z ODS stala tepr-
ve druhou ženou, která povede Poslaneckou sněmovnu. Podpis koaliční smlouvy
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jména na západní Balkán. Zároveň chce rozvíjet strategic-
ké partnerství s Izraelem, blízký vztah se Spojenými státy 
i prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asij-
sko-pacifické oblasti, například s Tchaj-wanem, Japonskem 
či Jižní Koreou.

Koalice chce zavést korespondenční volbu pro Čechy 
v zahraničí a vydávat do roku 2025 dvě procenta HDP na 
obranu.

Podle Petra Fialy chce koalice zemi vyvést ze zdravot-
ní, ekonomické a hodnotové krize. „Chceme žít v zemi, kte-
rá bude opět stavět byty, silnice, chceme žít v zemi, která 
bude opět stavět na tom, že naši občané jsou schopní, jsou 
vzdělaní, mají dovednosti, mají nápady, budeme je využí-
vat. Chceme mít zemi, která se nebude utápět v byrokracii, 
ale bude tu stát, který bude opravdu lidem sloužit.“

Nová vládní koalice plánuje nejpozději ke konci ledna 
roku 2025 plně digitalizovat veřejnou správu. Co nejrych-
leji chce zrušit povinnost nosit u sebe průkazy a dokumen-
ty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Koaliční smlouva slibuje, stejně jako předchozí vlády, 
reformu penzí. Chce například zkrátit doby práce potřeb-
nou k dosažení nároku na důchod nebo zavést možnost 
posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodi-
čům nebo prarodičům.

Plánuje zrušit elektronickou evidenci tržeb, kterou kriti-
zuje od jejího vzniku, a prosadit valorizaci minimální mzdy 
či zavést kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných od-
vodech.

Platy učitelů by se měly udržet na 130 procentech prů-
měrné mzdy. Zaměřit se vláda hodlá na snížení celkového 
objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním.

V oblasti dopravy chce koalice udělat z výstavby sítě 
vysokorychlostních tratí vládní prioritu. Tou je také výstav-
ba Pražského okruhu. Na některých místech dálnice by se 
mohlo jezdit až 150 km/h.

Zákon o sociálním bydlení ve smlouvě není. Vláda chce 
prosadit zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím 
soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou si-
tua ci. Spolu s tím by měla klesnout DPH u výstavby či re-
konstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent.

V koaličním programu není uzákonění manželství ho-
mosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou na-
opak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice pod-
poří úpravu právních podmínek pro registrované partnery.

Na návrzích nově vznikající vládní koalice je podle eko-
nomů vidět, že si nová koalice uvědomuje slabá místa eko-
nomiky a směřuje k zodpovědnému hospodaření se státní-
mi financemi. Na druhou stranu řada opatření sníží příjmy 
veřejných financí, a ty nejsou v návrzích dostatečně kom-
penzovány úsporami na straně výdajů

Prezident Miloš Zeman jmenoval 
Petra Fialu (ODS) premiérem
Prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech jmenoval před-
sedu ODS Petra Fialu premiérem. Ceremoniál se kvůli ná-
kaze prezidenta koronavirem uskutečnil za průhlednou 
stěnou. Zajištěn byl zvukový kontakt. První gratulace Fia-
lovi přišly ze Slovenska.

Prezident Petru Fialovi poblahopřál ke jmenování 
a uvedl, že také on svého času tuto funkci zastával. Miloš 
Zeman řekl, že již další den absolvuje první setkání s navr-
ženými kandidáty, a to podle abecedního pořádku. Schůz-
ky skončí 13. prosince a od té doby bude možné připravo-
vat ustavení vlády jako celku. Popřál Fialovi úspěch a pocit 
z dobře vykonané práce. 

Petr Fiala poděkoval za jmenování v této složité situa-
ci. Je přesvědčen, že vláda bude silná a stabilní. Dodal, že 
udělá vše pro to, aby to byla vláda, která provede zemi slo-
žitou situací, vyřeší problémy a provede potřebné změny 
pro budoucnost občanů a jejich dětí. Fialovi ke jmenová-
ní pogratuloval končící premiér Andrej Babiš (ANO). Věří, 
že v týdnu po 13. prosinci bude jmenována nová vláda.

Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nej-
později v polovině prosince. Do té doby bude mít vlád-
ní odpovědnost kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO).

Na následné tiskové konferenci designovaný premiér 
Petr Fiala poděkoval občanům, kteří si uvědomují, že svo-
boda se pojí s odpovědností, a poprosil, aby se lidé nechali 
očkovat. Zároveň poděkoval zdravotníkům a lékařům, kte-
ří v těžkých podmínkách zachraňují lidské životy.

Vládu podle jeho slov čeká spousta výzev, které se tý-
kají hospodaření státu, státního rozpočtu a inflace. Fiala 
uvedl, že jeho vláda chce provést například důchodovou 
reformu, změny ve školství či infrastrukturní změny vedou-
cí k digitalizaci. Chce, aby jeho kabinet posunul Česko mezi 
nejlepší na světě. Výhrady prezidenta k jednomu z kandi-
dátů na ministra podle Fialy trvají. Nominaci ale nově jme-
novaný premiér měnit nebude, řekl po jednání se Zema-
nem.

Představitelé koalice SPOLU: Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), 
Petr Fiala (ODS) a Martin Jurečka (KDU-ČSL)

Petr Fiala a Miloš Zeman při jmenovacím aktu v Lánech
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ti Petr Fiala není spokojen s tím, jak vláda přijímá proti-

epidemická opatření. „Chceme, aby tomu lidé rozuměli, 
aby věřili, že to, co vláda vyhlásí, dává smysl. Nechceme 
každý den říkat něco jiného,“ dodal Fiala.

Podotkl, že Česko je nyní v neobvyklé situaci. Zemi 
vládne vláda v demisi bez většiny ve Sněmovně a zasedá 
v ní strana, která v dolní komoře už není. Dohodnutá koali-
ce sice většinu má, ale zatím je v opozici a vládnout nemů-
že. ČR má dva premiéry, odpovědnost má ten odcházející.

Z hIsTorIe

25. 12. 1261 se konala slavnostní korunovace Přemysla 
Otakara II. na Pražském hradě v kostele sv. Víta.

Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950, po pravena)
Milada Horáková, rozená Králová, byla česká právnič-
ka, politička, bojovnice za práva žen, oběť justiční vraž-
dy během komunistických politických procesů v padesá-
tých letech minulého století za vykonstruované spiknutí 
a vele zradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těch-
to soudních řízení.

V roce 1926 nastoupila k Pražskému městskému sou-
du. Ve stejném roce také vstoupila do Československé 
národně socialistické strany. Po nacistické okupaci Česko-
slovenska v roce 1939 působila v odboji, v roce 1940 ji za-
tklo gestapo. Byla vězněna v Terezíně a později i v různých 
vězeních po Německu. O svém věznění v Terezíně poda-
la svědectví v procesu s bývalým státním tajemníkem a říš-
ským ministrem pro Čechy a Moravu K. H. Frankem.

Po osvobození v květnu 1945 se vrátila do Prahy a zno-
vu vstoupila do své strany. Byla zvolena členkou parlamen-
tu, ve kterém působila až do komunistického puče v únoru 
1948, kdy rezignovala. Přestože jí přátelé radili, aby opus-
tila Československo, Horáková ve své vlasti zůstala a byla 
stále politicky aktivní. 27. září 1949 byla zatčena a označe-
na za vůdkyni hnutí, které se mělo snažit svrhnout komu-
nistický režim. Přestože se mnohé slavné osobnosti, na-
příklad Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor 
Roose veltová, snažily svými dopisy získat pro souzené 
milost, byla Milada Horáková 8. června 1950 odsouzena 
k trestu smrti oběšením. Poprava byla vykonána 27. červ-
na 1950. Jak ukazují nedávné studie, Horáková byla zabi-

ta zvláště brutálním způsobem, když ji nechali několik mi-
nut dusit se s provazem okolo krku.

Dne 1. listopadu 2007 byla bývalá prokurátorka Lud-
mila Brožová Polednová odsouzena k osmiletému nepod-
míněnému trestu za spolupachatelství na vraždě. V roce 
2008 Vrchní soud v Praze rozhodl, že je čtyřnásobná jus-
tiční vražda z roku 1950 promlčena, a tím tak osvobodil 
Ludmilu Brožovou Polednovou. Nejvyšší státní zástupky-
ně však případ vrátila vrchnímu soudu k posouzení a dne 
11. září 2008 byla Ludmila Brožová Polednová s koneč-
nou platností odsouzena k šesti letům odnětí svobody ne-
podmíněně. 

Výročí Václava Havla
Václav Havel by se 5. října dožil pětaosmdesáti let. Zemřel 
před deseti lety, 18. prosince 2011. Obě výročí připomně-
li a připomenou v Čechách i po celém světě Česká centra 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Mimo jiné jde 
o cyklus čtení s různými osobnostmi Reading Havel/Číst 
Havla, výstavy a filmové projekce. 

„Projekt Reading Havel vznikl ve spolupráci s Knihov-
nou Václava Havla. Navazuje na její původní projekt s ná-
zvem Číst Havla a rozšiřuje jej do zahraničí. Sestává ze 
série čtení Havlových textů prezentovaných významnými 
českými a zahraničními osobnostmi a je prezentován on-
line prostřednictvím sociálních médií ústředí Českých cen-
ter v Praze i jednotlivých zahraničních zastoupení. Pozvá-
ní číst Havla přijali například Taťána Gregor Brzobohatá, 
Radka Denemarková, Aneta Langerová, Martha Issová, To-
máš Halík, Pavel Fischer, Patrik Hábl, Agnieszka Holland, 
Adam Michnik, Romano Prodi. Do čtení úryvků z Dopi-
sů Olze či Slově o slovu se zapojí České centrum Rotter-
dam, Řím, Athény, Paříž, Bratislava, Budapešť, Soul, Var-
šava, New York a Londýn,“ popsala Petra Jungwirthová 
z Českých center.

Výstavu Václav Havel: Politika a svědomí (kurátor Jan 
Hron) Česká centra připravila v roce 2016 ve spoluprá-
ci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Knihovnou 
Václava Havla. Nyní se opět vrací na scénu například v Pol-
sku, Rusku či Španělsku.

„České centrum Varšava pojalo celý letošní rok jako 
havlovský a připravilo sérii akcí, od projektu Reading Ha-
vel, přes filmové projekce a setkání s disidenty, až po již 
zmiňovanou výstavu Politika a svědomí. Atraktivní nabíd-
ku připravilo také České centrum Milán, jež přiblíží Václava 
Havla ve fotografiích Tomkiho Němce, uvede knihu Havel 
Michaela Žantovského v italském překladu a téma Havel 

Milada Horáková (vpravo) s „první dámou“ Hanou Benešovou (1946) Václav Havel při setkání s dalajlámou 10. prosince 2011
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nabídne i do milánského veřejného prostoru prostřednic-
tvím muralu, který vytvoří český streetartový umělec David 
Strauzz,“ doplnila Jungwirthová.

K oslavám se přidají i Athény, Madrid, Vídeň, Buda-
pešť, Rotterdam, Mnichov, Řím a Jeruzalém. (mk)

Gustáv Husák
Byl na vrcholu moci, byl zatčen, prošel mučením při výsle-
ších, nikdy se nepřiznal. Byl propuštěn, dostal se do ještě 
vyšších funkcí, zavedl represivní režim, posílal oponenty do 
vězení. Byl intelektuálem mezi mnohými primitivy ve stra-
nickém vedení. To vše patří k portrétu česko slovenského 
prezidenta a generálního tajemníka KSČ Gustáva Husáka. 
18. listopadu uplynulo třicet let od jeho úmrtí.

Gustáv Husák, v podstatě jediný intelektuál mezi česko-
slovenskými komunistickými prezidenty, přichází na svět 
10. ledna roku 1913 v Bratislavě-Dúbravke. V roce 1929, 
jako šestnáctiletý, vstupuje Gustáv Husák do Komunistic-
kého svazu mládeže a v roce 1933, jako student bratislav-
ské právnické fakulty, do Komunistické strany Českoslo-
venska. Zároveň píše do revue DAV, kolem níž se shromaž-
ďují slovenští levicoví intelektuálové. Vyznačuje se vzděla-
ností, obratností v získávání politických přátel i schopnos-
tí reagovat na aktuální politické otázky.

Gustáv Husák patří ke generaci, která do komunistic-
ké strany vstupuje s bezmeznou vírou v politiku Sovětské-
ho svazu a Komunistické internacionály. Jde o dobu, kdy 
Klement Gottwald označuje Československo za „versaill-
ský zmetek“ a za „obnovení takového žaláře národů, jako 
bylo Rakousko“. Za druhé světové války se Gustáv Hu-
sák stává zarytým odpůrcem Tisova klerofašistického Slo-
venského štátu, je členem hnutí odporu, aktivně se účast-
ní Slovenského národního povstání – je místopředsedou 
povstalecké Slovenské národní rady, pověřencem vnitra 
a místopředsedou Komunistické strany Slovenska. Z této 
doby jsou zajímavé některé Husákovy názory na pováleč-
né uspořádání Slovenska – říká, že „je třeba, aby sloven-
ský člověk považoval za svoji vlast … území od Aše až po 
Vladivostok“. Je zachován i Husákův dopis, v němž dopo-
ručuje, aby Slovensko bylo zařazeno do svazku národů So-
větského svazu.

V březnu roku 1945 při jednáních o vzniku česko-
slovenské vlády a jejího „košického“ programu ale již Gus-
táv Husák zastává stanovisko, že Slovensko je nedílnou 
součástí Československa a že má mít v tomto svazku znač-
nou autonomii.

Po druhé světové válce, v prvních parlamentních vol-
bách v květnu roku 1946, vítězí na Slovensku Demokra-
tická strana, která získává takřka dvě třetiny hlasů – již 
v červnu se ale podaří jednotné frontě českých politických 
stran s Husákovou podporou donutit Demokratickou stra-
nu k podpisu tzv. třetí pražské dohody – od této chvíle 
pak všechna rozhodnutí Slovenské národní rady podléha-
jí schválení československé vlády, pověřenci rady jsou pak 
přímo podřízeni ministrům pražské vlády, Gustáv Husák 
sám se stává předsedou Sboru pověřenců.

Na podzim roku 1947 pak Gustáv Husák vyhání z po-
zice své funkce nátlakovými akcemi nekomunistické pově-
řence z jejich úřadů, řídí jak slovenskou SNB, tak StB.

Po komunistickém převratu v roce 1948 je Husák zpo-
čátku na politickém výsluní, avšak na jaře roku 1950 je 

společně s Vla-
do Clementisem, 
Laco Novomes-
kým a mnoha dal-
šími obviněn z bur-
žoazního naciona-
lismu – je odvolán 
z funkce Sboru po-
věřenců a v úno-
ru roku 1951 je za-
tčen. V dubnu roku 
1954 je pak Gustáv 
Husák ve vykon-
struovaném proce-
su s tzv. buržoazní-
mi nacionalisty od-

souzen na doživotí.
V roce 1960, po rozsáhlé amnestii prezidenta Antoní-

na Novotného, je Gustáv Husák propuštěn a v roce 1963 
je plně rehabilitován.

V průběhu šedesátých let je Gustáv Husák jednou 
z hlavních osobností reformního proudu v KSČ, v obdo-
bí tzv. pražského jara vystupuje jako věrný stoupenec Ale-
xandra Dubčeka, v dubnu roku 1968 se stává místopřed-
sedou československé vlády, v níž je pak jedním z před-
ních iniciátorů ústavního zákona o federativním uspořá-
dání republiky.

Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 pak pro-
vede Gustáv Husák jeden ze svých mnoha politických ob-
ratů – stává se Brežněvovým exponentem.

V roce 1969 se pak Husák dostává do čela KSČ – do 
května roku 1971 je jejím prvním tajemníkem, poté je až 
do roku 1987 jejím generálním tajemníkem. V roce 1975, 
po abdikaci prezidenta Ludvíka Svobody, se Gustáv Husák 
stává na příštích čtrnáct let prezidentem Československa.

Po listopadových událostech roku 1989 prezident Hu-
sák jmenuje 10. prosince Čalfovu „vládu národního poro-
zumění“ a vzápětí abdikuje z funkce prezidenta republiky.

Gustáv Husák je tragickou postavou českých politic-
kých dějin – je to vlastně jediný intelektuál mezi komunis-
tickými prezidenty, je člověkem nesmírně bystrým, inteli-
gentním, je vzdělaným právníkem, člověkem, který má ne-
pochybné charisma. Přitom je komunistou, který je v pade-
sátých letech odsouzen komunisty k doživotí – při procesu 
je také jedním z mála souzených, kteří odmítli přistoupit na 
hru StB a nepřiznávají se k ničemu, co neprovedli – tento 
postoj mu patrně zachrání život.

Ačkoliv je Gustáv Husák symbolem normalizačního 
útisku v Československu v sedmdesátých a osmdesátých 
letech, on sám se paradoxně považuje za jednu z norma-
lizačních obětí, protože jeho plány a jeho představy o vý-
voji v Československu prý byly úplně jiné, než jaké mu do-
volili sovětští vůdcové.

Ke cti Husáka slouží, že v době listopadové sametové 
revoluce patří k těm komunistickým politikům, kteří odmí-
tají události po 17. listopadu řešit násilím, nepochybně tak 
přispívá k tomu, že sametová revoluce proběhla opravdu 
„sametově“, klidně.

18. listopadu 1991 pak Gustáv Husák, jako soukromá, 
polozapomenutá osoba, umírá. Jako mnoho dalších komu-
nistických pohlavárů není ani on nikdy postaven před řád-
ný soud, který by soudil jeho činy v době po roce 1968.

Gustáv Husák v listopadu 1949
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a Evropská komise snížila odhad letošního 
růstu české ekonomiky na tři procenta
České hospodářství po loňském rekordním propadu letos 
opět vzroste, tempo oživení ale bude pomalejší, než se do-
sud čekalo. Ve své ekonomické prognóze to uvedla Evrop-
ské komise. Podle ní letos hrubý domácí produkt (HDP) 
České republiky vzroste o tři procenta. V předchozí letní 
předpovědi přitom komise počítala s růstem 3,9 procen-
ta. Na příští rok EK předpověď upravila pouze mírně. Mís-
to původních 4,5 procenta nyní očekává růst o desetinu 
bodu slabší.

Česká bankovní asociace v nové prognóze letos čeká 
na základě odhadů ekonomů českých bank růst hrubého 
domácího produktu o 2,6 procenta a příští rok o 3,9 pro-
centa. Asociace o tom informovala na tiskové konferenci. 
V srpnové prognóze asociace počítala letos s růstem HDP 
o 3,4 procenta a příští rok s růstem o 4,5 procenta. Prů-
měrnou míru inflace ekonomové českých bank očekávají 
letos nově na 3,8 procenta a pro příští rok odhad výrazně 
zvýšili na 5,1 procenta, tedy nejvyšší od roku 2008. Asocia-
ce v prognóze uvádí, že tempo oživení tuzemské ekonomi-
ky v druhé polovině letošního roku bude citelně za odha-
dy minulé prognózy.

Ekonomové ale upozornili, že odhad nemusí odpoví-
dat realitě. Není totiž jasné, jak se budou pohybovat ceny 
energií.

Svaz: Vláda by měla obnovit Antivirus, 
dotace na nepokryté náklady a snížit DPH
Zástupci podnikatelů jednají podle Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR (SOCR) s vládou o kompenzacích kvůli 
zpřísňování protiepidemických opatření. Za ideální pova-
žují obnovu programu na podporu zaměstnanosti Anti-
virus, dotací na nepokryté náklady a snížení daně z při-
dané hodnoty (DPH) v gastronomii a cestovním ruchu na 
pět procent.

Prezident SOCR a viceprezident Hospodářské komo-
ry Tomáš Prouza uvedl, že za současné situace, kdy rych-
le roste počet nemocných, je nezbytná opatrnost. V opač-
ném případě se podle něj znovu zahltí nemocnice a čekat 
by se dala i uzávěra, která je pro podnikatele nejhorší va-
riantou.

Dvaatřicet byznysmenů vyzvalo 
ke druhé transformaci české ekonomiky
Dvaatřicet známých a úspěšných podnikatelů a manažerů 
vyzvalo politiky i veřejnost v předvečer výročí 17. listopa-
du ke změnám, které podle nich nastartují druhou trans-
formaci české ekonomiky. Počet signatářů, mezi kterými 
jsou majitel skupiny KKCG Karel Komárek, místopředseda 
Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar nebo šéfové 
představenstva ČEZ Daniel Beneš a České spořitelny To-
máš Salomon, odkazuje k počtu let, které letos uplynuly od 
revoluce v listopadu 1989. Píšou to Hospodářské noviny.

První transformace ekonomiky na začátku devadesá-
tých let minulého století stála podle byznysmenů na ote-
vření hospodářství, přílivu zahraničního kapitálu, levné 
pracovní síle, určité infrastruktuře a dobré geopolitické po-
loze Česka. „To, co nám jako výhoda nyní zbylo, je faktic-

ky už jen ta geopolitická poloha,“ uvedl Špicar. Jako klíčo-
vé signatáři výzvy vytipovali tři priority změn, a to budová-
ní české značky, otevření země pro kvalifikované lidi ze za-
hraničí a udržitelnost budoucí ekonomiky.

Mezi konkrétními kroky, které výzva navrhuje, je parti-
cipace samospráv na daňovém výnosu z místního podni-
kání, daňová podpora investování obyvatel do akcií malých 
a středních veřejně obchodovaných firem a státní podpo-
ra informovanosti obyvatel o přínosu členství ČR v Evrop-
ské unii a NATO. Autoři dokumentu vyzývají také k vytvo-
ření centrální autority pro digitalizaci státu, k podpoře ja-
zykových a integračních programů pro kvalifikované při-
stěhovalce a k úpravě právního a daňového rámce pro za-
městnanecké akcie.

Havlíček: Stát dá na elektromobilitu 
do roku 2030 celkem 34 miliard
Stát podpoří rozvoj elektromobility do roku 2030 celkem 
34 miliardami korun. Většina prostředků bude určena na 
rozvoj dobíjecí infrastruktury. Během zahájení veletrhu 
e-Salon to uvedl dosluhující ministr průmyslu a obchodu 
a dopravy Karel Havlíček. Vedle dotací stát chystá i nepří-
mou podporu, která zahrnuje kvóty pro nákup elektro-
mobilů ve státní sféře a jejich výhodnější odepisování. „Na 
přelomu roku by měl odstartovat dotační program na ná-
kup elektrických vozů pro podnikatele. Financovaný bude 
z Národního plánu obnovy,“ uvedl Havlíček. Podle tajem-
níka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného je Čes-
ko zatím z hlediska prodeje elektromobilů až na 20. místě 
v Evropě. Za leden až říjen se v Česku prodalo 2 021 elek-
tro mobilů, což je o sedm procent více než ve stejném ob-
dobí loni. Lépe se dařilo hybridním vozům, jejich odbyt 
stoupl o 97 procent na 18 641 aut.

V Česku přibývá případů bankrotů
Počet bankrotujících firem v Česku roste. V říjnu jich bylo 
víc než sedmdesát, což je druhý nejvyšší počet od začát-
ku roku. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF. 
Podle jejích odhadů bude úpadků za celý letošní rok víc 
než loni i předloni. Vedle rostoucích mezd ovlivňují eko-
nomiku dražší energie, paliva a materiál. Například úvěro-
vá pojišťovna Atradius odhaduje, že v příštím roce počet 
insolvencí dál poroste. V ohrožení jsou začínající podniky 
a také firmy, které měly finanční problémy už před pande-
mií koronaviru.

Čtveřici největších bank v ČR letos 
stoupl meziročně zisk o 50 procent
Čtveřice největších bank v Česku za tři čtvrtletí letošního 
roku vydělala 36,7 miliardy Kč, což je proti stejnému obdo-
bí loni nárůst o 50 procent. Vyplývá to z aktuálních výsled-
ků bank. Bankám podle expertů pomohly k lepším výsled-
kům hlavně nižší náklady na rizika. „Zdaleka nejpodstat-
nějším faktorem je citelný pokles rizikových nákladů. Ten 
je důsledkem rozvolňování rezerv v souvislosti s význam-
ným zlepšením makroekonomického prostředí ve srovná-
ní s rokem 2020,“ řekl ČTK analytik Cyrrusu Tomáš Pfei-
ler. Bankám podle něj pomohla k lepším výsledkům i ro-
bustní produkce nových úvěrů, nárůst objemů je patrný 
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zejména u hypoték. Agresivní utahování politiky ČNB se 
do bankovních profitů v prvních třech čtvrtletích zatím pří-
liš nepromítlo. Pfeiler očekává, že tento efekt bude patrný 
te prve v následujících čtvrtletích. Výhled finančních domů 
zůstává optimistický.

České spořitelně (ČS) stoupl za první tři čtvrtletí letoš-
ního roku čistý zisk meziročně o 36,3 procenta na 10,8 mi-
liardy korun, Komerční bance o 41 procent na 8,6 miliardy 
korun a ČSOB o 84 procent na 11,6 miliardy korun. Čes-
ká a slovenská UniCredit Bank vykázala ve stejném obdo-
bí čistý zisk 5,7 miliardy korun, což byl meziroční nárůst 
o 41,4 procenta.

Ve slevách se v Česku prodá 
téměř 60 procent veškerého zboží
Ve slevách se v tuzemských obchodech prodá 58 procent 
potravinářského a drogistického zboží. Vyplývá to z dat 
společnosti Nielsen IQ, která průběžně sbírá údaje od čes-
kých obchodníků. Podíl zboží, které se prodá v akcích, je 
tak nejvyšší od roku 2004. Tehdy se ve slevách prodávala 
jen čtvrtina zboží. Nejčastěji nakupujeme za snížené nebo 
akční ceny prostředky na úklid domácností, jídlo pro děti 
nebo věci osobní hygieny.

Meziroční inflace v říjnu zrychlila 
na 5,8 procenta, nejvíce od roku 2008
Spotřebitelské ceny v říjnu meziročně stouply o 5,8 pro-
centa, nejvíce od října 2008. Proti letošnímu září tak růst 
inflace zrychlil o 0,9 procentního bodu, což bylo nejvýraz-
nější zrychlení od ledna 2012. Vyplývá to z údajů, které 
zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vývoj mírně překo-
nal očekávání analytiků, kteří předpovídali meziroční růst 
inflace na 5,7 procenta.

Proti loňskému roku zdražilo především bydlení. Ná-
jemné bylo v říjnu o 3,5 procenta dražší než před ro-
kem, vodné a stočné zdražilo o 5,5 procenta. Ceny za do-
pravu se zvýšily o 11,6 procenta, za alkohol a tabák pak 
o 8,6 procenta. O více než deset procent zdražily oděvy 
a obuv. Více lidé platili také za stravovací služby a někte-
ré potraviny. Téměř o 90 procent se v Česku letos v září 
zvýšily dovozní ceny paliv a energií. O třetinu pak zdražily 
v dovozu třeba kovové rudy či dřevo a kovové polotovary 
o více než desetinu.

Rohlik Group příští rok s novou značkou 
vstoupí do Itálie, Rumunska a Španělska
Rohlik Group příští rok začne pod novou značkou Seza-
mo doručovat on-line nákupy nejprve v prvním pololetí 
v Itálii a Rumunsku, ve druhé půlce roku pak rozšíří služ-
bu i do Španělska. Společnost tak již bude působit v sed-
mi zemích.

Působení v Miláně a Bukurešti má společnosti přinést 
zhruba 2,5 miliónu nových domácností. K další expan-
zi se firma rozhodla po analýzách trhu, které ukázaly ná-
růst poptávky po nákupu potravin na internetu. „Sezamo-
vé semínko je oblíbené ve všech kulturách. Sezamo vychá-
zí z italského »sesamo«, rumunského »sezam« a španěl-
ského »sésamo«,“ uvedl marketingový ředitel společnos-
ti Jakub Petřina.

HB Index: Pozemky meziročně zdražily 
o 22 procent a byty o více než 16 procent
Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve 
třetím čtvrtletí meziročně dál rostly. Meziroční zdraže-
ní bylo nejvyšší u pozemků, a to o 21,9 procenta. Ceny 
bytů stouply o 16,3 procenta a ceny rodinných domů 
o 15,8 procenta. Vyplývá to z tzv. HB Indexu, který ČTK 
poskytla Hypoteční banka. Zdražování je podle ní způso-
beno jak přetrvávajícími obavami z inflace a vysokým po-
dílem investičních nákupů, tak i zdražováním stavebních 
prací a materiálů.

Od roku 2010 byty v ČR zdražily o 93,3 procenta a pro-
ti letošnímu druhému čtvrtletí byl průměrný růst cen bytů 
pět procent. „Ve všech krajích vzrostly ceny alespoň o čtyři 
procenta, nejvíce v Moravskoslezském, Karlovarském, Ús-
teckém a Jihomoravském kraji. I v tomto čtvrtletí vzrostly 
ceny nejvíce v kategorii 2 + 1 a 2 + kk. Tahounem růstu zů-
stává vysoký podíl investičních nákupů a obava z inflace. 
V Praze vzrostla průměrná cenová hladina o čtyři procenta 
a pokračuje trend, kdy developeři zdražují i vícekrát v prů-
běhu jednotlivých etap,“ uvedl pro ČTK expert pro oblast 
oceňování majetku v ČSOB Radim Maštalíř.

Kolínská automobilka začala 
vyrábět model Toyota Yaris
Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech 
Republic začala vyrábět model Toyota Yaris. Za poslední 
tři roky investovala Toyota do rozšíření provozu v Kolíně 
přes 180 miliónů eur (zhruba 4,5 miliardy korun). Toyo-
ta Yaris se nyní vyrábí na stejné lince jako modely Toyota 
Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, řekl novinářům mluvčí 
podniku Tomáš Paroubek. Výroba se nyní rozjíždí, denně 
tak z výrobní linky sjede asi 700 až 800 vozů. Po plném ná-
běhu se bude denně v Kolíně ve třísměnném provozu vyrá-
bět na 1 000 vozů. Kolínská Toyota se stává druhým evrop-
ským závodem, který bude vyrábět Yaris. V Kolíně se bude 
Yaris vyrábět s hybridním i běžným spalovacím pohonem.

Česko má nejhorší říjnový schodek rozpočtu 
od roku 1993, stoupl na 335 miliard
Schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl na 335 mi-
liard korun – jde tak o nejhorší říjnový deficit v historii Čes-
ké republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Scho-
dek oproti září vzrostl skoro o 9 miliard korun. Ve srovná-
ní se stejným obdobím v loňském roce si pak stát ve svém 
hospodaření pohoršil o víc než 60 miliard. Vláda pro le-
tošek schválila rozpočet se schodkem půl biliónu korun. 
Po dle prognózy resortu ale finance skončí s deficitem ve 
výši kolem 400 miliard.

Na příští rok vláda schválila schodek přesahující 
376 miliard. Vznikající koaliční vláda chce ale podle kan-
didáta na premiéra Petra Fialy z ODS sestavit nový státní 
rozpočet s nižším deficitem.

Praha získala za poslední období 
z evropských fondů 10 miliard korun
Praha z evropských fondů v končícím programovém ob-
dobí podpořila přes 1 600 projektů. Celkem jde mezi roky 
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a 2014 a 2021 o částku přesahující 10 miliard korun. Peníze 
bude moci hlavní město dočerpat ještě v průběhu násle-
dujících dvou let. Evropské peníze Praha využila například 
na podporu provozu elektrobusů nebo vznik preferenč-
ních pruhů. Pro příští programové období Praha u Evrop-
ské unie vyjednala až 25 miliard korun.

MF zhoršilo odhad růstu HDP letos 
i příští rok, inflaci čeká přes šest procent
Ministerstvo financí (MF) v nové prognóze zhoršilo odhad 
vývoje ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos očekává 
růst hrubého domácího produktu o 2,5 procenta a příští 
rok o 4,1 procenta. V posledních odhadech ze srpna úřad 
očekával letos růst ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok 
o 4,2 procenta. MF zároveň uvedlo, že zrychlující se infla-
ce se stává významným makroekonomickým problémem. 
Pro příští rok výrazně zvýšilo její odhad na 6,1 procenta, 
zatímco v srpnu počítalo s průměrnou inflací 3,5 procen-
ta. „Očekávaný nárůst ekonomického výkonu v roce 2021 
by měl být tažen všemi složkami domácí poptávky, nejví-
ce spotřebou domácností, vyššími zásobami a investicemi 
do fixního kapitálu,“ uvedlo MF. Odhady úřadu předpoklá-
dají, že vakcinace obyvatel i vysoký počet osob, které co-
vid-19 prodělaly, by měly zabránit nutnosti přijímat makro-
ekonomicky významná protiepidemická omezení. Zároveň 
by ale podle MF měly výkon ekonomiky ve zbytku letoška 
a na počátku příštího roku tlumit přetrvávající nepříznivé 
efekty růstu cen vstupů a narušení výrobních a dodavatel-
ských řetězců. Příští rok by podle úřadu mohl ekonomický 
růst zrychlit díky pokračujícímu oživení soukromé spotře-
by i investic a příznivějšímu vývoji zahraničního obchodu.

Český startup Rossum získal 
od investorů 2,2 miliardy korun
Tuzemská firma Rossum, která buduje platformu pro 
zpracování dokumentů kolujících mezi firmami za pomoci 
umělé inteligence, získala investici zhruba 2,2 miliardy ko-
run (100 miliónů dolarů). Jde o třetí nejvyšší částku, kterou 
kdy získal český startup. Investici vedl americký fond riziko-
vého kapitálu General Catalyst. K němu se přidali stávající 
investoři Rossumu, britské fondy SeedCamp a Local Glo-
be i český Miton. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Získané 
peníze využije Rossum k další expanzi, především k rozši-
řování týmu o špičkové odborníky. Firma, která za posled-

ní rok zpětinásobila své tržby a rozrostla se ze 60 na 140 
lidí, chce během následujícího roku až dvou do týmu najít 
další stovky specialistů v oblastech od výzkumu umělé in-
teligence přes vývoj produktu až po marketing a obchod. 
Součástí plánu je výzkumné centrum v Praze pro další vý-
voj technologie umělé inteligence ve spolupráci s českými 
univerzitami. Pro Česko je to mimořádně dobrá zpráva.

Panasonic končí v Plzni s výrobou televizí, 
o práci přijde až tisíc lidí
Japonský Panasonic v továrně v Plzni podle předsedy od-
borového svazu KOVO Jaroslava Součka končí s výrobou 
televizorů. O práci by v továrně mělo k 31. březnu 2022 
přijít 900 až 1 000 lidí. Souček to řekl ČTK na jednání rady 
svazu KOVO v Hradci Králové. Firma by měla ke konci 
března 2022 propustit až 450 kmenových zaměstnanců 
z celkových 750 lidí. Ve firmě by ke stejnému datu mělo 
podle odborového předáka postupně skončit i všech té-
měř 500 agenturních pracovníků. Ukončení výroby televi-
zorů v Plzni Souček označil za strategické rozhodnutí nad-
národní firmy, v němž mohl hrát roli i současný nedostatek 
čipů. Televizory jsou hlavním výrobním programem plzeň-
ské továrny a propouštění se podle Součka bude týkat lidí 
z výroby televizorů.

Výrobce gramofonových desek 
chystá v USA nové závody
Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve vý-
robě gramofonových desek, plánuje stamiliónové investi-
ce. Ve Spojených státech chystá v příštím roce dva nové zá-
vody na výrobu desek. Letos vyrobí 55 miliónů vinylů, už 
za dva roky ale díky novým americkým závodům výrobu 
navýší na 140 miliónů kusů ročně, informoval server Se-
znamZprávy. Každá čtvrtá hudební deska prodaná ve svě-
tě je od GZ Media.

„V Memphisu máme v plánu vystavět nový výrobní zá-
vod. Tím bychom ztrojnásobili výrobní kapacitu, kterou 
tam teď máme. Zároveň jsme podepsali smlouvu na budo-
vu v Nashvillu, kde bychom měli příští rok postavit náš tře-
tí výrobní závod,“ řekl serveru generální ředitel společnos-
ti Michal Štěrba. Obě města, kde GZ Media začne stavět, 
se úzce pojí k mnoha legendám americké hudby, k Mem-
phisu neodmyslitelně patří Elvis Presley, Nashville prosla-
vil zase Johnny Cash.
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ka Pražské planetárium a hvězdárny 
vyšlou družici do kosmu
Pražské planetárium a hvězdárny do kosmu vyšlou družici, 
která poslouží k popularizaci vědy. Zástupci planetária to 
oznámili na festivalu kosmických aktivit Czech Space Week 
v Praze. Družici vynese do kosmu raketa Falcon 9 společ-
nosti SpaceX v červnu 2022. Řídící centrum v planetáriu 
bude přístupné veřejnosti.

„S družicí bude možno přímo komunikovat a získávat 
data o průběhu letu či pořizovat snímky z oběžné dráhy. 
Pro vysokoškoláky bude k dispozici prostor pro spolu práci 
v rámci bakalářských či diplomových prací,“ uvedl Jakub 
Rozehnal, ředitel organizace Planetum.

Družice bude obíhat asi 550 kilometrů nad povrchem 
Země s periodou 90 minut rychlostí téměř 28 000 kilo-
metrů za hodinu. „Při této rychlosti by družice překona-
la vzdálenost mezi Prahou a Brnem za pouhých 20 se-
kund,“ poznamenal Rozehnal s tím, že družice bude také 
o 100 až 200 kilometrů výše než Mezinárodní kosmická 
stanice (ISS).

Vědci z Česka potvrdili 
existenci takzvaných sigma-děr
Vědci z Česka představili metodu, díky které jako první na 
světě pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového 
náboje kolem atomu halogenu. Pro tým je to dvojí úspěch. 
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Jednak posunul technické možnosti výzkumu, neboť pozo-
rování subatomární struktury bylo dosud mimo rozlišova-
cí schopnosti přímých zobrazovacích metod. Zároveň věd-
ci potvrdili existenci teoreticky předpověděného jevu, tak-
zvané sigma-díry.

Zástupci Ústavu organické chemie a biochemie Aka-
demie věd ČR (ÚOCHB) o tom informovali v tiskové zprá-
vě. Podle odborníků je tento průlom srovnatelný s prvním 
pozorováním černé díry. Studii publikoval prestižní časo-
pis Science. Na rozsáhlém projektu spolupracovali věd-
ci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií 
(CATRIN) při Univerzitě Palackého v Olomouci, Fyzikální-
ho ústavu AV ČR, ÚOCHB a centra IT4Inovations při Vyso-
ké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Vědec z Akademie věd se chystá oživit 
několik starověkých vůní
Oživit několik parfémů vyráběných ve starověku se chystá 
tým vědců pod vedením Seana Coughlina z Filosofického 
ústavu Akademie věd ČR. V příštích pěti letech chce skupi-
na filologů, chemiků, egyptologů a historiků připravit kaž-
dý rok jeden z řecko-egyptských parfémů. Projekt „Alchy-
mie vůní“ podpořila Grantová agentura ČR v programu Ju-
nior Star cílícím na mladé vědce.

„Parfumářské umění starověkého Egypta a Řecka se 
většinou nedochovalo. Víme přibližně, jaké vůně parfé-
my obsahovaly: myrhu, skořici, kardamom nebo terebint. 
Mnohem méně ale víme o tom, jak se vyráběly nebo proč 
se vyráběly právě takto,“ uvedl Coughlin. Dodal, že k re-
konstrukci postupů tým využije starořecké lékařské texty, 
neboť parfémy byly tehdy považovány spíše za léky a vy-
užívány na způsob dnešní aromaterapie.

Coughlinův tým chce kromě samotné výroby parfémů 
zjistit více i o tom, jak si lidé parfumářské recepty předáva-
li a jak tyto poznatky ovlivnily tehdejší umění a medicínu. 
Z projektu vyjde také slovník egyptského, řeckého a latin-
ského parfumářství, manuál receptů a několik monografií 
o výrobě parfémů v kontextu dějin vědy a kultury.

Cena Premia Bohemica pro francouzského 
bohemistu a překladatele Xaviera Galmiche
Francouzský bohemista Xavier Galmiche na Univerzitě 
Karlově převzal cenu Premia Bohemica. Ocenění uděluje 
z pověření Ministerstva kultury Moravská zemská knihov-
na zahraničnímu bohemistovi či překladateli, který se ve 
své zemi významně zasloužil o šíření a propagaci české li-
teratury.

vZpomínka

Tycho Brahe (14. 12. 1546 – 24. 10. 1601)
Tycho Brahe, původním jménem Tyge Ottesen Brahe (ně-
kdy uváděn jako Tycho de Brahe), byl význačný dánský ast-
ronom, astrolog a alchymista ve službách císaře Rudolfa II. 
na pražském dvoře.

Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozoro-
vatele hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po 
vynalezení dalekohledu. Postavil novou observatoř v Be-

nátkách nad Jizerou, kde mu posledních několik měsíců 
jeho života dělal asistenta Jan Kepler.

Pohřben je na pražském Starém Městě v kostele Panny 
Marie před Týnem u Staroměstského náměstí.

V lednu roku 2009 požádalo Dánsko o opětovnou 
exhumaci. Cílem mělo být zjištění, zda smrt nezapříčini-
la otrava chloridem rtuťnatým. Dánský vědecký tým při-
jel do Prahy 15. listopadu 2010 a začal ostatky zkoumat. 
Dne 17. listopadu 2010 pak radiologové pražské nemoc-
nice Na Homolce kostru zkoumali pomocí počítačové to-
mografie (CT). O dva roky později byla vydána zpráva, že 
Brahe zemřel v Praze přirozenou smrtí, nikoliv na otravu. 
Podle vědeckých závěrů nebyly v jeho ostatcích nalezeny 
stopy po rtuti v takovém množství, které by mohlo způso-
bit jeho smrt.

Smrt Tychona Brahe a pátrání po jejích okolnostech be-
letristicky zpracoval Jan Rybář v detektivce s názvem Čtvr-
tá kostka.

Johannes Keller (7. 12. 1571 – 15. 11. 1630) 
Johannes Kepler byl slavný astronom, významný astrolog 
a matematik, který zasáhl i do vývoje jiných věd, jakými 
jsou optika či krystalografie. 

Narodil se v městečku Weil der Stadt na okraji 
Schwarzwaldu nedaleko Stuttgartu. Mezi lety 1594 a 1600 
vyučoval na evangelickém lyceu ve Štýrském Hradci a stal 
se zde i zemským matematikem. Po potlačení evangelicis-
mu ve Štýrsku byl Kepler vypovězen ze země a odešel do 
Prahy, kde byl zprvu spolupracovníkem Tychona Brahe 
a po jeho smrti císařským matematikem a astrologem na 
dvoře Rudolfa II. V Praze strávil Kepler celkem dvanáct let.

Kepler určil na základě dat získaných Brahem elipsovi-
tou trajektorii planety Mars. V roce 1609 ve spisu Astrono-
mia nova formuloval Kepler své první dva zákony, který-
mi se řídí pohyb planet a vytvořil tak základ pro vznik ne-
beské mechaniky (zakladatelem nebeské mechaniky se ná-
sledně stal Isaac Newton). Jeho teorie dalekohledu, objev 
úplného odrazu světla, výklad lomu světla hranolem a vy-
světlení dvojité duhy, výklad funkce oka a použití dírkové 
komory k pozorování zahájily novou éru v historii optiky.

Roku 1612 Johannes Kepler opustil Prahu a přestěho-
val se do Lince. V roce 1619 ve spisu Harmonices mun-
di publikoval svůj třetí zákon. Jako astrolog za svůj život 
prý sestavil přes 800 horoskopů. V roce 1626 se přestě-
hoval do Ulmu.

Johannes Kepler zemřel 15. listopadu 1630 v Řezně.

Bohuslav Balbín z Vorličné (latinsky Bohuslaus Balbi-
nus, 3. 12. 1621, Hradec Králové – 29. 11. 1688 Praha)
Jezuita Bohuslav Balbín byl český literát, historik, hagiograf 
a pedagog. Jako kněz se účastnil rekatolizace, jako vlaste-
nec se ve své době řadil mezi obhájce českého jazyka, byl 
největším českým barokním historikem.

V roce 1639 začal Bohuslav Balbín studovat v praž-
ském Klementinu filozofii. Studium ukončil doktorátem. 
V roce 1642 provázel na cestách po českých zemích špa-
nělského jezuitu Rodriga Arriagu. Ten v Praze vyučoval 
teo logii. Bohuslav Balbín poznával na cestách s Arriagou 
dosud neznámá místa, seznamoval se s mnohými pamě-
tihodnostmi a z knihoven a archivů získával cenné mate-
riá ly. Ty se pak staly základem pro Balbínovu pozdější his-
torickou práci.
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V letech 1642-1645 vyučoval Bohuslav Balbín na jezuit-
ských školách v Třeboni a v Praze. Od roku 1646 začal stu-
dovat teologii. Pokračoval ve sbírání historických pramenů 
a psal latinské básně. V roce 1649 byl vysvěcen na kněze. 
Na vlastní žádost působil několik let jako misionář v mno-
hých českých krajích. Jak sám uváděl, podařilo se mu zís-
kat pro katolickou víru mnoho lidí, aniž by musel použít 
pohrůžek nebo násilí.

V roce 1653 byl Bohuslav Balbín jezuitským řádem vy-
slán, aby pokračoval ve vyučování. Učil v Praze, Českém 
Krumlově, Kladsku, Brně, Jičíně a v Jindřichově Hradci. Byl 
výborným a oblíbeným učitelem. Na místech svého misio-
nářského i učitelského působení stále sbíral materiál o his-
torii i o současném stavu Čech. Pří této sběratelské činnos-
ti zachránil mnoho starých českých knih a jiných písem-
ných památek.

V roce 1661 musel Bohuslav Balbín z nařízení předsta-
vených řádu ukončit svoji pedagogickou činnost. Byl po-
slán nejprve do Jičína a v roce 1663 do Klatov, aby jako his-
torik sepsal dějiny české provincie jezuitského řádu. Práci 
na dějinách nikdy nedokončil. Pokračoval však v průzku-
mech knihoven, archivů a různých památek.

V roce 1687 byl Bohuslav Balbín podruhé raněn mrtvi-
cí a upoután na lůžko. Své dílo nemohl sám psát, proto už 
jen diktoval. Ale až do své smrti v práci nepolevil.

žIvoTní prosTřeDí & ZDraví

Životní úroveň v ČR se loni zvýšila  
na 94 procent úrovně EU, je na úrovni Itálie
Životní úroveň v Česku se i přes pandemii koronaviru při-
blížila loni průměrné úrovni zemí EU. Hrubý domácí pro-
dukt na obyvatele v paritě kupní síly stoupl loni na 94 pro-
cent EU z předchozích 92 procent. Česko je tak na úrov-
ni Itálie a nad úrovní Portugalska a Španělska. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad ve Statistic-
ké ročence 2021.

Česká ekonomika loni klesla o 5,6 procenta, což bylo 
nejhlubší snížení za dobu existence samostatné České 
republiky. Česko si zároveň loni udrželo pátý rok v řadě 
pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci EU, a to 
2,6 procenta. Průměr EU byl loni sedm procent. Ze statis-
tik dále vyplývá, že ČR vykázalo loni třetí nejvyšší míru in-
flace v EU, a to 3,3 procenta.

Ekologové vyzvali k přerušení jednání 
o Turówu do jmenování nové vlády
Ekologové z platformy Společně pro vodu vyzvali k přeru-
šení jednání o polském hnědouhelném dolu Turów do jme-
nování nové vlády. V případě, že by vyjednavači text do-
hody finalizovali, dostane se nová vláda do patové situa-
ce. Bude se rozhodovat mezi posvěcením špatné dohody, 
která české území od dalších škod neochrání a její schvá-
lení je v rozporu se zájmy České republiky, nebo shozením 
dohody pod stůl, uvedli ekologové v prohlášení, které má 
ČTK k dispozici.

Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec 
(ANO) ČTK sdělil, že postup jednání je konzultován se 
zástupci budoucí vládní koalice. Potvrdil to na dotaz ČTK 
i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberec-

ký kraj), který je přesvědčen o tom, že v jednáních je tře-
ba pokračovat.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje 
uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl 
postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silni-
ce z Žitavy do Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloub-
ky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby 
loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Oby-
vatelé z pohraničí se obávají nejen ztráty vody, ale i hlu-
ku a prachu.

Ekologové vyzvali politiky k rychlému konci 
uhlí i podpoře ozdravení krajiny
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzvaly budoucí politic-
kou reprezentaci k ukončení využívání uhlí do roku 2030, 
rychlému rozvoji obnovitelných zdrojů energie i ke krokům 
pro ozdravení krajiny. Zástupci organizací, které jsou sou-
částí těchto platforem, požadavky uvedli v tiskové zprávě. 
Ekologové také zdůraznili, že evropské finanční zdroje je 
třeba využít pro perspektivní odvětví a modernizaci eko-
nomiky. Ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková připomně-
la, že koalice Spolu i koalice Pirátů a STAN v programech 
slibovaly například plán na proměnu českého zemědělství.

„Očekáváme tedy, že závazky jako vyčlenění desetiny 
zemědělské půdy pro přírodní prvky, zdvojnásobení roz-
lohy ekologického zemědělství, omezení monokultur na 
deset hektarů či přísnější protierozní pravidla se objeví 
i v koa liční smlouvě a programovém prohlášení. A hlavně, 
že koalice postaví do čela ministerstva zemědělství silné-
ho kandidáta, který slíbené změny reálně prosadí,“ uvedla 
ekoložka. „Vláda musí přijít s jasným plánem bezodkladné 
transformace naší energetiky,“ sdělil pak Edvard Sequens, 
energetický konzultant organizace Calla.

Výzkum: Lesy v národních parcích Šumava 
a Bavorský les se zmlazují samovolně
Důkazy o návratu vzácných živočichů nebo o přirozeném 
zmlazování lesa, to mimo jiné přinesly dlouholeté výzkumy 
v národních parcích Šumava a Bavorský les. Jejich zástupci 
je prezentovali na speciální konferenci Aktuality Šumavské-
ho výzkumu. Jedním z významných zjištění je podle mluv-
čího parku Jana Dvořáka i vliv vývratů stromů na lesní eko-
systémy. „To, že jsme ponechali v lesích dřevo ve velkém, 
vyvolalo doslova explozi biodiverzity. Objevily se tu druhy, 
které jsme považovali za vymřelé,“ uvedl. Četnost a rozsah 
vývratových událostí má nakonec pozitivní vliv na zadržo-
vání vody v krajině a na utváření krajiny samotné,“ doplnil.

Výzkum také tvrdí, že se lesy dokážou zmlazovat samo-
volně. Podle studie se les po gradaci kůrovce zmlazuje do-
konce rychleji než kdykoliv předtím. Proces byl efektivnější 
než v případě, kdy se na území stromy vysazují člověkem.

Výzkumy v národním parku Šumava trvají od jeho za-
ložení před třiceti lety. V národním parku Bavorský les ješ-
tě o dvacet let déle.

Vědci připravili on-line mapy 
zachycující proměny lesů během tisíců let
Čeští vědci vytvořili rozsáhlý on-line soubor map, který vy-
povídá o historii a stavu tuzemských lesů. Mapy zachyti-
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ly vliv lidské činnosti od roku 5 500 před naším letopoč-
tem do současnosti. Podle odborníků mohou nové volně 
přístupné mapy významně pomoci lesníkům i v ochraně 
přírody. Zástupci Botanického ústavu zdůraznili, že v dů-
sledku klimatických změn dnes lesnictví čelí dopadům, kte-
ré vyvrcholily kůrovcovou kalamitou. „Znalost historie tak 
umožní lépe pochopit současnou situaci a lépe o les pe-
čovat,“ uvedl řešitel projektu Ondřej Vild z Oddělení vege-
tační ekologie ústavu.

Samotné přípravě map podle tvůrců předcházelo více 
než desetileté bádání v archivech, terénní práce v lese 
i analýzy dat. Archeologické mapy ukazují pravděpodob-
nosti lidského vlivu od roku 5 500 před naším letopočtem 
do konce raného středověku. Na tuto část navazují mapy 
z archivních materiálů založené na zhruba 52 000 zázna-
mech. Zobrazují druhové složení dřevin a podíl různých 
postupů hospodaření v lesích v 18. a 19. století. Nejmlad-
ší zdroj tvoří asi 2 500 záznamů vegetačních ploch přiro-
zených lesů po celém Česku.

Počet divočáků roste, vytahují sazenice 
a brání obnově lesů po kůrovci
Počty divokých prasat ve střední Evropě podle odborníků 
rychle rostou a způsobují značné škody na čerstvě vysáze-
ných sazenicích stromů. Divočáci je vytahují ze země nej-
častěji během prvních čtyř týdnů po výsadbě a snižují tím 
úspěšnost obnovy lesů po kůrovcové kalamitě, zjistili věd-
ci z Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň hledají způsob, 
jak rostliny chránit, uvedli v tiskové zprávě.

Vědci získali data z dotazníku mezi vlastníky lesů, z prů-
zkumu škod v modelových oblastech i z experimentů v lo-
kalitách s velkou populací prasat. „Poškození výsadby je 
rozšířeným jevem, v silně postižených lokalitách může za-
sáhnout až 80 procent vysazených stromů,“ uvedl Jiří Kam-
ler z lesnické a dřevařské fakulty. „Podle získaných údajů 
odhadujeme, že škody způsobené divokými prasaty na sa-
zenicích dřevin v roce 2019 v celé České republice dosáhly 
desítek miliónů korun,“ sdělil Kamler.

Díky pastvě divokých koní několikanásobně 
přibylo v milovické rezervaci ohrožených 
hořců
V bývalém vojenském prostoru Milovice se díky pastvě di-
vokých koní zvýšily počty ohrožených hořců o 367 pro-
cent, mladých rostlin o tisíce procent. Velcí kopytníci v re-
zervaci už sedm let pomáhají spásat některé druhy travin, 
aby se zde lépe dařilo ohroženým druhům.

„Populace hořců na šestnáctihektarové modelové plo-
še na pastvině u Milovic vykazuje oproti roku 2016 doslo-
va astronomický nárůst. Na této pastvině udržované divo-
kými koňmi a pratury stoupl počet bodů obsazených hoř-
ci z 66 na 415. To je více než šestinásobný nárůst. Celko-
vý počet dospělých rostlin přitom stoupl o 367 procent,“ 
uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd 
České republiky.

O stavu populace vypovídá též počet mladých rostli-
nek, semenáčů. „V roce 2016 jsme napočítali jen 55 seme-
náčů, letos to bylo 3 109. Nárůst počtu semenáčků o ne-
uvěřitelných 5 553 procent jsme nečekali ani v nejodváž-
nějších představách,“ dodal Jirků. Podle výskytu semenáčů 

pokračuje jejich rozšíření na nové, dosud neosídlené plo-
chy. Velcí kopytníci spásáním obnovili pestré květnaté lou-
ky, které hořcům vyhovují.

Do Prahy přicestují v březnu dva luskouni 
ze ZOO v Tchaj-wanu
Dvojice luskounů v březnu přicestuje do Prahy ze zoologic-
ké zahrady v tchajwanské metropoli Tchaj-pej. Chovný pár 
luskounů bude obývat expozici Indonéská džungle v praž-
ské ZOO. Na sociálních sítích to uvedl pražský primátor 
Zdeněk Hřib (Piráti). Doplnil, že v Evropě zatím chová 
luskouny jediná ZOO. Dar je součástí spolupráce obou 
metropolí, které loni podepsaly partnerskou smlouvu.

Dovoz luskounů krátkoocasých z Tchaj-peje zkompliko-
vala podle ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava 
Bobka pandemie covidu-19, podle dřívějších plánů měla 
dvojice luskounů v Česku být už v zimních měsících. Pře-
voz z Tchaj-wanu do Česka podle ředitele Bobka ovlivni-
lo rovněž to, že samice Run Hou Tang má nyní potomka, 
kterého v ZOO v Tchaj-peji odchová. Mládě do Prahy ces-
tovat nebude.

Luskoun je šupinatý savec, který se živí mravenci a ter-
mity. Nyní je tento druh na pokraji vyhynutí a patří mezi 
nejčastěji pašovaná zvířata.

Jeskyňáři objevili v Moravském krasu 
prostory se vzácnými krápníky
Jeskyňáři našli v Moravském krasu dalších pět nových men-
ších prostor a v nich méně časté krápníky, takzvaná excen-
trika. Ty rostou různými směry jakoby proti zákonům gravi-
tace, tedy nikoliv svisle dolů, uvedl Jan Flek ze základní or-
ganizace Myotis České speleologické společnosti.

Prostory jeskyňáři našli díky prokopávání nánosů v tak-
zvaném Ševčíkově závrtu u silnice mezi Lažánkami a Vilé-
movicemi. Přes závrt, tedy přes propad v zemi, se už dří-
ve dostali do rozlehlého dómu, který má asi 30 × 30 met-
rů. O něm veřejnost informovali v polovině května. V bá-
dání ale pokračují. „Z objevené prostory vedou komíny 
směrem k povrchu, nových pět menších prostor jsme na-
šli, když jsme jimi prolézali. Snažíme se skrz ně dostat až 
k povrchu,“ uvedl Flek. Další objevy v jeskynním systému 
lze podle Fleka čekat směrem k povrchu i z dómu jako ta-
kového, z nějž náznakem vede další chodba.

V krasu je přes 1 100 jeskyní. Nejznámější jsou Pun-
kevní jeskyně, kde se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě 
a které jsou spojeny s propastí Macocha.

Zeleninu pro vlastní spotřebu v Česku 
pěstuje 240 tisíc domácností
Čerstvou zeleninu v Česku na zahrádkách pěstuje zhruba 
240 000 domácností, což je více než pět procent z jejich 
celkového počtu. Pro vlastní spotřebu je v posledních le-
tech určeno 10 až 15 procent z celkového množství v tu-
zemsku vypěstované zeleniny, které například v roce 2019 
obnášelo přes 283 tisíc tun. Pěstování zeleniny pro vlastní 
spotřebu se v Česku těší stále větší oblibě. Loni snahu lidí 
o samozásobení domácí zeleninou umocnila pandemie ko-
ronaviru. Na dotaz ČTK to řekl předseda Zelinářské unie 
Čech a Moravy Petr Hanka.
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Muzeum vystavilo keltskou konvici, 
ornamenty možná zobrazují hvězdy
Moravské zemské muzeum vystavilo takzvanou malo-
měřickou konvici, jedno z mistrovských děl keltského umě-
ní. Podařilo se ji nalézt před osmdesáti lety v Brně-Malo-
měřicích na jednom z největších odkrytých keltských po-
hřebišť na Moravě. Šlo zřejmě o rituální předmět použí-
vaný při obřadech či mystériích konaných na posvátném 
místě. Uměleckou rekonstrukci konvice i původní bronzo-
vé fragmenty a další nálezy z Maloměřic si zájemci pro-
hlédnou v Dietrichsteinském paláci do 3. července příští-
ho roku.

V nepravidelných ornamentech někteří odborníci spat-
řují znázornění souhvězdí Býka na obloze v období zimní-
ho slunovratu a skupinu hvězd nazývanou Letní trojúhel-
ník v období letního slunovratu. Druidové tak mohli kon-
vici používat o svátcích samhain a beltain. Když z nějaké-
ho důvodu nemohla dále sloužit, rituálně ji pohřbili upro-
střed nekropole.

Archeologický nález v roce 1941 měl podobu souboru 
bronzových kování, původně aplikovaných na dřevěném 
podkladu, který se nedochoval. Archeologové tvar rekon-
struovali jako konvici na nožce s hubičkou, uchem a poklič-
kou. Postupně vzniklo několik rekonstrukcí, přesné odhady 
tvaru se různily. V ornamentech na bocích konvice je pak 
možná zastoupeno i hvězdné nebe, alespoň po dle teo rie 
Václava Kruty, archeologa a historika česko-francouzské-
ho původu.

V Rakousku postavili repliku 
velkomoravské rotundy z Pohanska
Typické nástroje a materiály raného středověku použili ex-
perimentální archeologové při stavbě rotundy v archeo-
parku u zámku Asparn an der Zaya v Dolních Rakousích. 
Nevelká bílá stavba s rákosovou střechou je replikou kos-
tela, který kdysi stával na Pohansku u Břeclavi. Vznikala od 
jara před zraky návštěvníků.

Rotundu archeologové na Pohansku postupně odkrý-
vali po roce 2006, šlo o významný a nečekaný objev. Stav-
bu charakterizovala kombinace dřeva, což je pro Velkou 
Moravu typický stavební materiál, a prestižnějšího kame-
ne. Dochovaly se ale jen zbytky základů či omítek. „Vidět 
to naživo je něco úplně jiného, než když si to člověk před-
stavuje. Vypadá to fantasticky,“ uvedl další archeolog Petr 
Dresler, který se přijel do Asparnu podívat.

Replika kostela sice vyrostla v Dolních Rakousích, to 
však neznamená, že chybí prostorová souvislost s Velkou 
Moravou. Její vliv sahal hluboko do dnešní oblasti Wein-
viertel. „Samo se tedy nabízelo využít zajímavý a dobře 
zdokumentovaný nález z Pohanska jako vzor pro náš mo-
del,“ vysvětlil vědecký vedoucí muzea Franz Pieler.

Egyptolog Miroslav Verner osmdesátiletý
Egyptolog Miroslav Verner, který se narodil 31. října 1941, 
má velký podíl na tom, že česká egyptologie pravidelně 
poutá pozornost světových médií svými archeologickými 
objevy. Bývalý dlouholetý ředitel Českého egyptologického 

ústavu Univerzity Karlovy (1975-2000) je též autorem více 
než desítky poutavých monografií ze svého oboru a podílel 
se též na řadě dokumentárních pořadů o starém Egyptě.

Během studií na filozofické fakultě si ho vybral do týmu 
jeden z největších světových egyptologů, profesor Zbyněk 
Žába. Jako jeho asistent se poté podílel na záchranné akci 
UNESCO v souvislosti se stavbou obří přehrady v Asuánu. 
Vody Nilu měly totiž pohltit velké množství unikátních pa-
mátek. Československá vláda tehdy rozhodla, že místo pří-
mé finanční pomoci vyšle odborníky.

V roce 1976 se Vernerovi podařilo obhájit vědeckou 
erudici českých egyptologů natolik přesvědčivě, že jim byla 
svěřena nová koncese zahrnující jižní část abúsírské nekro-
pole vládců 5. dynastie. Území dvou čtverečních kilomet-
rů bylo zprvu podceňováno, Čechům se ale podařila řada 
významných nálezů. Senzaci vzbudilo odkrytí první nevy-
kradené hrobky po více než padesáti letech – impozantní-
ho šachtového hrobu „správce paláců a kněze předčitate-
le“ Iufaa.

Ve vyšebrodském klášteře 
v rožmberské hrobce skončil průzkum
Archeologové se letos v listopadu vrátili k průzkumu hrob-
ky po deseti letech. V roce 2011 potvrdili přesné místo, kde 
je a že je v ní vedle Voka pohřbeno i dalších osmatřicet čle-
nů rodu. Našlo se i další rožmberské zlato. Rakev vedle 
sarkofágu Petra Voka patřila zřejmě Vokově manželce Ka-
teřině z Ludanic. Archeologové díky sondě v rožmberské 
hrobce ve vyšebrodském klášteře zjistili, že v truhle jsou lu-
xusní látky i dámské šaty s řadou ozdob.

Nově archeologové vytvořili i digitální kopii Vokova sar-
kofágu včetně všech reliéfních ozdob. Už v roce 2011 ob-
jevili na víku jeho cínové rakve dámský zlatý prsten, jenž 
patrně patřil Kateřině z Ludanic. Teď pořídili snímky i 3D 
sken renesančního šperku.

„Jedná se o výjimečný zlatý prsten, zdobený emailem 
a drahými kameny červené a zelené barvy s velmi netra-
dičním tvarem korunky,“ uvedl geoinformatik Jiří Šindelář 
z firmy Geo-cz. Snímky a digitální model prstenu předali 
zlatníkům, kteří vytvoří kopii.

„Po deseti letech jsme měli unikátní příležitost udělat 
podrobnou dokumentaci hrobky. Všechny konstrukce jsou 
v bezvadném stavu, není tak nutné vymýšlet nějaký velko-
lepý zásah, který by měl zachraňovat něco z historie Rožm-
berků. […] Hrobka byla definitivně zapečetěna a otvory za-
zděny. Není potřeba tam možná stovky let znovu vstupo-
vat,“ řekl Šindelář. Hrobka zaujímá asi třetinu prostor pod 
podlahou presbytáře.

Petr Vok byl posledním Rožmberkem, zemřel 6. listo-
padu 1611. Po jeho smrti se vchod do hrobky zavalil ka-
menem a postupem času se zapomnělo, kde přesně byla. 
Začaly tak vznikat pověsti, třeba že vladaři rodu nejsou po-
chováni v rakvích, ale sedíce u kulatého stolu. Poprvé lidé 
nahlédli do hrobky v roce 1902.

Poslední Rožmberk Petr Vok z Rožmberka
Petr Vok z Rožmberka se narodil 1. října 1539 Anně Rožm-
berské z Rogendorfu a Joštovi III. z Rožmberka. Po otco-
vě smrti v roce 1539 se vladařem rožmberského panství 
a poručníkem Joštových potomků stal Petr V. z Rožmber-
ka. Podle jeho nařízení byly Anně její děti odebrány a Petr 
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Vok trávil dětství u své tety 
Anny Rožmberské z Hrad-
ce na zámku v Jindřicho-
vě Hradci. Po smrti Pet-
ra V. v roce 1545 se Anna 
opět ujala výchovy svých 
dětí a vrátila se zpět do 
Českého Krumlova.

Názorové dozrávání 
Petra Voka bylo ovlivněno 
luteránským duchem, který 
s sebou do Čech přinesla 
první manželka jeho starší-
ho bratra Viléma z Rožm-

berka Kateřina Brunšvická, což vedlo k tomu, že Petr Vok 
opustil tradiční rodovou katolickou víru. První politic-
ké zkušenosti získával na dvoře budoucího českého krále 
Maxmiliána Habsburského. Na pozvání Viléma Oranžské-
ho podnikl Petr Vok v závěru roku 1562 kavalírskou cestu 
do Nizozemí a Anglie, kde byl přijat královnou Alžbětou I. 
Tato studijní cesta velmi zásadně ovlivnila politické a nábo-
ženské dozrávání dospívajícího Petra Voka.

Za rezidenční sídlo si zvolil zámek Bechyni, který ne-
chal renesančně přestavět po italském vzoru. Na přestav-
bách bechyňského zámku se podílel i italský stavitel Bal-
dassare Maggi z Arogna či malíři Gabriel de Blonde a Bar-
toloměj Beránek-Jelínek, kteří působili také ve službách 
bratra Viléma z Rožmberka. V únoru 1580 uzavřel Petr 
Vok sňatek s Kateřinou z Ludanic, jejíž citové a psychické 
zdraví bylo značně podlomeno, neboť jako sirotek byla nu-
cena přihlížet sporům o rodové dědictví.

Vlády nad rožmberským panstvím se Petr Vok ujal až 
po smrti staršího bratra Viléma v roce 1592. Jelikož se ze 
svého manželství s Kateřinou z Ludanic nedočkal žádného 
potomka a protože zadlužení aristokratického rodu neby-
lo zanedbatelné a tlaky věřitelů sílily, byl vladař nucen zá-
sadním způsobem řešit majetkové záležitosti svého rodu.

Již v roce 1596 prodal poslední Rožmberk některá 
okrajová panství jako Bechyni či Stráž. O rok později po-
stoupil svému synovci Janu Zrinskému ze Serynu panství 
a hrad Rožmberk a po své smrti také Třeboň a Vyšší Brod, 
neboť nechtěl, aby tato tradiční rodová panství přešla do 
cizích rukou. Petr Vok sice nesl myšlenku na odstoupení 
rodové rezidence těžce, ale nakonec 24. října 1601 při-
stoupil ke schválení definitivní smlouvy o prodeji česko-
krumlovského panství císaři Rudolfu II. Habsburskému. 
Poslední Rožmberk opustil Český Krumlov až po smrti své 
manželky Kateřiny z Ludanic v roce 1602. Jeho novým re-
zidenčním sídlem se stal zámek v Třeboni; zde strávil zby-
tek svého života.

Petr Vok se na rozdíl od svého bratra Viléma příliš ne-
věnoval politické kariéře, zato po celý život rozvíjel svo-
ji sběratelskou vášeň. Vybudoval rozsáhlou rožmberskou 
knihovnu, jejíž správou byl pověřen knihovník a archi-
vář Václav Březan. Poslední diplomatickou aktivitou Pe-
tra Voka bylo vyřešení svízelné situace v roce 1611, kdy 
do Čech vtrhla vojska pasovského biskupa a dobyla Čes-
ký Krumlov, kde se utábořila, čímž značně zpustošila celé 
okolí. Petr Vok byl nucen pasovská vojska vyplatit.

Petr Vok z Rožmberka zemřel 6. listopadu 1611 na 
zámku v Třeboni a jeho tělo bylo uloženo do rožmberské 
hrobky v klášteře Vyšší Brod.

Doprava

Kupka: Prioritou mezi dopravními stavbami 
bude Pražský okruh a dálnice D35
Prioritou pro budoucí vládu mezi dopravními stavbami 
bude stavba Pražského okruhu a dálnice D35, uvedl na 
setkání lídrů českého stavebnictví kandidát na ministra do-
pravy Martin Kupka (ODS). Neznamená to, že by se další 
stavby odsunuly do ústraní. Pro tyto dvě stavby ale vláda 
udělá, co je v jejich silách, řekl Kupka. Stěžejní je podle něj 
projektová příprava, která se nesmí zastavit.

ČSA jsou letos ve ztrátě 105 miliónů Kč
České aerolinie, které jsou v současnosti v úpadku, zazna-
menaly během prvních devíti měsíců letošního roku ztrá-
tu před zdaněním přes 105 miliónů korun. I přesto ovšem 
společnost díky prodeji majetku, zejména pak emisních 
povolenek, postupně hradí část svých pohledávek, a na-
vyšuje tak zůstatek peněz, které má k dispozici. Vyplývá 
to ze zprávy insolvenčního správce Michaela Šefčíka. Po-
dle něj tak není nutné zastavit provoz letecké společnosti 
ani na ni vyhlásit konkurz. Míru uspokojení věřitelů po dle 
Šef číka nelze zatím predikovat, poněvadž nebyl předložen 
reorganizační plán. Lhůta pro jeho předložení byla již dří-
ve prodloužena.

Spolupráce Správy železnic s Francouzi
Správa železnic bude při přípravě vysokorychlostních tra-
tí spolupracovat s francouzskými státními drahami SNCF 
Réseau dalších osm let. Obě organizace, které spolupracu-
jí na rychlodráhách už několik let, uzavřely novou smlou-
vu. Francouzi budou poskytovat konzultace a vzory tech-
nických řešení. Správa železnic o tom informovala v tisko-
vé zprávě. Podle ní dosavadní spolupráce s Francouzi zkrá-
tila přípravu vysokorychlostních tratí v Česku o několik let. 
Hlavním důvodem je využití více než padesátiletých zku-
šeností Francouzů s projektováním a provozem tamních 
rychlotratí. Zároveň se tím podle správy sníží riziko chyb 
a tím i omezení případných nákladů navíc.

Stavba prvních rychlotratí by měla začít v roce 2025, 
první úsek by měl být zprovozněn o tři roky později. Prv-
ními realizovanými úseky systému VRT budou podle sou-
časných plánů nové tratě na jižní Moravě, v Polabí a oblas-
ti tzv. Moravské brány.

Vozový park v Česku stárne
Průměrné stáří aut v Česku za dva roky stouplo o šest mě-
síců na 15,5 roku. Starší vozový park v rámci Evropy mají 
pouze Řecko, Rumunsko, Estonsko a Litva. Celoevropský 
průměr je 11,5 roku. Uvedl to Svaz dovozců automobilů. 
Stárnutí způsobuje od roku 2019 propad prodeje nových 
vozů kvůli koronaviru a následně i nedostatku čipů. Zatím-
co nových aut se proti třem čtvrtletím roku 2019 letos pro-
dalo o 15 procent méně, dovoz ojetin byl o téměř 1 pro-
cento vyšší a proti loňsku narostl o pětinu. Více než 21 pro-
cent dovážených ojetin přitom tvořily vozy starší 15 let.

Celkem je v tuzemsku registrováno 6,263 miliónu osob-
ních aut. Za loňský rok přibylo 140 000 vozů.
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Na Slovensku nepribudne nový sviatok
Poslanci národnej rady odmietli návrh opozičného Sme-
ru-SD, aby sa 30. september označoval ako Deň mníchov-
skej zrady. Poslanci Smeru-SD to navrhovali v novele záko-
na o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pa-
mätných dňoch. Návrh na nový pamätný deň je podľa 
poslancov reakciou na stretnutie predstaviteľov Nemec-
ka, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska, ktorí bez účas-
ti Československa na konferencii 29. až 30. septembra 
1938 rozhodli o tom, že Československo muselo odovzdať 
časť svojho územia, pristúpiť k ponižujúcim podmienkam 
„a bolo vystavené faktickej likvidácii nacistickým režimom 
v Nemecku, ku ktorej došlo rozdelením Československa“.

„Žiadne historické dokumenty ani postoje českých 
a slovenských politikov z toho obdobia nepopierajú fakt, 
že správanie spojencov bolo v širokej politickej a spolo-
čenskej dohode vnímané ako veľká zrada,“ uviedli poslan-
ci v odôvodnení návrhu. Československo v roku 1938 bolo 
podľa Smeru-SD jedinou demokraciou v strednej a vý-
chodnej Európe. Tvrdia, že na základe „zrady“ musela kra-
jina odovzdať Nemecku svoj silný vojenský a zbrojársky po-
tenciál, ako aj sieť vojenských opevnení. Návrh, aby si pa-
mätným dňom krajina pripomínala „mníchovskú zradu“, 
predložil Smer-SD už pred rokom. Ani vtedy to plénum 
NR SR nepodporilo.

Bratislava sprísňuje podmienky hazardu
Bratislava určila dni v roku 2022, keď bude zakázané 
v meste prevádzkovať hazardné hry. Ide o 1. január, 6. ja-
nuár, Veľkonočnú sobotu, Veľkonočnú nedeľu, Veľko-
nočný pondelok, 29. august, 1. september, 15. septem-
ber, 1. november, 2. november, 17. november a 26. de-
cember. V októbri o tom rozhodli bratislavskí mestskí po-
slanci, ktorí prijali všeobecne záväzné nariadenie (VZN). 
V určených dňoch bude v hlavnom meste zakázané pre-
vádzkovať hazardné hry, ako stolové hry, výherné prístroje, 
terminály videohier, zariadenia obsluhované priamo hráč-
mi, iné technické zariadenia či bingo.

V pôvodnom návrhu VZN boli uvedené dni 1. máj, 
8. máj a 5. júl. Mestský poslanec Rastislav Tešovič na vrhol, 
aby boli nahradené dňami Veľkonočná sobota, Veľko-
nočná nedeľa a 17. november. Mestské zastupiteľstvo túto 
zmenu odobrilo.

V Bratislave je od začiatku roka 2021 zakázané umiest-
nenie herní a kasín na území hlavného mesta. V budúcnos-
ti, po vypršaní licencií, sa tak už nebudú môcť nachádzať 
v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách na obchod 
a služby, budovách na kultúru a verejnú zábavu či v byto-
vých domoch. Zákaz sa týka nových žiadostí o umiestne-
nie herne či kasína. Platnosť licencií, ktoré majú ešte súčas-
né prevádzky s hazardom v Bratislave, je väčšinou do kon-
ca roka 2023-2024.

Ministerstvo pripravuje reformu školstva
Minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že nastá-
va reformný školský skok. Cieľom je posunúť školstvo do 
21. storočia. Podľa ministra sú základom zmien v školstve 
tri hlavné zákony, ktoré schválila Národná rada SR. Ide 
o novely školského zákona, zákona o pedagogických a od-

borných zamestnancoch a zákona o odbornom vzdeláva-
ní a príprave. Vďaka novelám zákonov bude možné zme-
niť obsah vzdelávania, výrazne digitalizovať školstvo, pod-
poriť inkluzívne vzdelávanie či skvalitniť vzdelávanie učite-
ľov. Novely trojice zákonov predstavujú kostru pre refor-
my v školstve.

Minister školstva uviedol, že dokopy ide o približne sto 
zmien. „Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve. 
Budeme ich zavádzať do praxe cez zmeny v učive, na kto-
rých už teraz robí vyše 300 pedagógov a odborníkov, cez 
kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov alebo cez investície a re-
formné plány z plánu obnovy. Mnohé viditeľné úpravy už 
aj zavádzame, ďalšie postupne budeme,“ uviedol šéf re-
zortu školstva.

Hlavným cieľom reformy obsahu vzdelávania je, aby 
všetko, čo sa deti v školách naučia, vedeli využívať v pra-
xi. Učivo sa prispôsobí podľa šéfa rezortu školstva dnešnej 
dobe a odstráni sa prílišné memorovanie poučiek. Pozor-
nosť sa presunie na rozvoj schopností, kritického mysle-
nia, digitálnej, environmentálnej či finančnej gramotnos-
ti u žiakov.

Ďalšou zmenou je aj vzdelávanie učiteľov. „Kvalitné 
vzdelávanie učiteľov veľmi často robili mimovládne orga-
nizácie spolu s učiteľmi z praxe, preto v zákone umožňu-
jeme vzdelávanie aj pre neštátnych poskytovateľov,“ do-
dal minister. Vzdelávať učiteľov už nebudú podľa Gröhlin-
ga úradníci, ale učitelia z praxe. Vzniknúť v tejto súvislosti 
má aj 40 regionálnych centier, dve z nich sú už vytvorené.

Ďalšie zmeny nastanú v oblasti podpory inovácií a mo-
dernizácie výučby. Na jednom mieste budú zhromaždené 
nové spôsoby vzdelávania, osvedčené metódy a prístupy 
k modernej výučbe v podobe „katalógu inovácií“. Školy 
budú môcť tieto prístupy automaticky zaviesť do svojej vý-
učby bez ďalšieho schvaľovania.

Likvidačné protipandemické opatrenia 
v hoteloch ohrozujú podnikateľov 
aj vakcinačnú stratégiu
Obmedzenie poskytovania služieb v čiernych okresoch 
podľa COVID automatu môže ľudí demotivovať od oč-
kovania, zhodujú sa hotelieri z okresov Bardejov a Stará 
Ľubovňa. Zároveň nerozumejú, prečo nemôžu fungovať 
v OTP režime (očkovaný, testovaný, prekonal). „Opatre-
nia vnímame ako veľmi prísne. Pre tých, ktorí sú očkovaní, 
z nich nevyplývajú žiadne výhody,“ uviedla pre TASR eko-
nomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Ta-
mara Šatanková. Táto skúsenosť môže byť podľa nej pre 
dosiaľ neočkovaných demotivačná, keďže spomínaná slo-
boda je zrazu preč.

„Zápasíme s problémami, lebo ľudia sa dožadujú prísť 
do prevádzky so slovami, že sú očkovaní,“ reagovala Alica 
Fecková z hotela Artin v Bardejove. Podotkla, že opatre-
nia sú chaos a dohľad nad ich dodržiavaním preniesol štát 
na podnikateľa. „Tento COVID automat je vymyslený tak, 
že nie štát nás zavrie, ale my sa zavrieme sami. Pýtam sa, 
ako mám fungovať, keď nemôžem naplno vykonávať svo-
je poslanie,“ skonštatoval Pavol Cap z penziónu Gurmen 
v Starej Ľubovni. Poukázal aj na potrebu kontroly osob-
ných údajov či dodržiavania protipandemických opatrení. 
Podľa jeho slov by bolo podnikanie v hotelierstve a gastro-
sektore v čiernej fáze COVID automatu udržateľné v OTP 
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režime. „Stanovené opatrenia vnímame ako neprimerané 
hlavne k ostatným poskytovateľom služieb a obchodom, 
ktorí môžu fungovať aj v čiernej farbe na úrovni OTP,“ vy-
jadrila sa aj riaditeľka hotela Sorea Ľubovňa v Starej Ľu-
bovni Viera Konkolová. Poznamenala, že ak sa hosť v re-
žime OTP nevie stravovať v hotelovej reštaurácii, o pobyt 
nemá záujem.

Oslovené subjekty uviedli, že fungovanie ich prevádzok 
v čiernej farbe COVID automatu im prináša finančné stra-
ty a udržateľnosť pracovných miest je len otázkou času.

Odhalený podvod s pandemickou pomocou
„Ak sa niekto snaží zarobiť ešte aj na pandemickej pomo-
ci, je to hyenizmus,“ reagoval predseda parlamentu a lí-
der Sme rodina Boris Kollár na zistenia Investigatívneho 
centra Jána Kuciaka (ICJK), podľa ktorých mal štát milióny 
eur z pandemickej pomoci poslať cez pezinský úrad prá-
ce schránkovým firmám. Kollár skonštatoval, že v prípade, 
ak tam je nejaké podozrenie, mali by okamžite začať konať 
orgány činné v trestnom konaní. Myslí si, že je nezmysel, 
aby za to prevzal zodpovednosť minister práce Milan Kraj-
niak. „Lebo úrad práce má svojho riaditeľa, takže v prvom 
rade je ten zodpovedný,“ podotkol. Zároveň však dodal, že 
nie je možné ručiť za správanie každého jedného človeka.

Úrad práce v Pezinku mal podľa zistení ICJK medzi 
júnom a augustom tohto roka vyplatiť 24 miliónov eur 
podozrivým firmám, ktoré si nezakladajú účtovné závier-
ky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré 
z nich majú aj dlhy na daniach. Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spoločnom vyhlásení 
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) uvie-
dlo, že všetci žiadatelia o príspevky z projektu Prvá pomoc 
podpisujú čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú správ-
nosť uvedených údajov. Nie je podľa nich fyzicky možné 
overiť detaily každej formálne správne vyplnenej žiados-
ti s podpísaným čestným vyhlásením pred vyplatením po-
moci.

Slovensko sa v Bruseli 
zastane jadrovej energie
Slovensko podporilo na dvojdňovom summite EÚ v Bru-
seli používanie jadrovej energetiky zachovanie jadra v ná-
rodnom energetickom mixe i v rámci politiky zameranej na 
zmiernenie dopadov klimatických zmien. Uviedol to pred-
seda vlády SR Eduard Heger pred zasadnutím Európskej 
rady. Hlavnými témami dvojdňových rokovaní šéfov štátov 
a vlád členských krajín EÚ boli nárast cien energií, očko-
vanie proti ochoreniu Covid-19, dodržiavanie zásad práv-
neho štátu, obchodná politika, ale aj klimatické otázky, 
mi grácia a digitalizácia.

Vklad Slovenska do diskusie o cenách energií bol vo 
viacerých rovinách. Navrhoval napríklad zadefinovať mi-
nimálne množstvo zásob plynu v zásobníkoch na území 
Únie. „Ponaučenie je o tom, že treba mať zadefinovaný 
a garantovaný minimálny objem, ktorý zabezpečí dosta-
tok plynu aj počas silnej zimy,“ uviedol Heger. Dodal, že 
Ukrajina má veľké zásobníky – do 30 miliárd metrov ku-
bických – a SR je pripravená využiť svoje tranzitné mož-
nosti a byť dôležitým hráčom v EÚ pri riešení energetic-
kej krízy.

Počas diskusií lídrov o energetike kládol premiér dôraz 
na jadro, lebo je to stabilný zdroj energie. „Je nevyhnutné, 
aby jadro bolo súčasťou diskusií. Bez toho to nejde. Na 
druhej strane nechceme spájať energetickú krízu s klima-
tickými zmenami, pretože ide skôr o krátkodobý problém,“ 
konštatoval Heger. Z hľadiska cenotvorby je podľa neho 
dôležité v energetickom mixe ceny nastaviť tak, aby boli 
zvýhodnené zdroje energie, ktoré sú nízkouhlíkové a jadro 
takým zdrojom je. 

Vláda chce pomôcť zadĺženým
Po novom sa bude pri neprednostných pohľadávkach viac 
zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Na-
riadenie bude platiť od 1. januára 2022. Podstatou zmien 
v návrhu je zvýšenie tzv. základnej sumy, na ktorú povin-
nému nebude siahnuté. Ďalším cieľom právnej úpravy je 
tiež motivovať ľudí, na ktorých majetok je uvalená exekú-
cia, zamestnať sa.

Exekučná amnestia bola jedným z kľúčových progra-
mových bodov Sme rodina. „Čo sa týka pomoci ľuďom 
v exekúciách, to je náš trvalý bod volebného programu 
a tým sa zaoberáme počas celej našej existencie.“ Krajniak 
hovorí o existencii ľudí, ktorí nevedia utiahnuť ekonomic-
ký tlak, a preto sa dostávajú do tzv. šedej zóny ekonomi-
ky. „My z tých ľudí robíme celoživotných dlhových otrokov. 
Práve takýmto ľuďom sme chceli pomôcť, ale aj tým sociál-
ne najslabším, aby sme im tie mesačné splátky čo najviac 
znížili.“ Šetrenie na mesačných splátkach je podľa Krajnia-
ka dôležité preto, aby sa ľudia dostali z dlhového otroctva. 
Nie je to o tom, aby sa ľuďom splácanie úverov rozložilo 
na dlhšie časové obdobie. Myslí si minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Milan Krajniak. „My si práve myslíme, že 
ľudia skôr splatia tie úvery, alebo ich vôbec začnú splácať, 
pretože im jednoducho necháme v rodine viac peňazí.“

Dodáva, že štát aj teraz oddlžuje zdravotníctvo, pre-
to je podľa neho správne pomôcť aj ľuďom v exekúciách. 
„Podľa našich analýz to nebude stáť cash peniaze, iba bu-
deme musieť premyslieť, akým spôsobom to účtovne za-
riadiť.“

„Sú rôzne názory na to, ako sa to dá urobiť. Ja ne-
tvrdím, že ten, ktorý sme predstavili my, je jediný možný. 
Myslíme si, že je najlepší, ale pokiaľ niekto príde s iným, 
lepším modelom, sme ochotní o tom debatovať.“

Ďalej konštatuje o téme zásluhovosti: „Keď niekto vy-
choval štyri deti, ktoré platia solidárne pre všetkých, no tak 
mohol by mať nejaký rodičovský bonus.“ Dodáva, že nej-
de o zvýhodňovanie dôchodcov, ktorých deti pracujú, ale 
skôr o zmiernenie ich diskriminácie. Kritici týchto zmien 
poukazujú na to, že predlžovaním splácania dĺžnik zaplatí 
de facto viac úrokov a v konečnom dôsledku zaplatí za pô-
žičku viac ako doteraz. 

Slováci neveria politickým inštitúciám
Druhý rok života s pandemickými opatreniami, záka-
zy a príkazy otriasli dôverou ľudí v autority aj inštitúcie. 
V týchto dňoch bol zverejnený Globálny index dôveryhod-
nosti 2021. Vznikol na základe prieskumu, v ktorom obyva-
telia európskych krajín odpovedali na otázky o inštitúciách 
a povolaniach. Dôvera je silné presvedčenie o spoľahlivos-
ti, pravdivosti alebo schopnosti osoby či inštitúcie, vysvetlil 
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a sociológ. „Je to viera, že nám ľudia či inštitúcie nechcú ublí-

žiť, nechcú nás oklamať,“ spresnil. Výskum sa na Slovensku 
realizoval od apríla 2020 do júla 2021, a teda v čase od ná-
stupu pandémie až po koniec druhej vlny. Podľa Hankov-
ského prieskum ukazuje veľmi výrazne práve prepad dôve-
ry medzi Slovákmi. „Dôvera vo vládu, prezidentku, vedec-
ké inštitúcie a zdravotníctvo bola vysoko,“ opisuje hodnoty 
zo začiatku pandémie. „Bolo to od 47 do 73 percent a kle-
salo to tak, že dnes sme niekde na tretinových, niekde na 
polovičných úrovniach,“ spresnil sociológ.

Ako ukázal prieskum, dôvera v zdravotníctvo klesla zo 
73 percent na 35 percent. Podľa Hankovského však treba 
rozlišovať medzi inštitúciou a povolaním. Nemusíme oča-
kávať zlý úmysel od lekára, skôr sme skeptickí k tomu, či 
nám zdravotníctvo pomôže dostať sa zo systematických 
problémov.

Na chvoste rebríčka dôveryhodnosti sú dlhodobo nie-
len u nás, ale v rámci väčšiny Európy politici a ministri. 
Socio lóg poukázal na to, že ľudia vnímajú politikov veľmi 
citlivo. „V momente, keď ľudia vidia iné činy, než to, čo bolo 
sľúbené a povedané, a to sa stáva bežne, vplýva to na vní-
manie dôveryhodnosti,“ poznamenal. „Nízka miera dôve-
ry vo všeobecnosti je veľký problém. Nízka miera dôvery 
voči inštitúciám, prípadne voči politikom či politickým in-
štitúciám môže z dlhodobého hľadiska dokonca výrazne 
oslabiť demokraciu ako takú,“ povedal Hankovský. Nedô-
vera podľa neho podporuje úpadok viery v tradičné spo-
ločenské zriadenie a posilňuje antisystém a rôzne alterna-
tívy. Ak ide o národné inštitúcie, kam spadajú politici, vlá-
da aj polícia či ozbrojené zložky, tak Nórsko, Švajčiarsko, 
Fínsko, Holandsko, Švédsko, Holandsko, Rakúsko či Ne-
mecko patria v rámci Európy ku krajinám s najvyššou mie-
rou dôvery.

Slovensko chce posilniť filmový potenciál
Zahraniční filmári vyjadrili na stretnutí s ministerkou kul-
túry Natáliou Milanovou veľkú spokojnosť s množstvom 
za ujímavých lokácií, ktoré na Slovensku pre filmovú pro-
dukciu možno nájsť. Chýba im však produkčné a post-
produkčné zázemie, keďže existujúce filmové štúdiá sú ka-
pacitne naplnené pre potreby domácich projektov. Vysoký 
dopyt nestačí uspokojiť ani filmové zázemie v Budapešti, 
preto vidia riešenie vo vzniku nových štúdií na Slovensku, 
ktoré by filmárov lákali prísť nielen za peknými lokalitami.

„Ide o nevyužitý potenciál, ktorý prinesie štátu prestíž, 
pracovné miesta s pridanou hodnotou, peniaze do rozpoč-
tu a budúcnosť pre začínajúcich filmárov, vrátane tých slo-
venských, ktorí teraz hľadajú uplatnenie v zahraničí,“ pove-
dala o potenciáli nových filmových štúdií Milanová. Pouka-
zuje zároveň na príklad produkcie seriálu Jack Ryan, kto-
rý sa počas leta nakrúcal na Slovensku a v jeho rámci pre-
investovali v krajine takmer päť miliónov eur a na tri me-
siace zamestnali približne 200 ľudí. Využité boli pritom len 
lokality. „Ak by v budúcnosti Slovensko dokázalo zabezpe-
čiť podobným svetovým produkciám taktiež štúdiové zá-
zemie, porovnateľný projekt by mohol stabilne zamestnať 
počas jedného filmárskeho cyklu (obdobie 6-9 mesiacov) 
viac ako 300 ľudí a preinvestovať v našej krajine takmer 
50 miliónov eur,“ upozornila ministerka. Pripomenula aj 
pozitívny efekt na ďalšie sektory ekonomiky ako napríklad 
hotelierstvo, gastronómiu, cestovný ruch a podobne. 

Vláda je nejednotná v reforme nemocníc
Hnutie Sme rodina nepodporí v predloženej forme refor-
mu nemocníc. Po rokovaní poslaneckého klubu hnutia 
s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským to po-
vedal šéf klubu Peter Pčolinský. Sme rodina je ochotné sa 
ešte o téme rozprávať, pokiaľ by ministerstvo zdravotníctva 
stihlo „obehnúť“ dotknuté regióny a získať si ich podporu. 
Minister verí, že budú ešte diskutovať. Šéfka zdravotnícke-
ho výboru Jana Bittó Cigániková hovorí, že reforma môže 
prejsť aj bez podpory Sme rodina. „Ministrovi sme ozná-
mili, že v tejto chvíli našu podporu nemá, pokiaľ nedosta-
neme z regiónov, priamo od starostov, primátorov, riadi-
teľov konkrétnych nemocníc informáciu, že je to v poriad-
ku a dohodli sa,“ povedal novinárom Pčolinský.

Reformy by sa podľa neho mali konzultovať s dotknutý-
mi regiónmi. Ministrovi vyčítajú komunikáciu so samosprá-
vami či predstaviteľmi nemocníc. „Na niektoré otázky sme 
nedostali odpoveď, nevedeli nám dať záruky na papieri, že 
niečo bude tak alebo onak. Pretože pre nás je veľmi dôle-
žité, aby sme nevypisovali bianko šek, a potom o rok, aby 
sme neboli prekvapení, že ten výsledok je nejaký,“ doplnil.

Lengvarský debatu s poslancami Sme rodina označil 
za korektnú. Povedal, že si vzájomne vyjasnili pozície. „Ve-
rím, že budeme úspešne pokračovať ďalej,“ povedal no-
vinárom. „Viera je silná vec,“ reagoval na neho Pčolinský, 
ktorý si myslí, že bez hlasov Sme rodina reforma neprejde. 
„To sme nikdy nepovedali,“ reagoval na otázku novinárov, 
či je možné, že Sme rodina odíde z koalície, ak prejde re-
forma. „Keď si vedia zohnať podporu aj bez nášho klubu, 
nech sa páči,“ doplnil.

Šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár súhlasí, že 
reformu v zdravotníctve treba urobiť. Taktiež povedal, že 
minister si musí obísť nemocnice a samosprávy a získať si 
ich podporu. „Ministrovi Lengvarskému sme oznámili, že 
v prípade, že budeme mať súhlasné stanovisko z regiónov, 
tak to podporíme,“ skonštatoval pred novinármi.

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík potvr-
dil, že reformu potvrdí všetkých 19 členov klubu SaS. Bit-
tó Cigániková si myslí, že výhrady Sme rodina sú skôr poli-
tickou otázkou a nejde o reálne obavy. „Až o rok má vznik-
núť konkrétna mapa, a my sa rozprávame len o tom, aký 
kvalitatívny štandard má nemocnica či oddelenie dosiah-
nuť a nie o konkrétnych nemocniciach. Je na škodu hovo-
riť, kde bude nemocnica a kde nie. To ešte nikto v koalí-
cii nevie,“ povedala novinárom. Bittó Cigániková si mys-
lí, že aj bez Sme rodina majú dosť hlasov na to, aby refor-
ma prešla. „Verím, že všetky ostatné strany ostanú zodpo-
vedné,“ povedala. Dúfa, že keď šéfovi Sme rodina Boriso-
vi Kollárovi vysvetlia následky toho, ak by nedošlo k žiad-
nym zmenám, názor zmení. „Ak jednu z najhustejších ne-
mocničných sietí ďalej nebudeme vedieť uživiť finančne, či 
už zaplatiť personál, alebo vybaviť materiálno-technické 
zabezpečenie, je to vážne ohrozenie zdravia a života oby-
vateľov,“ doplnila. Ak by chcel Kollár vyjednávať o podpo-
re, bolo by to podľa nej legitímne. „Nech sa pýta, čo by 
chcel,“ dodala.

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, 
že poslanci hnutia sú pripravení reformu podporiť. Vláda 
schválila reformu zdravotníctva 29. septembra. Nemocni-
ce sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc 
podľa úrovní však zatiaľ známy nie je. Optimalizácia siete 
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nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, kto-
ré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviaza-
né historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jed-
nej miliardy eur. Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú reali-
zovať v roku 2024.

Slováci najviac obľubujú cyklistiku
Na Slovensku sú najsledovanejšími športmi ľadový hokej, 
futbal a lyžovanie. Slováci sa najčastejšie venujú cyklistike, 
ktorú vykonávajú takmer identicky muži aj ženy. Vyplýva 
to z výsledkov prieskumu. O výsledkoch informoval odbor 
komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky. Z výsledkov priesku-
mu vyplýva, že pri výbere najpreferovanejšieho športu do-
minujú oproti ostatným športom predovšetkým ľadový ho-
kej a futbal. Celkovo športy sledujú viac muži ako ženy. 
Obyvatelia Slovenska sa najčastejšie venujú cyklistike, na-
sledujú futbal, plavecké športy a lyžovanie. Ľudia sa cyklis-
tike zároveň venujú s najväčšou frekvenciou spomedzi de-
siatich najobľúbenejších športov.

Cyklistika, plavecké športy a futbal sú najodporúča-
nejšie športy deťom na Slovensku. Muži by deťom najčas-
tejšie odporučili futbal, zatiaľ čo ženy gymnastiku, kraso-
korčuľovanie a tanečný šport. Domáci záujem o príslušný 
uznaný šport je vypočítaný na základe prieskumov verej-
nej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vyko-
nanie zabezpečuje ministerstvo školstva každé dva roky 
vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier. 
Zákon nám ukladá túto povinnosť a my sme ju splnili,“ vy-
svetlil štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu pre šport Ivan Husár. Vo výbere bolo pred-
ložených 25 športov, respondent musel vybrať minimálne 
jeden a maximálne päť. Ku každému športu uviedol pora-
die podľa priority. Zahraničný záujem o príslušný uznaný 
šport je vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti 
v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, kto-
rých vykonanie zabezpečuje ministerstvo školstva každé 
dva roky vždy k 30. septembru. Zber dát sa uskutočnil na 
vzorke 1 057 respondentov.

Prezidentka uctila divu Editu Gruberovú
Hlas Edity Gruberovej zostáva navždy v nás, uviedla pre-
zidentka SR Zuzana Čaputová po správe o úmrtí opernej 
speváčky. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin 
Strižinec. „Edita Gruberová patrila medzi najlepšie sop-
ranistky na svete. Diváci jej kričali »bravó« v Mníchove, 
v Bruseli, vo Viedni, v newyorskej Metropolitnej opere aj 
milánskej La Scale,“ pripomenula Čaputová. Ako skonšta-
tovala, hoci sa Gruberová mohla po emigrácii v roku 1971 
na Slovensko vrátiť až po páde komunistického režimu, 
vždy s láskou spomínala na rodnú Bratislavu aj na Ban-
skú Bystricu, kde sa začala jej hviezdna kariéra. „Hovori-
la, že jej údelom bolo slúžiť géniom, Mozartovi, Bellinimu, 
Schubertovi či Donizettimu. Dnes sa jej služba skončila. 
Vďaka za Kráľovnú noci, za Zerbinettu, vďaka za Normu,“ 
odkázala prezidentka. „Každá pieseň, každá ária má svo-
je tajomstvá. Edita Gruberová nám 50 rokov odkrývala ich 
čaro,“ dodala Čaputová.

Slovenská operná speváčka Edita Gruberová zomrela 
v pondelok 18. októbra v Zürichu vo veku 74 rokov. Bola 

nositeľkou štátneho vyznamenania Rádu Bieleho dvoj-
kríža.

Zomrel hudobný skladateľ Hanuš Domanský
Vo veku 77 rokov zomrel 19. októbra v Bratislave hudobný 
skladateľ a organizátor hudobného života Hanuš Doman-
ský. Dlhé roky až do roku 2005 bol redaktorom a neskôr 
aj šéfredaktorom redakcie symfonickej, opernej a komor-
nej hudby Slovenského rozhlasu RTVS. Informoval o tom 
redaktor a publicista Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.

Hanuš Domanský sa narodil 1. marca 1944 v Novom 
Hrozenkove. Študoval kompozíciu v Konzervatóriu v Brne, 
neskôr v Bratislave na Vysokej škole múzických umení 
u Dezidera Kardoša. Celý život pôsobil v oblasti hudby 
a hudobnej kultúry ako zástupca vedúceho koncertného 
oddelenia umeleckej agentúry Slovkoncert. Bol tiež pred-
sedom sekcie skladateľov Zväzu slovenských skladateľov, 
predsedom výboru Slovenského hudobného fondu, zá-
stupcom šéfredaktora hlavnej redakcie hudobného vysie-
lania Československého rozhlasu v Bratislave, ako aj pred-
sedom medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix Musical de 
Radio Brno. Za svoju autorskú tvorbu získal viacero oce-
není.

knIžné TIpy

Peter Šloser: Policajná chobotnica (Ikar, 2021)
Tretia kniha bývalého policajného plukovníka Petra Šlosera 
nás zavedie do roku 2017, keď sa odohrá vražda bosa jed-
nej z najsilnejších bratislavských zločineckých skupín. Zá-
roveň autor poodhalí ďalšie tajomstvá zo zákulisia policaj-
nej práce. Čestní policajti pod vedením Jula Tvrdého budú 
opäť postavení pred náročnú úlohu. Nie je ňou iba doká-
zanie viny kriminálnikom, ale najmä neúprosný boj s poli-
cajnou chobotnicou. Jej úlohou je kryť politikov aj zločin-
cov. Kam až siahajú jej chápadlá? Dokáže pokrivený štát-
ny aparát zničiť život poctivého človeka a vhrnúť ho do vä-
zenia? Šloser ako jeden zo štyroch policajtov, ktorí stáli pri 
vzniku NAKA (Národná kriminálna agentúra), pozná od-
povede na tieto otázky, pretože so situáciami, aké opisuje, 
sa reálne stretal. Vďaka jeho knihe máme jedinečnú šan-
cu stať sa účastníkmi príbehu z bezpečia svojho domova. 

Arpád Soltész: Zlodej (Ikar, 2021)
Libor je slušný chlapec z dobrej rodiny, ale keď vyrastie, aj 
on bude musieť z niečoho živiť svoju rodinu. Dospelým sa 
stáva v 90. rokoch, keď je peňazí dosť. Mafiánom, tunelá-
rom a všakovakým gaunerom sa váľajú len tak pohodené 
po zásuvkách. A okradnúť zlodeja môže byť zločin, ale ur-
čite to nie je hriech. Liborovu závratnú kariéru odštartu-
je nová známosť z väzenia, ale formujú ju aj staré priateľ-
stvá zo školských lavíc. Divoké deväťdesiatky sú len šum 
v pozadí jeho úspechu. Turbulentný proces transformácie 
z totality na vyspelú kleptokraciu je ako vlak, ktorého kole-
sá zomelú spoločnosť na fašírku, no Libor sa ním vezie do 
vysnívaného cieľa prvou triedou. Vyjsť so spolucestujúcimi 
nie je vždy jednoduché a stanica, v ktorej napokon Libor 
vystúpi, nemusí byť nutne miestom, ktoré si predstavoval. 
Zlodej sa odohráva v rovnakom vesmíre ako Soltészove 



56

sp
rá

vy
 z

o 
Sl

ov
en

sk
a romány Mäso a Hnev, ale ukazuje ho z pohľadu jedinej po-

stavy. Novinár Pali Schlesinger sa v ňom mihne iba ako po-
hŕdavá poznámka pod čiarou, na sympaticky drsného po-
licajta Mikiho Mika sa díva očami jeho obete a privatizéra 
Aďa Šípoša poľudští uhol, z ktorého ho vidia priatelia z det-
stva. Len mafiáni zostávajú stále rovnako násilnícki a tupí. 

Michal Hvorecký: Dunaj –Magická rieka (Monokel, 
2021)
Ponorme sa spolu do magickej rieky plnej príbehov! Pre-
plavme sa po Dunaji od Čierneho lesa až po Čierne more 
s legendárnou vyzou, najväčšou rybou v rieke. Porozprá-
va nám všetko, čo vie. Spoznávajme a chráňme Dunaj, aby 
nezostal len rozprávkou.

igor Válek: Slovenské povesti plné tajomných bytostí 
(Fortuna libri, 2021)
Publikácia autora Igora Váleka s ilustráciami Martina Kel-
lenbergera predstavuje 20 slovenských povestí, ktoré ob-
sahujú isté tajomno. Obsahuje povesti o skamenenom stá-
de a mníchoch, o sitnianskych rytieroch, o bielych paniach 
i čiernej, o ukrivdenej sirote i mŕtvom frajerovi, o sestrách 
vrahyniach, o čertových hádankách aj o salaši, o vlkola-
kovej statočnej dcére či o tajomstvách liptovských pltní-
kov. Alebo o tom, ako sa v Demänovej zbavili draka, ako 
bača lietal na šarkanovi, ako hrmotal obrov mlyn na Lip-
tove a spod Tatier zmizli boginky či ako Jana v noci priľah-
lo na Orave. Nechýbajú Jánošíkove tajomstvá a podzem-
né poklady. 

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 
mysterióznych hororov, Richardom Rickmanom, jej svet 
sa pomaly rozbíja. Až záhadná Angelique, umelkyňa z ta-
jomnej miestnosti s knihami a hudbou Edith Piaf, posme-
lí Ameliu, aby zatvorila oči a pozrela sa dozadu. Amelia sa 
však bráni a nechce pátrať. No niekedy je všetko naše od-
hodlanie zbytočné proti mocným silám podvedomia, kto-
ré sa rozhodlo vypustiť von všetky tiene. Netuší však, že ze-
lené závoje absintu, tajomná knižnica a neobyčajná kniha 
s prázdnymi stránkami môžu napokon otvoriť aj jej zrane-
né srdce. Ako je možné, že ju Richard Rickman očividne 
pozná, hoci sa nikdy predtým osobne nestretli? Aké desi-
vé spomienky ukrývajú jeho oči, ktoré jej začínajú byť po-
vedomé? Kto sú dve mladučké dlhovlasé dievčatá, lapené 
v pasci pastelového zámku? A ustojí Amelia príbeh Mary 
Shelleyovej, autorky Frankensteina, ktorý spustí otvorenie 
jej vlastných zabuchnutých dvier? Cesta späť už nepove-
die. Pastelový zámok totiž ukrýva nielen víly a umenie, ale 
aj masky, des a smrť. 

Kristína Brestenská: Srieň, Pochodeň a Temnota (Sloven-
ský spisovateľ, 2021)
Po úspešných historických romanciach zo stredoveké-
ho Anglicka a Škótska prichádza talentovaná spisovateľ-

ka Kristína Brestenská s fantazijným príbehom o rôznych 
podobách túžby. Či už ide o lásku, moc, bohatstvo alebo 
pomstu, každý cieľ si vyžaduje obete. Krajina Ansalya trpí 
v dôsledku kliatby, ktorou bohovia potrestali ctižiadosti-
vosť troch princezien. Zbaviť kráľovstvo jej okov môže iba 
najsilnejší a najschopnejší bojovník, a tak kráľ usporadú-
va turnaje v snahe nájsť vyvoleného hrdinu. Víťaz sa môže 
oženiť s jednou z jeho dcér, no počas svadobnej noci za-
každým čaká na novomanžela smrť. Odvážnych bojovní-
kov, ochotných riskovať svoj život, je čoraz menej a zúfal-
stvo prostých obyvateľov aj šľachticov narastá. O utrpení 
vie svoje aj najmladšia princezná Andromede, vyrastajú-
ca v nedostatku lásky. Keď sa v Ansalyi zjaví príťažlivý Dae-
mon, unikajúci pred vlastnými démonmi, prebudí v nej nie-
len vášeň, ale hlavne nádej. A tá môže byť rovnako nebez-
pečná ako sprisahanie proti kráľovi, vidina trónu či ovlá-
danie živlov. Princezné Lyasante, Salomé a Andromede, 
ktorým ľud prisúdil prezývky Srieň, Pochodeň a Temnota, 
budú musieť preukázať veľkú odvahu a ochotu obetovať, 
čo im je drahé, ak chcú dosiahnuť vytúžené šťastie. 

Daniel Silva: Violončelistka (Slovenský spisovateľ, 2021)
Gabriel Allon, legendárny agent a reštaurátor, je späť! Jed-
na z najúspešnejších špionážnych sérií všetkých čias pokra-
čuje dvadsiatou prvou časťou – vynikajúcim mrazivo aktu-
álnym trilerom, zachytávajúcim hrozby, ktorým čelí dnešný 
krízami zmietaný svet. Miliardár a mediálne známy odpor-
ca Kremľa Viktor Orlov, kedysi najbohatší človek v Rusku, 
bol nútený opustiť rodnú krajinu a uchýliť sa do prepycho-
vej rezidencie v londýnskej štvrti Chelsea. Napriek tomu, 
že ho stráži ozbrojená ochranka, v jeden daždivý letný ve-
čer ho nájdu v pracovni mŕtveho – otráveného novičokom. 
Podľa britskej tajnej služby je páchateľkou Orlovova za-
mestnankyňa, prominentná investigatívna reportérka. Ga-
briel Allon, ktorý Viktorovi vďačí za svoj život, je však pre-
svedčený, že kolegovia z MI6 sa fatálne mýlia, a vydá sa 
hľadať skutočných priateľových vrahov. Aby uspel, musí 
sledovať tajné toky špinavých peňazí, a tak si prizve na 
pomoc krásnu Isabel Brennerovú, nadanú violončelistku 
a špičkovú analytičku RheinBank, „najšpinavšej banky sve-
ta“. Nebezpečné pátranie po pravde ich zavedie z Londý-
na do Amsterdamu, Zürichu, Paríža, Ženevy a napokon do 
Washingtonu – na stopu neslýchaného násilného činu, kto-
rý by mohol ohroziť stabilitu svetového poriadku.

Táňa Keleová-Vasilková: Skúšky (Ikar, 2021)
„V príbehu zachytávam osudy piatich rodín na pozadí sú-
časného diania. Pandémiu koronavírusu, ktorá mnohé 
zmenila, nevynechávam. Možno si pomyslíte, že som mala, 
lebo jej všetci máme plné zuby. Lenže žijeme to a ja vo svo-
jich príbehoch už roky zachytávam náš reálny život. Pod-
statné v mojom príbehu je však všetko to, čo dláždi cestič-
ku našich dní, bez ohľadu na to, či existuje koronavírus, 
alebo nie. Láska a neláska, problémy a neproblémy, šťastie 
a nešťastie. V časoch, keď ľudí ovplyvňuje pandémia, záka-
zy a nekonečné zmeny, je všetko oveľa ťažšie a kompliko-
vanejšie. Ako si moji hrdinovia so zmenami poradia? Ako 
ich zvládnu? Príjmu ich alebo nie? A čo to urobí s ich vzťah-
mi? Všetci sú vystavení skúškam, na ktoré sa neprihlásili, 
o ktoré nestáli. Knihu som písala výnimočne na chalúpke, 
v čase, keď bol zavretý svet a naša rodina žila všetko to, čo 
ostatné rodiny. No napriek náhlym zmenám som vedela, 
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že chcem, musím písať: a tak som sa do toho pustila. Ve-
rím, že sa vám kniha bude páčiť a že s ňou strávite milé 
chvíle. P. S. Cesta na obálke – prázdna cesta, sa mi zdala 
najvýstižnejšia. Veď svet utíchol, museli sme sedieť doma 
a všade bolo prázdno.“ – Táňa Keleová-Vasilková

Juraj Červenák: Pre hrsť dukátov (Slovart, 2021)
Kapitán Stein a notár Barbarič vyšetrujú zločin v kremnic-
kej mincovni. Horúce leto roku 1601. V kremnickej mincov-
ni, kde z drahých kovov vyťažených v uhorských banských 
mestách razia najlepšie dukáty, toliare či groše v celej ríši, 
došlo k vážnemu incidentu – z pokladnice zamknutej na tri 
zámky zmizli razidlá. Nevysvetliteľný zločin si žiada skúse-
ného vyšetrovateľa, komorský gróf preto do zlatého mes-
ta vyšle notára Barbariča. Štiavničan dúfa v rýchle vyrie-
šenie záhady, lenže ku krádeži želiez pribudne lúpež min-
cí zo zásielky stráženej chýrečnými striebornými jazdcami 
a vzápätí aj prvá vražda. Na dôvažok Barbariča vyhľadajú 
kapitán Stein a seržant Jaroš a ich prítomnosť celý prípad 
ešte viac skomplikuje. 

Emily D. Beňová: 666 duší (Emília Beňová, 2021)
Aby sa oslobodil, potrebuje poslať do pekla ešte 666 duší 
alebo jedinú, ktorá ho môže okamžite spasiť. On sa upísal 
samotnému vládcovi pekla, pre ktorého loví zblúdilé duše. 
A potom mu do cesty vstúpi ona. Príliš veľké pokušenie. 
Poslať Diablovi čistú dušu nie je také jednoduché. A už vô-
bec to nie je dovolené. Duše nevinných patria Bohu a kým 
nezhrešia, peklo nemá nad nimi nijakú moc. Chce to plán. 
Plán, vďaka ktorému ona zhreší. Dokáže pred ním ochrá-
niť svoju čistú dušu alebo podľahne pokušeniu, ktoré sa jej 
dotýka explozívnou silou? Začína sa vzrušujúca hra, kde 
odolať je až bolestivo nemožné. Nechajte sa zviesť vzrušu-
júcim pokušením a podľahnite podmaňujúcim silám tem-
noty! 

Adriana Macháčová: Slepý dážď (Ikar, 2021)
„Môj život je ako slepý dážď. Šľahá, ale slnko svieti,“ tými-
to slovami začína Katarína svoj príbeh. Pred devätnástimi 
rokmi sa rozhodla pre závažný krok – tesne pred maturitou 
odišla zo školy a o niekoľko mesiacov sa stala matkou. Vik-
tor otcovstvo poprel, a tak vychovávala dcéru sama. Čas 
ubehol ako voda. Katarína všetku pozornosť venovala iba 
dcére. Jedného dňa však Linda zahynie pri tragickej neho-
de. Osamelá Katarína nevie, ako má žiť ďalej. Ťažia ju vý-
čitky – hoci ani po rokoch neprestala Viktora milovať, dcé-
re nikdy neprezradila, kto bol jej otec. Napraviť chybu je už 
neskoro. Uzavrie sa pred okolím a chodieva iba na miesto, 
kde Linda naposledy vydýchla. A práve tam ju osloví ne-
známy muž. Rany sa konečne hoja. Na oblohu vyšla dúha – 
most od zla k dobrému. Katarína je zmätená; konečne uve-
rila v lásku a zrazu sa vynárajú temné tajomstvá a podozre-
nia. Podarí sa jej vykĺznuť zo siete poloprávd a klamu a uve-
rí, že Milan je ten pravý? 

Martyn Rady: Habsburgovci. Vzostup a pád svetovej veľ-
moci (Slovart, 2021)
Historik Martyn Rady vo svoje publikácii prináša vzrušu-
júci príbeh mocnej dynastie, ktorá po stáročia formovala 
charakter nielen našej vlasti, ale celej Európy i sveta. Autor 
pútavou formou sleduje dejiny rodu Habsburgovcov od 
ich skromných počiatkov v 11. storočí, nepravdepodobný 

vzostup k moci v polovici 15. storočia, dôvtipnú sobášnu 
politiku a odvážne vojenské výboje počas vrcholného ob-
dobia ich dominancie v Európe, až po pád dynastie v dô-
sledku 1. svetovej vojny. Autor nám odhaľuje, v čom spo-
čívala neuveriteľná odolnosť Habsburgovcov a schopnosť 
udržať sa pri moci – sami seba vnímali ako osudom pred-
určených vládcov sveta, obrancov kresťanskej civilizácie 
a rímskokatolíckej cirkvi, garantov mieru a patrónov ume-
nia, vedy a vzdelávania. 

Slavomír Michálek: História zadnými dverami 3. Nezvy-
čajné príbehy zo slovenských a svetových dejín (Preme-
dia, 2021)
Dejiny sú plné paradoxov, prekvapivých zvratov a, na-
šťastie, aj kuriozít a zaujímavostí. Zišlo by vám niekedy na 
um, že bobra kedysi radili medzi ryby – dávno pred tým, 
ako sa začali za prvej republiky v Bratislave činiť prví tunaj-
ší developeri? A že Grétka, pestúnka, ktorá sa starala o Ste-
fana Zweiga, keď bol dieťa, bola len jednou z mnohých slo-
venských dievčat, ktoré žili a pracovali vo Viedni na prelo-
me 19. a 20. storočia? A, ruku na srdce, aj o Bor giovcoch 
vie väčšina len to, čo im sprostredkoval populárny tele-
vízny seriál. V pokračovaní Histórie zadnými dverami si 
okrem príbehov zaujímavých postáv z minulosti môžete 
prečítať aj o tom, ako vyzeral život československých vo-
jakov v exile počas druhej svetovej vojny, ako vznikal prvý 
film o Štefánikovi, o pomerne neznámych kapitolách stu-
denej vojny a aj o tom, aké boli prvé dámy, ktoré stáli po 
boku významných amerických a sovietskych štátnikov. Au-
tormi tretieho zväzku úspešnej série sú aj tentokrát histo-
rici z Historického ústavu SAV.

Slávka Mišíková: 50 chutí cheesecake (Bestseller, 2021)
Do rúk sa vám práve dostala jedinečná kniha, ktorá v sebe 
skrýva recept na šťastie. Upečte si chvíľku plnú pestrých 
chutí, ktorú ako lekárka často predpisujem ako najúčin-
nejší liek na úsmev a spokojnosť. V knihe nájdete 50 ove-
rených, vynikajúcich receptov na jeden z najznámejších 
koláčov sveta. 50 sladkých, lákavých, šťavnatých, hrieš-
nych receptov, s veľkou dávkou čokolády, karamelu, ovo-
cia a iných chutí, ktoré sa vám rozplynú na jazyku a pote-
šia vaše chuťové poháriky. Verím, že v nej nájdete (nejed-
nu) srdcovku, ktorá poteší vás či vašich blízkych. A že ju 
zaprášite od múky, zacapkáte čokoládovými rukami, ale-
bo na nej ostanú stopy po sladkom, sviežom ovocí. To vô-
bec nevadí. Dajte jej vlastný príbeh a vezmite ju do rúk 
vždy, keď zatúžite po niečom hriešne dobrom, overenom, 
no s malou obmenou vždy novom a jedinečnom. Pretože 
dobrému a kvalitnému kúsku cheesecaku sa skrátka nedá 
povedať nie. 

Kol. aut.: Vianočné Kváskovanie (Plutos company, 2021)
Užiť si vianočné pečenie s radosťou? Bez stresu, v pohode 
si vychutnať vianočné dobroty bez výčitiek? Dá sa to! Ne-
chajte sa objať čarom Vianoc, sviatkov pokoja a upečte si 
spolu s kváskom vôňu a pohodu domova. Táto nádherná 
kniha obsahuje 38 úžasných vianočných receptov pripra-
vených pomocou tradičného kvásku. Recepty, ktoré vzdá-
vajú poctu nostalgickým spomienkam na detstvo, tradíci-
ám a milovaným vianočným dobrotám. Či už recepty od 
babičiek alebo novodobé recepty, aj vo vašej rodine sa sta-
nú tie najobľúbenejšie. Sladké a slané potešenia, ktorým sa 
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a teľným jazykom spája filozofiu, históriu a vedecké expe-

rimenty. V ôsmych kapitolách skúma kľúčové témy, týka-
júce sa tela, zázraku empatie, spánku a vedomia, hraníc 
ľudskej slobody, času. Dotýka sa aj ťažkých tém. Skúma, 
aké to je, keď človek vážne ochorie. Aké to je, keď človeku 
niekto blízky zomrie. A napokon hľadá, či je vo svete nie-
čo, čo máme právo nazývať posvätným. Na stránkach kni-
hy sa pred nami postupne vynárajú kontúry ľudského sve-
ta, sféry, v ktorej veda nemá absolútnu autoritu. Tento svet 
je naším domovom. 

Jozef Terem: Dobrodruh na cestách (Ultimo press, 2021)
Gruzínsko, Rumunsko, Turecko, Papua, Pakistan, Irán, In-
dia. Jozef Terem je jedným z mála stále aktívnych cestova-
teľov na plný úväzok, ktorý putuje po ďalekom či blízkom 
svete už viac ako 30 rokov a počas tejto doby precestoval 
desiatky krajín. Okrem cestovania publikuje v mnohých pe-
riodikách, je zakladateľom pravdepodobne prvého nezá-
vislého cestovateľského portálu na Slovensku a tiež prvej 
cestovateľskej kaviarne Dobrodruh. Cíti sa však dobre nie-
len v odľahlých exotických končinách, ale aj v našich le-
soch, dolinách či na Kamzíku v rodnej Bratislave. Vo svo-
jej prvej knihe popisuje, ako celý jeho príbeh odštartoval, 
ako na vlastnej koži testoval, skúšal a naberal skúsenosti 
a hlavne, akými zážitkami sú popretkávané jeho opakova-
né cesty po Rumunsku či Gruzínsku, aké nástrahy ho čakali 
pri putovaní do Indie, alebo aké to je pohybovať sa medzi 
domorodcami na území exotickej Papuy. Ako vyštudova-
ný historik a etnológ sa vždy zaujíma nielen o krajinu, ale 
hlavne o ľudí, ich bežný život a zvyky.

Monika Melocíková: Cancerária  – Blog plný nádeje 
(Naše vojsko, 2021)
Toto nie je ďalšia kniha o tom, ako dosiahnuť víťazstvo 
nad druhou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku. 
Nechcem vyzerať ako skeptik – skôr sa pokladám za re-
alistku, a tak o happyende v mojom prípade nebude reč 
a v tejto publikácii ho ani nečakajte. Čakajte predovšetkým 
úprimnú a mimoriadne intímnu spoveď mladej ženy, ktorá 
sa snaží vytiahnuť zo svojej zúfalej situácie maximum pozi-
tívneho, čo-to pochopiť a stať sa lepším človekom. 

Samuel Kováčik: Obyčajné zázraky. Svet očami vedáto-
ra (Slovart, 2021)
„Prečo?“ sa nepýtajú iba deti, aby dokonale otrávili svo-
jich rodičov, ale od nepamäti sa to pýtajú aj myslitelia, fi-
lozofi a vedci. Je to nesmierne dôležitá otázka, a len vďa-
ka nej dnes vieme o svete pomerne veľa, alebo si to aspoň 
myslíme. Samuel Kováčik, fyzik, ktorý stojí za projektom 
Vedátor.sk, rozpráva o vede fascinujúcim spôsobom. A to 
bez jediného vzorca či rovnice. Vysvetľuje bežné veci okolo 
nás – prečo je rastlina zelená, prečo Mesiac nespadne, ako 
vzniká dúha, odkiaľ sa berú oblaky či snehové vločky, pre-
čo máme ročné obdobia. Pre niekoho to môže byť nuda, 
no pre Samuela sú to obyčajné zázraky a pre rodičov to 
môžu byť odpovede na detskú otázku: „Prečo?“

Zuzana Vesan-Kozánková: Cvičenie ako liek. Zdravie 
a čchi-kung (Ikar, 2021)
Zuna Vesan Kozánková vo svoje najnovšej knihe Cvičenie 
ako liek, rovnako ako vo svojich predchádzajúcich dvoch 
dielach Tao – Cesta ku zdraviu a Meridiány – Dráhy živo-

nedá odolať a ktoré vám pomôžu vyčarovať tú správnu at-
mosféru u vás doma.

Kniha je určená nielen pre skúsených domácich peká-
rov, ale aj pre začiatočníkov v kváskovaní. Pre každého, kto 
si chce vytvoriť doma tú správnu vianočnú pohodu v ku-
chyni a následne aj pri stole. Je ideálna taktiež aj pre ľudí, 
ktorí chcú vyskúšať kváskovanie a zistiť, že kváskové peče-
nie je ľahké a ešte chutnejšie než klasické. A naviac: vďa-
ka kvásku v ceste sú dobroty pre naše telo stráviteľnejšie 
a nutrične vyváženejšie.

Recepty sú výbornými dobrotami, ktoré vás prekvapia 
nápaditosťou, dokonalou chuťou, a pritom jednoduchou 
prípravou. Postup receptov je písaný jednoducho a zro-
zumiteľne v bodoch, aby ste boli zbavení stresu z čítania 
zložitých textov. Náročnejšie recepty sú naviac doplnené 
podrobným fotopostupom, pre ľahšie pochopenie postu-
pu v recepte. Vďaka grafickým ikonám na začiatku každé-
ho receptu rýchlo zistíte, koľko kusov upečiete, s akým ča-
som treba pri príprave počítať a koľko minút vám pečenie 
potrvá. V receptoch nájdete aj možnosti na ďalšie variácie 
a rôzne obmeny príchutí, tvarov cesta či plniek. Pri recep-
toch sú napísané naviac aj tipy, ktoré vám prezradia cen-
né rady a fígle od skúsenej certifikovanej pekárky. Či už 
tipy pri príprave cesta, samotnom pečení alebo pri skla-
dovaní dobrôt.

Táto kniha je viac než len vianočná kniha s vynikajúci-
mi kváskovými receptami. Vďaka maličkostiam v nej ukry-
tých zažijete počas predvianočného pečenia chvíle rados-
ti a pohody. Je to kniha, ktorá nakŕmi nielen váš žalúdok, 
ale aj oči a dušu.

Kol. aut.: Jeme zdravo a chutí nám to. 120 lahodných 
a ľahkých receptov na každý deň (Verdon capite, 2021)
Najnovšia kuchárka z dielne Jeme zdravo obsahuje 120 na-
šich najobľúbenejších receptov, ktoré sú nielen zdravé, ale 
naozaj chutia. Na jedlách si pochutnajú deti aj dedovia 
a v kuchyni nestrávite pol dňa, ale maximálne pol hodi-
ny. Pri každom jedle je uvedená časová náročnosť aj nut-
ričné hodnoty. Všetky jedlá sme pripravovali a fotili v nor-
málnej kuchyni s bežným vybavením. A keď sme to zvlád-
li my, zvládnete to tiež!

Ján Markoš: Bližšie k sebe. Hľadanie ľudskosti v dobe 
médií, technológií a vedy (N press, 2021)
Žijeme v dobe prostriedkov. Sú všade: dopravné prostried-
ky, informačné prostriedky, čistiace prostriedky. Sme úpl-
ne obkolesení vlastnými výtvormi. Takmer všetok svoj čas 
trávime v budovách. A strop veru nie je nebo. Svetlo nie je 
slnko. A klíma nie je vietor. Ba čo viac, približne polovicu 
svojho bdelého času strávime pred obrazovkami počíta-
čov, mobilov alebo televízorov. Hodiny a hodiny venujeme 
svoju pozornosť virtuálnej realite, informáciám, ktoré nám 
dôkladne predžuli a pripravili iní ľudia. Chýba nám príro-
da: voda, lesy, oblaky, vietor. Chýba nám aj tichý vesmír 
ukrývajúci sa v našom vnútri: v hluku médií a v každo-
dennom pracovnom zhone často nedokážeme začuť jem-
né signály svojho tela. Potrebujeme sa opäť dostať bližšie 
k sebe samým.

Ako to však urobiť? Odpovedať na túto otázku sa sna-
ží kniha, ktorú práve držíte v rukách. Ján Markoš, šacho-
vý veľmajster, lektor kritického myslenia a autor bestselle-
ru Sila rozumu, je výnimočným autorom, ktorý zrozumi-
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ta, potvrdzuje svoju povesť veľkej propagátorky taoizmu 
a čínskej medicíny, a tiež dlhoročnej a skúsenej praktič-
ky v oblasti čchi-kungu a pohybovej pedagogiky. Okrem 
mimoriadneho odborného vzdelania v čínskej medicíne, 
ale rovnako aj v mnohých oblastiach západnej medicíny, 
disponuje výnimočnou schopnosťou pútavo a jasne písať 
a vysvetľovať. Dokáže tak laikom teoreticky i prakticky sprí-
stupniť túto nesmierne bohatú problematiku. Kniha je pí-
saná ľahkým štýlom, ale pritom odborne a zrozumiteľne, 
takže sa číta jedným dychom. Verím, že čitateľov nadchne 
a vzbudí v nich záujem o ďalšie štúdium čchi-kungu a in-
špiruje ich k pravidelnej práci s energiou čchi a jej kultivo-
vaním. Je to síce dlhá cesta, ale odmena v podobe pevné-
ho zdravia isto stojí za to. 

ivan Brezina – Vladimíra Čavojová: Prečo ľudia potre-
bujú krízy. Psychológia spoločenských zmien (Premedia, 
2021)
Krízy zvyčajne vnímame ako nebezpečný, drahý a vyčer-
pávajúci stav, ktorý odvádza ľudskú energiu a pozornosť 
od bežnej agendy a priorít. Na ľudskú históriu sa dá pri-
tom nahliadať ako na živú reťaz žánrovo rozmanitých, ne-
raz tragických spoločenských kríz pretkaných len vzácny-
mi obdobiami prosperity a pokoja. Cieľom tejto knihy je 
pozrieť sa bližšie na to, ako sa ľudia vyrovnávajú s kríza-
mi, nájsť opakujúce sa mechanizmy a vzorce správania, 
a zasadiť tieto poznatky do širšieho kontextu kríz, ktoré 
máme ako druh za sebou – ako aj tých, ktoré nás možno 
ešte len čakajú. 

Martin Navrátil: Okolo sveta 3. Na cestách po africkom 
kontinente – 1. časť (Ultimo press, 2021)
Afrika. Kontinent, o ktorom každý z nás trochu sníva, ale 
zároveň sa ho aj dosť bojí. Veď nám to médiá často serví-
rujú – prevraty, boje, únosy, korupcia, hlad, choroby. Tre-
ba niečo prihodiť? Afrika má dnes skrátka zlé meno. Môže-
te napísať článok alebo knihu, tento kút Zeme bude vzbu-
dzovať viac negatívnych reakcií ako pozitívnych. Ale nie je 
to z veľkej časti klišé alebo prehnané? Po troch úspešných 
cestopisoch nás Martin prevedie kontinentom, ktorý zatiaľ 
nemá najlepšiu cestovateľskú reputáciu, ale ktorý rozhod-

ne treba vidieť a zažiť. Presvedčí nás o tom, že toľko prí-
rodnej pestrosti, rozmanitosti kultúr a zvykov či historic-
kých prekvapení len tak ľahko inde neuvidíte. 

Alžbeta Skálová: Gabko a zážitky zo škôlky (Fortuna lib-
ri, 2021)
Gabko sa do škôlky teší skoro každé ráno. Stretne svojich 
kamarátov a je zvedavý, čo zaujímavé spolu opäť zažijú. 
Niekedy je to karneval, inokedy výlet. No a keď sa naoko 
nič výnimočné nedeje, výmyselník Gabko si vďaka svojej 
fantázií vyrobí dobrodružstvo aj v celkom obyčajný deň. 
V tejto knižke nájdete tieto príbehy: 1. Gabkove nové ka-
marátky, 2. Gabko a lesný neporiadok, 3. Gabko a poo-
bedňajší spánok a 4. Gabko ide na karneval.

Katarína Kerekesová – Katarína Moláková – ivana Šebes-
tová: Mimi a Líza – Záhrada (Slovart, 2021)
Mimi a Líza si získali srdcia detských a dospelých čitateľov 
nielen na Slovensku, ale napríklad už aj na Taiwane. V no-
vom príbehu nevidiaca Mimi a jej najlepšia kamarátka Líza 
objavia za domom nádhernú záhradu. Stará sa o ňu malý 
čarovný záhradník. Ukáže im zázraky plynutia prírodných 
cyklov, dozrievania aj rastu. Zatiaľ čo jabĺčka pod dotykom 
jeho kúzelnej vetvičky dozrievajú, neďaleko, v kontajneri 
na odpad, sa rodí obrovská Opacha. Aj ona sa chce v zá-
hrade hrať, ale je taká nemotorná, hlučná a nezastaviteľná.

Marta Galewska-Kustra: Kubko vie rozprávať (Ikar, 
2021)
Spoznajte Kubka a jeho rodinu! Piata časť Kubkových dob-
rodružstiev je určená deťom, ktoré už vedia hovoriť. Pred-
stavuje skvelú príležitosť precvičiť si rozprávačské schop-
nosti na príbehu, ktorý opisuje peripetie spojené s prícho-
dom nového člena rodiny do domácnosti. Pod každou veľ-
kou ilustráciou sú doplňujúce obrázky, ktoré dieťa nabá-
dajú, aby vlastnými slovami opísalo, čo sa hrdinom pri-
hodilo. Nechýbajú ani otázky, ktorých úlohou je rozprúdiť 
rozhovor medzi rodičom a dieťaťom na tému, ktorá zau-
jíma všetky deti. Publikácia má jednoduchú formu, obsa-
huje krásne ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdokona-
ľuje detskú reč. 

Sokol &
 sport

Oznámení
Vzhledem k zhoršené pandemické situaci se vláda rozhod-
la zavést nový lockdown. Tělocvičny jsou od 22. listopa-
du 2021 opět uzavřeny po dobu nejméně tří týdnů kvů-
li současné epidemické situaci. Nový koncept pro provoz 
tělo cvičen bude přizpůsobován změnám vládních nařízení.

Sokolové v Americe se rozhodli po sto letech 
obnovit Sokolský běh republiky
„Jenže uprostřed covidových opatření nešlo nic organi-
zovat,“ vzpomíná jednatelka Sokola Milena Harvey. Pro-
to se rozhodli uspořádat běh letos. „Zájem o akci byl úžas-
ný, byla jsem sama překvapena. Museli jsme uzavřít regis-
traci už koncem minulého měsíce, právě kvůli tomu, že 
počet zájemců se rychle naplnil. Snad i proto, že jsme ne-
omezovali účast jen na členy Sokola, ale mohli se zúčastnit 
i nečlenové.“ První sokolský běh na pobřeží Pacifiku v San 

Mateo ozářilo slunce. Největší obdiv a potlesk přihlížejících 
patřil rodičům s kočárky. Miminka si nestěžovala, a naopak 
se velice bavila neobvyklou rychlostí, s jakou jejich rodiče 
projížděli po hliněném i asfaltovém povrchu.

„Hurá, hurá, běží se krásně,“ snažili se mezi sebou ko-
munikovat závodníci, kteří se usmívali a navzájem nezner-
vózňovali, i když někteří zpomalili až k chůzi. Do cíle při-
běhli všichni v pohodovém tempu a nikdo nevzdal. V po-
sledních metrech ještě stačili zamávat členům vlastních 
fanklubů a zarecitovat: „Oříště poběžíme zas, únavu ať 
vezme ďas!“

Jak se podařilo zorganizovat celou akci v době celo-
světové pandemie covidu 19? „Covid nás mnohé naučil. 
Výbor Sokola SF se rychle přeorientoval na program on 
line. Platforma Zoom nám umožnila schůzky, kde plánuje-
me aktivity, například online kurzy vaření a dokonce i kurz 
zdobení velikonočních vajíček a vánočního cukroví. Ale 
podle zájmu o náš běh a piknik online akce nemůžou na-
hradit osobní kontakt,“ dodala Milena Harvey.



60

So
ko

l &
 s

po
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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Čeští střelci ovládli trap v Larnace
Čeští střelci na trap obsadili na Prezidentském poháru 
v Larnace stejně jako olympijských hrách první dvě mís-
ta. Na Kypru oplatil David Kostelecký tokijskou poráž-
ku reprezentačnímu kolegovi Jiřímu Liptákovi a v soutěži 
pro nejlepších dvanáct brokových střelců sezóny triumfo-
val. Oba Češi zvládli v Larnace nástrahy kvalifikace a semi-
finále a postoupili do čtyřčlenného finále. Souboj vyhrál 
olympijský šampión z Pekingu 2008 Kostelecký 31 : 29 
a tentokrát on přijímal gratulaci od Liptáka.

Krasobruslař Březina vstoupil 
do Grand Prix 6. místem
Krasobruslař Michal Březina obsadil šesté místo na Ame-
rické brusli, prvním závodě Grand Prix v olympijské sezó-
ně. Březina na rozdíl od krátkého programu zařadil všech-
ny otáčky do plánovaného čtverného salchowu, i když vý-
jezd nebyl dokonalý. První polovinu programu na hudbu 
Bryana Adamse zvládl ve velkém tempu, ve druhé části při-
šly další drobné chyby. 

Bundy olympioniků pro ZOH v Pekingu 
obsahují nanovlákenné membrány z Liberce
O komfort českých olympioniků, kteří se v únoru příští-
ho roku zúčastní zimní olympiády v čínském Pekingu, se 
postarali i vědci z Technické univerzity v Liberci. Vyvinu-
li unikátní nanovlákennou membránu, kterou budou mít 
sportovci ve svých bundách. Autorem patentovaného 
materiá lu je Roman Knížek z textilní fakulty. Za zdánli-
vě jednoduchým kusem oděvu jsou léta intenzivního vý-
zkumu. Kolekci oblečení Made in Czech Republic v Praze 
představil Český olympijský výbor.

Úspěšná čepice po vzoru prvního českého vítěze zim-
ních olympijských her Jiřího Rašky je znovu na scéně. Na 
únorové hry v Pekingu vyrazí čeští sportovci s novým mo-
delem raškovky domácí produkce. Čepice, která připomí-
ná tu, v níž skokan na lyžích Jiří Raška triumfoval v Greno-
blu 1968, se podle výrobce Alpine Pro prodalo až šede-
sát tisíc kusů.

„První verze čepice byla super a měla veliký úspěch. 
Nová je výraznější, pozitivnější a troufám si říct, že děda by 
měl obrovskou radost. Doufám, že to našim sportovcům 
přinese štěstí, a doufejme, že jich na stupních vítězů bude 
co nejvíce,“ řekl Raškův vnuk Jan Mazoch. Nová čepice je 
bez bambulky, je světlejší a má více modré.

Majitel Sparty miliardář Křetínský se stal 
spoluvlastníkem fotbalového West Hamu
Miliardář a majitel fotbalové Sparty Praha Daniel Křetínský 
se stal spoluvlastníkem West Hamu United. V londýnském 
klubu odkoupil se společností 1890s holdings 27 procent 
akcií. Informoval o tom mluvčí Energetického a průmyslo-
vého holdingu, jehož je Křetínský předsedou představen-
stva, i zástupci tradičního účastníka Premier League.

„Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek si velmi vážím vý-
jimečné historie a tradice klubu West Ham United, stejně 
jako jeho věrné a nadšené fanouškovské základny a také 
velmi inspirativní role, kterou klub hraje v mnoha sociál-

ních programech a iniciativách,“ uvedl Křetínský v tiskové 
zprávě. West Ham, v němž působí i čeští fotbalisté Tomáš 
Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, je aktuálně třetí v ta-
bulce anglické ligy.

České hokejistky budou poprvé na OH
České hokejistky slaví premiérový postup na olympijské 
hry. Na závěr kvalifikace v Chomutově porazily Maďarsko 
5 : 1 a ovládly skupinu C bez ztráty bodu. Olympijský tur-
naj se bude hrát od 4. do 20. února příštího roku. Svě-
řenkyně trenéra Tomáše Paciny se zařadily do výkonnost-
ně horší skupiny B s Japonskem, Dánskem, domácí Čínou 
a úspěšnějším ze souboje mezi Švédskem a Francií.

Ženský hokej se poprvé představil pod pěti kruhy 
v roce 1998 v Naganu, v Pekingu se bude hrát sedmý olym-
pijský turnaj. Ženský i mužský český tým ze stejného ko-
lektivního sportu se na jedné olympiádě představí poprvé 
v samostatné historii, v československé éře se to povedlo 
naposledy házené v roce 1988 v Soulu.

Čeští fotbalisté si zahrají v play off 
o postup na mistrovství světa v příštím roce
Po kvalifikační výhře Francie nad Kazachstánem 8 : 0 mají 
svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jistotu, že do bará-
že projdou nejhůře coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy 
národů.

Přímo na šampionát v Kataru postupují pouze prv-
ní celky z kvalifikačních skupin, týmy na druhých místech 
čeká play off. Do něj se dostanou ještě dva nejlepší vítězo-
vé skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Úspěch motocyklisty Salače
Motocyklista Filip Salač obsadil v závěrečném závodě 
Moto3 ve Valencii 4. místo. Připsal si tak druhý nejlepší vý-
sledek sezóny i kariéry. Pro první vítězství v podniku mis-
trovství světa si dojel domácí Xavier Artigas.

Siniaková zakončí rok podruhé v kariéře 
jako světová jednička ve čtyřhře
Tenistka Kateřina Siniaková zakončí po triumfu na Turna-
ji mistryň sezónu jako světová jednička ve čtyřhře, její par-
ťačka Barbora Krejčíková je druhá. Na pozici nejlepší Češ-
ky ve dvouhře se vrátila Karolína Plíšková, které v pořadí 
WTA Tour patří čtvrtá pozice.

Siniaková s Krejčíkovou letos vedle Turnaje mistryň vy-
hrály Roland Garros, v Tokiu se staly olympijskými vítěz-
kami a přidaly další dva tituly na okruhu WTA. Siniako-
vá navíc vyhrála turnaj v Moskvě po boku Jeleny Ostapen-
kové a rok zakončí jako nejlepší deblistka světa podruhé 
v karié ře. V roce 2018 byla první zároveň s Krejčíkovou.

V Šumperku proběhl festival Horování
Šumperk hostil festival Horování, tradiční setkání horolez-
ců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů. 
Přehlídka návštěvníky podle pořadatelů přenesla na impo-
zantní místa planety Země, diváky provázeli při této ces-
tě přední cestovatelé a horolezci, mezi nimi i nej úspěšnější 
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ní má ve městě dlouholetou tradici, letos se uskutečnil po-
osmadvacáté.

Dubovská obsadila ve slalomu SP v Levi 
šesté místo, nejlepší ve své kariéře
Lyžařka Martina Dubovská obsadila ve slalomu Světové-
ho poháru v Levi životní šesté místo. Vylepšila své dosud 
nejlepší umístění, kterým bylo osmé místo z březnového 
slalomu v Jasné. Z vítězství se radovala obhájkyně celko-
vého prvenství v seriálu Petra Vlhová před Američankou 
Mikae lou Shiffinovou.

Olympijský vítěz Krpálek je počtrnácté
za sebou českým Judistou roku
Olympijský vítěz z Tokia a bronzový medailista z mistrov-
ství Evropy dostal v hlasování odborníků a novinářů ma-
ximální počet 96 bodů. „Pro mě to byla nesmírně úspěš-
ná sezóna, která se bude těžko překonávat,“ zhodnotil 
dlouho letý vládce českého juda letošní úspěchy.

Nejlepším juniorem se stal Daniel Pochop, který po 
dvanácti letech zajistil českému judu medaili na junior-
ském MS. V italské Olbii vybojoval bronz a sezónu zakončil 
na pátém místě světového žebříčku kategorie do 73 kilo-
gramů. Plný počet bodů získala v anketě nejlepší kadetka 
Anna Skalská. Světová jednička váhy do 63 kg se dvakrát 
v sezóně probojovala do finále Evropského poháru a skon-
čila třetí na dorosteneckém mistrovství Evropy.

Snowboardcrossařka Samková vyhrála
na olympijské trati úvodní závod sezóny
Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála na trati v čín-
ském Secret Garden, kde se v únoru pojede o olympijské 
medaile na hrách v Pekingu, úvodní závod nového roční-
ku Světového poháru. Úřadující držitelka velkého glóbu 
tak oslavila osmnáctý triumf v seriálu.

Osmadvacetiletá Samková ovládla na dlouhé trati su-
verénně čtvrtfinále i semifinále. Jen ve finále chvilku ve-
dení ztratila, ale Charlotte Bankesovou z Británie vzápětí 
pod jela v pravotočivé zatáčce a cílem projela první. Druhá 
skončila Bankesová a třetí byla Italka Michele Moioliová.

„Určitě je to povzbuzení. Byl to první závod a vím, jak 
jsem na tom. Cítím se dobře, ale je to pořád testovací zá-
vod pro olympiádu a na hrách to bude něco jiného,“ řekla 
Samková. Svěřenkyně trenéra Marka Jelínka se dostala na 
stupně vítězů v SP potřicáté.

Lyžař Novák v Ruce zaběhl životní závod 
v SP a ve stíhačce byl pátý
Český běžec na lyžích Michal Novák ve stíhačce na 15 kilo-
metrů volnou technikou v Ruce obsadil páté místo a v di-
stančních závodech Světového poháru zaznamenal život-
ní výsledek. Stupně vítězů při absenci norských reprezen-
tantů ovládli Rusové, vyhrál Alexandr Bolšunov. Novák od-
startoval ze 16. místa, ale zhruba v polovině trati se dotáhl 
na čelo závodu. Ve vedoucí skupině s šesti ruskými závod-
níky a Němcem Lucasem Böglem se pětadvacetiletý český 
lyžař držel až do konce.

vZpomínka

Eva Bosáková (18. 12. 1931, Mladá Boleslav – 11. 1. 
1991, Praha)
Eva Bosáková je trojnásobnou mistryní světa a vítězkou 
kladiny v olympijském Římě. Pocházela se sokolské rodi-
ny a její otec Alois Věchet cvičil na olympiádě v Berlíně. 
V roce 1949 se zúčastnila přeboru Československé obce 
sokolské jako dorostenka. Není divu, že sportovní zamě-
ření zvolila i jako vysokoškolské studium po ukončení gym-
názia, kdy nastoupila na FTVS. V roce 1952 se zúčastnila 
s česko slovenským družstvem olympijských her v Helsin-
kách, kde měla velký podíl na třetím umístění svého druž-
stva. V roce 1956 se zúčastňuje olympiády v Melbourne 
a získává zde stříbrnou medaili za kladinu, v prostných 
a na bradlech však skončila čtvrtá. V roce 1958 pro změ-
nu na MS předvádí velmi náročné salto vzad, které tré-
novala velmi dlouho. Její gymnastická choreografie je teh-
dy svým způsobem ojedinělá, snaží se do ní vložit taneč-
ní a akrobatické prvky, což nebylo zprvu přijímáno s klad-
nou odezvou, avšak jak je patrno, později právě tyto nové 
prvky Evu proslavily. V roce 1960 na olympiádě v Římě do-
sáhla zlaté pozice na kladině. Po tomto úspěchu se ještě 
připravovala na olympijské hry v Tokiu (rok 1964), avšak 
byla nucena vzdát se své účasti.

Počátkem šedesátých let připravovala režisérka Věra 
Chytilová filmový dokument s názvem O něčem jiném, kte-
rý měl být srovnáním dvou ženských světů – všedního, ni-
čím nevybočujícího, rodinného se světem slávy, úspěchu, 
vytíženosti. Eva Bosáková měla zastupovat právě tento 
slavný protipól. Pro natáčení filmu bylo nutno se uvolnit 
z reprezentace, což jí bylo doporučeno. Eva předpokláda-
la, že po natáčení se bude moci vrátit a pokračovat v tré-
ninku, ale bylo jí sděleno, že jednou z reprezentace ode-
šla a návrat již není možný. Účast ve filmu jí najednou byla 
předhozena jako něco, co by mohlo poškodit amatérský 
sport, jelikož hraním ve filmu se stala profesionálka. Je zřej-
mé, že šlo o vykonstruovaný tah proti nadané sportovkyni.

Eva Bosáková ve své nejsilnější disciplíně na kladině
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V roce 1964 se však zdá, že by jí mohly nastat lepší 
časy. Američan Abe Saperstein, manažer legendárních 
basketbalistů Harlem Globetrotters, přijel tehdy roku 
1964 na podzim do Prahy, viděl Evino vystoupení na kla-
dině a na bídl jí angažmá. Eva Bosáková byla překvapivě 
uvolněna na cestu a práci ve Spojených státech, kde strá-
vila dva roky. V letech 1965-1966 účinkovala s „Harlemy“ 
v četných vystoupeních.

Od konce sedmdesátých let až do doby převratu pra-
covala Eva Bosáková jako vedoucí tréninkového středis-
ka mládeže.

Na počátku devadesátých let ji nadchla myšlenka pod-
nikání. Snila o vybudování tzv. polyfunkčního domu žen-
ské krásy, kde by provozovala cvičení, masáže, kadeřnic-
ké i kosmetické služby. Dne 11. ledna 1991 se ve Vinár-
ně u Fausta na Karlově náměstí sešla se svým právníkem, 
aby připravili potřebné dokumenty. Evě Bosákové klesla 
uprostřed rozhovoru hlava a zmlkla. Legendární gymnast-
ka skonala na místě. Smrt způsobilo prasknutí krční tepny 
v místě chorobného rozšíření tepny, což byl vrozený de-
fekt. Bylo s podivem, že s tímto vrozeným a skrytým de-
fektem celý život sportovala, vůbec se nešetřila, trénova-
la i zraněná.

V roce 2010 získala cenu Emila Zátopka a dostala se 
i do Síně slávy. Její „žačka“ Věra Čáslavská, kterou Bosá-
ková trénovala, o ní řekla: „Eva si tohle ocenění zaslouží 
jako málokdo.“

Josef „Pepi“ Bican (25. 9. 1913, Vídeň – 12. 12. 2001, 
Praha)

Před dvaceti lety zemřel v Praze slavný fotbalista Jo-
sef Bican, autor tisíce gólů. Obdivovali ho fanoušci Rapidu 
a Admiry Vídeň, ale ještě víc pražské Slavie, v níž hrál nej-
déle. Uměl kopat pravou i levou, být rychlý jako vítr, ovlá-
dat techniku, mít přehled a klamat tělem tak, až se obránci 
zatočí hlava, proměňovat šance. A zůstat skromný.

Bican, rodák z Vídně, chodil do české školy Komen-
ský. Jeho otec pocházel ze Sedlice u Blatné, doma se mlu-
vilo česky. Otec pracoval, hrával ligu za Herthu, ale když 
bylo Pepimu osm let, utrpěl otec v utkání s Rapidem úraz 
a zemřel.

V roce 1934 se Jo-
sef Bican v dresu Ra-
pidu Vídeň stal nej-
lepším střelcem ra-
kouské ligy. Ve dva-
ceti debutuje v re-
prezentaci Rakouska, 
ve „Wunderteamu“, 
na mistrovství světa 
v Itálii (1934), o dva 
roky později ho oslo-
vila pražská Slavia. 
Rapid o jeho přestu-
pu nechtěl ani slyšet, 
proto napřed musel 
přestoupit do Admi-
ry Vídeň a přestup 
do Prahy se po vedl 
až v dubnu 1937. 
V roce 1938 vyhrála 
Slavia Středoevrop-

ský pohár a Bican se stal jeho nejlepším střelcem. Svoji ži-
votní formu měl v době druhé světové války a Hitler si přál, 
aby se stal Němcem, ale on odmítl. Po válce se o něj váž-
ně zajímaly některé italské kluby, mohl mít 6 miliónů jen za 
podpis smlouvy, ale on zůstal ve Slavii.

V kariéře nastřílel na pět tisíc gólů. V roce 1948 se však 
Slavia ocitla v nemilosti, v očích nové vlády byla buržoaz ní 
klub, přišlo nové vedení, a tak byl nucen přestoupit v roce 
1949 do „dělnických“ Vítkovic. Až v roce 1953 se mohl 
vrátil do Slavie, která se již jmenovala Dynamo. Život se 
s ním nemazlil, jako takzvaný buržoazní fotbalista musel 
po roce 1956 živit rodinu nakládáním kamení v holešovic-
kém přístavu nebo pracoval jako závozník či řidič náklaďá-
ku. K práci trenéra se dostal až později. Na přelomu šede-
sátých a sedmdesátých let trénoval také v Belgii. Mohl tam 
zůstat, ale raději se vrátil zpátky do Československa. 

V roce 1999 byla po něm pojmenována malá planet-
ka. V lednu 2001, necelý rok před smrtí, se Bican dočkal 
uznání – Mezinárodní federace fotbalových historiků a sta-
tistiků jej vyhlásila králem ligových střelců 20. století, až za 
ním skončil Brazilec Pelé. Posmrtně, v září 2013 u příleži-
tosti jeho 100. výročí narození, byl uveden do Síně slávy 
českého fotbalu.

Dvě slávistické legendy: Josef Bican a František Plánička
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Vánoce 2021
Pro křesťany jsou Vánoce svátky zdůrazňujícími spojení 
s množstvím biblických staro- i novozákonních textů, vy-
povídajících o naději. Narozením Ježíše Krista se rozsvíti-
lo světlo naděje pro lidstvo, pro lepší člověčenství (Iz 9,1): 
„Lid, který žije v temnotě, spatří jasné světlo. Nad těmi, 
kteří dosud žili ve tmách, se rozzářilo světlo.“ Jan 1,9 a 12: 
„Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na 
svět … a všem, kteří ho přijali, se dostalo moci stát se Bo-
žími dětmi…“

Z biblických dějin víme, že mnozí si tato slova o na-
ději, světle, o narození Ježíše vysvětlovali po svém. Jedni 
v něm viděli budoucího izraelského krále, který je osvobodí 
z područí římského císaře, jiní mocného panovníka, který 
porazí jejich nepřátele a nastolí blahobyt pro svůj lid. Bylo 
jen málo takových, kteří byli schopni ve světle víry vnímat 
Ježíšovo narození jako šanci pro budování lepší, spravedli-
vější společnosti. Příchod toho, který naučí žít lidi tak, aby 
se vlivem jeho příkladu stali lepšími i jiní. Jen málokteří vi-
děli v jeho narození šanci zbavit se svých slabostí, svých 
zlých skutků, jako příchod toho, kdo je osvobodí od výči-
tek špatného svědomí, a také toho, kdo jim dá záruku ži-
vota ve vnitřním pokoji, radosti a smíru se všemi i se se-
bou samým.

Teprve mnohem později, celé generace po Ježíšově na-
rození, se lidé začali rozpomínat, jaké to bylo, když byl Je-
žíš zde na zemi a mluvil o lásce, odpuštění, čistotě svědo-
mí, o království nebeském… Dva tisíce let staré křesťanské 
zkušenosti dnes jasnou řečí vypovídají nesčetnými důkazy 
o tom, jak zásadně jeho učení změnilo pohled na život: že 
člověk může být šťastný, přestože nežije v blahobytu, vnitř-
ně spokojený, vyrovnaný a usmířený, třebaže žije v nesvo-
bodě a pronásledování, dokonce i tehdy, stojí-li na prahu 
smrti, když ho klátí a sežírá nevyléčitelná nemoc. Těžko 
pochopitelná jsou Ježíšova slova: „Přišel jsem na svět jako 
světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nebyl ve tmě…“ (Jan 
12,46), „Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste ob-
tíženi, a já vám dám odpočinout, vezměte na sebe mé jho 
a učte se ode mne, protože jsem tichý a pokorný srdcem, 
a naleznete odpočinek svým duším. Mé jho je totiž lahod-
né a mé břemeno je lehké…“ (Mt 11,29-30). Ale ten, kdo 
jednou procitne a pochopí jejich smysl, vnitřně se s nimi 
ztotožní, pak vykročí na zcela jinou cestu, než kterou krá-
čí většina lidí. Je to cesta, na které je sice mnoho úskalí, ale 
víra v Boha dodává zvláštní vnitřní sílu, odvahu, klid a da-
lekosáhlý, téměř vizionářský pohled dopředu…

Bible, křesťanství, ale také egoismus a touha po moci
V dějinách nalezneme obrovské množství konkrétních lidí, 
kteří se nechali tou či jinou větou z Ježíšova učení inspiro-
vat. Ať to byli objevitelé jiných kontinentů, revolucionáři 
měnící systémy, aktivisté, angažující se v ochraně přírody, 
zvířat či v jiných bohumilých oblastech. Mnohým z těchto 
lidí nelze vyčítat ani bezbožnost, ani nedostatek upřímnos-
ti. Ovšem když si někdo z kontextu obsáhlého celku vybe-
re jen jednu partikulární myšlenku, může to být i velké ri-
ziko, že nepochopil celek.

Je známá skutečnost, že nacističtí vojáci nosili na svých 
opascích heslo „Gott mit uns“, tj. Bůh je s námi. Ve své cho-
robné a falešné představě, že slepou službou Hitlerovi bo-
jují za dobrou věc, se dopouštěli násilí a zločinů proti lid-

skosti, které snad ani nemají v celých dějinách lidstva ob-
doby. Tato zvrácená víra se stala předobrazem zla, které si 
postavily jako modlu na piedestal všechny další teroristické 
skupiny lidí, ať již motivované politickými činy, nebo funda-
mentalisticko-fanatickým náboženstvím. „Mysleli si, že ko-
nají ve spojení s Bohem, Bůh však s nimi nebyl,“ řekl bě-
hem vzpomínkového setkáni obětí holocaustu v Bratislavě 
během své letošní návštěvy Slovenska papež František na 
adresu nacistů a všech jejich přisluhovačů.

Na druhé straně jsou ale dějiny bohaté i na příklady lidí, 
kteří nebyli ani objevitelé, ani revolucionáři, ani významní 
aktivisté, ale přesto se o nich dnes mluví jako o osobnos-
tech typu „alter Christus“ – druhý Kristus, když svým živo-
tem potvrdili věrnost Ježíšovu učení. Zářným příkladem je 
sv. František z Assisi, kterého ctí snad každý člověk na světě 
bez ohledu na to, v jaké zemi žije a jaké náboženství vyznává.

Je nesporné, že Ježíš se stal zlomovou osobností v dě-
jinách lidstva. A přesto, že mnozí v něho nevěří a nemí-
ní ho následovat, tu a tam něco z jeho učení akceptují. Je 
nanejvýš bohumilé a krásné, když některý myslitel či poli-
tik, aniž by o sobě prohlašoval, že je věřícím křesťanem, 
občas svými slovy či nějakým činem dá najevo, že Ježíšo-
vo učení mu je blízké, protože v sobě nese prvky odvěké, 
neměnné pravdy, jakési axiomy, o kterých se nediskutuje, 
kterým se věří, které se do posledních důsledků akceptu-
jí. Někdy mám dojem, že mnozí ateisté či lidé, kteří o sobě 
říkají, že nejsou věřící, jsou mnohem blíže Bohu než tako-
ví, kteří se za křesťany prohlašují. Připomíná mi to situa-
ci z Bible, když chtěli Ježíšovi učedníci zakázat jiným mlu-
vit o Bohu, protože se jednalo o lidi, kteří s nimi nechodi-
li, neúčastnili se setkání s Ježíšem, nebyli jeho posluchači. 
A Ježíš jim oponoval poukazem, že ten, kdo není proti nim 
a jinými slovy vyznává totéž, je s nimi.

Zanechat stopu
Každý člověk zanechává po sobě nějakou stopu. Někdy je 
to stopa, šlépěj, do které jiní rádi vstoupí, jindy, žel, se těm 
stopám vyhýbají.

Koncem října letošního roku jsem se ve Vídni zúčastnil 
pohřbu stoletého vídeňského řeholního kněze z řádu ka-
pucínů P. Odila, kterého jsem znal po dobu svého již téměř 
čtyřicetiletého pobytu v Rakousku. Poslední léta byl zdra-
votně hodně hendikepovaný, nesloužil mše, byl však po-
řád samostatný a pohyblivý, účastnil se modliteb a jiných 
akcí pořádaných v rámci kláštera. Když jsem šel na pohřeb, 
v duchu jsem uvažoval, jací lidé na jeho pohřeb přijdou 
a kolik jich bude. Všichni jeho vrstevníci již dávno zemře-
li. Děti ani rodinu nikdy neměl, zemřela i většina jeho ně-
kdejších řeholních spolubratrů a lidí, kteří ho znali z dob, 
kdy ještě působil jako kněz. K mému překvapení přišla asi 
stovka lidí, mezi nimi i pětičlenný sbor mladých lidí s kyta-
rou ze zcela jiného města, tak kolem dvacítky. Všiml jsem 
si, že po pohřbu přistoupil ke skupině těchto zpěváků je-
den starý pán, mohlo mu být sedmdesát až osmdesát let, 
aby jim poděkoval. Zaujalo mě, co jim řekl: „Když jsem byl 
ve vašem věku, zpíval jsem se skupinkou přátel na mších. 
Tenkrát nás k tomu motivoval P. Odilo. Rádi jsme chodili 
na jeho mše. Byl velice lidský, skvělý řečník, osobnost, na-
víc uměl hezky zpívat. Často přišel po mši, aby si s námi za-
zpíval, a někdy jsme dlouho debatovali o všem možném. 
Dodnes mám na to krásné vzpomínky a děkuji, že jsem to 
tehdy osobně zažil.“
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Po pohřbu jsem se zúčastnil karu. Proti mně seděl sym-
patický pán, hádám tak kolem šedesátky. Částečně ze zvě-
davosti, ale hlavně z upřímného zájmu jsem se ho zeptal, 
v jakém vztahu k P. Odilovi byl. Usmál se a vyprávěl mi za-
jímavou a hezkou osobní vzpomínku. Před téměř čtyřiceti 
lety začal učit na gymnáziu v Leobenu poblíž Grazu děje pis 
a matematiku. Učitelem chtěl být již jako školák. Teď měl 
konečně možnost působit jako učitel, ale nedařilo se mu. 
Třídu, která mu byla přidělena, považoval za náročnou, 
měl dojem, že studenti ho „neberou“. Po nějakém čase to 
řekl řediteli gymnázia s prosbou, jestli by mu nepřidělil ji-
nou třídu. Ředitel se podivil. Sám v některých třídách učil 
a nezdálo se mu, že právě tato třída je smečkou nezvlada-
telných grázlů. Po rozmluvě s ředitelem se dotyčný kan-
tor rozhodl změnit taktiku a působit v této třídě i nadále. 
Cítil ale, že mu to stále nejde. Už mu bylo trapné chodit 
za ředitelem a začal uvažovat o tom, že učitelství nechá, 
že to asi není pro něho. Než ale se vším praštil, obrátil se 
na P. Odila, který na této škole učil náboženství a zdál se 
být jako kněz velice oblíbený. Koneckonců byl sympatický 
i jemu samému. P. Odilo tu třídu znal a kupodivu neměl 
pocit, že jsou studenti nezvládnutelní. Nabídl dotyčnému 
kantorovi, že pokud chce, může se s ním zúčastnit vyučo-
vání. Domluvili si téma, ke kterému oba měli co říct, aby 
to nevypadalo divně, že jsou dva. Učitel si všímal chová-
ní P. Odila i reakce studentů. Uvědomil si, jak obrovský re-
spekt P. Odilo u studentů má, ačkoliv nedělal nic výjimeč-
ného, byl jen maximálně soustředěný, upřímný a studen-
ti cítili, že je tu opravdu jen pro ně: „To byla pro mne tak 
obrovská lekce! Nehrát před studenty divadlo, být jedním 
z nich, brát je vážně. To změnilo můj pohled na mou prá-
ci. Na škole jsem zůstal, třídu jsem si ponechal a dodnes 
jsem P. Odilovi vděčný, že mi tenkrát ukázal správnou ces-
tu pro můj život…“

V rakouském katolickém týdeníku čtu rozhovor s Hei-
nim Staudingerem, výrobcem známých bot „Waldviertler 
Schuhe“. (Více o této obuvi na internetu). V roce 1994 
převzal totálně zadluženou firmu těsně před bankrotem. 
Svým pracovním nasazením, vizí a způsobem myšlení fir-

mu nejenže zachránil před bankrotem, ale povznesl ji mezi 
nejlépe prosperující. Obuv se těší obrovské oblibě neje-
nom v Rakousku, ale i v mnoha zemích Evropy. Na otáz-
ku redaktora, co mu dodávalo sílu uvěřit, že se mu poda-
ří výrobu obnovit, zachránit spoustu pracovních míst a za-
bránit propouštění lidí, odpověděl (Kirchen Zeitung, č. 44, 
4. listopad 2021, str. 5): „Václav Havel kdysi řekl: Naděje 
není jistota, že něco se povede. Naděje je jistota, že něco 
má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne…“

Zaměření na podstatu
Vánoce si všichni spojujeme se vzpomínkami na dětství, 
na harmonickou idylku kolem vánočního stromku. Z těch-
to vzpomínek žijeme a rádi bychom alespoň něco vytáh-
li z prachu zapomnění do dnešní reality. Ta ale bývá mno-
ho krát krutá. Stále častěji jsme svědky toho, jak lidé, a ne-
jenom ti staří, Vánoce emocionálně nezvládají. Jedni jsou 
osamocení, jejich rodinní příslušníci, pokud nějací byli, se 
rozprchli do světa, mnozí už zemřeli, a ti mladší potřebují 
„action“ – dárky, oslavy, protože jiné Vánoce – Vánoce ve 
smyslu duchovního obsahu – neznají. Již tato situace vy-
cházející z neznalosti duchovní podstaty Vánoc je sama 
o sobě tristní. A když k tomu přidáme pandemii, klimatic-
ké změny, uprchlickou krizi – a s tím vším je dnes konfron-
tován každý z nás –, kde pak hledat smysl Vánoc? Jak je 
slavit? Má to ještě vůbec smysl, mluvit a psát o Vánocích, 
o jejich symbolice?

Ježíšův život, všechno, co učil, lze přijmout, či ignoro-
vat. Rozpomínání na něho je ale pro mnohé, i pro mne, 
skutečná cesta. Jinou, lepší cestu neznám. Vedla mne ve 
všech mých osobních, zdravotních a jiných krizích a vede 
mne nadále i teď, uprostřed všech těch zmatků – nesčet-
ných názorů –, téměř pomatenosti a všech celosvětových 
krizí, které mají dopad na život i zde, kde žiji. A na kon-
ci svého života bych byl rád, aby o mně, podobně jako 
o P. Odilovi, mohlo být řečeno: Narození Ježíše Krista bylo 
pro Petra Žaloudka obrovskou, celoživotní nadějí…

Peter Žaloudek, Vídeň, 
k Vánocům 2021

z české a slovenské Vídně a okolí

Rok vídeňských Čechů a Slováků 2022:
Slavnostní rok pro všechny
I když vězíme v dalším lockdownu, život jde dál a společný 
optimismus a pozitivní pohled do blízké budoucnosti nám 
pomohou překonat i tuto těžkou dobu.

Proto také pokračujeme s velkým nasazením v přípra-
vách na jubilejní rok 2022. Všechna místa jsou rezervová-
na, všechny rozhodující osoby nám potvrdily svůj souhlas. 
Je na co se těšit.

Teď už máme na téměř všechny akce potvrzeno více 
než 600 účastníků. Ptáte se jistě, jak to je možné. Od škol-
ky po maturitní ročník se zúčastní naše děti, žáci a studen-
ti a také zaměstnanci. Společně s nimi zveme všechny dal-
ší spolky a organizace vídeňských Čechů a Slováků, aby se 
akcí také zúčastnily. Napište nám svoji e-mailovou adresu 
a zašleme Vám pozvánky. Během celého roku budeme na-
bízet našim absolventům prohlídky škol. Dobrá možnost 
je přijít společně jako celé bývalé třídy.

Kontakt: margita.jonas@komensky.at; office@komen-
sky.at

Sedm stěžejních akcí a mnoho dalších
Na titulní stránce vidíme sedm hlavních akcí. Předpokládá-
me, že do konce roku přibudou další. Všechny spolky, kte-
ré se se svou slavnostní akcí připojí, rádi podpoříme a spo-
lečně s nimi najdeme vhodný termín. S prvními zájemci již 
termíny koordinujeme.

Začínáme plesem v Parkhotelu Schönbrunn 26. úno-
ra 2022 v 21:00. V roce 2022 výjimečně pro dvě maturit-
ní třídy. Tu současnou a tu předešlou.

10. března 2022 v 10:00 pořádáme ekumenickou mši 
v katedrále sv. Štěpána.

Pokračujeme dvoudenní cestou do Prahy, kam pojede-
me vlakem. Příjezd 26. dubna a ekumenická mše v kated-
rále sv. Víta 27. dubna 2022 v 10:00.

23. května 2022 se v 11:30 pak koná slavnostní oběd 
na vídeňské radnici. Jsme pozváni starostou města Vídně 
Dr. Michaelem Ludwigem, který převzal také záštitu nad 
celým rokem.

Školní rok zakončujeme společnou akademií všech sku-
pin a tříd od školky po maturitu 14. června 2022 v 15:00 
na Praterbühne v areále Luftburg rodiny Elišky Kolaříkové.
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í Po prázdninách hned pokračujeme společným obědem 
26. září 2022 v 11:30 ve Schweizerhaus rodiny DKfm. 
Karla Kolaříka.

Velké akce zakončíme 8. listopadu 2022 v 11:00 slav-
nostním předáním nových vyznamenání v rámci vystoupe-
ní dětí, žáků a studentů našich škol v divadelním sále na 
Sebastianplatz.

Máme nádherný jubilejní kalendář na rok 2022.
V roce 2021 jsme slavili 25. vydání ročenky a časopi-

su Česká a slovenská Vídeň DNES. V roce 2022 vydává-
me náš jubilejní 20. kalendář. Výborně se podařil. Gratula-
ce všem mladým umělcům.

Ing. Karel Hanzl
starosta Školského spolku Komenský, předseda 

českého poradního sboru při Spolkovém kancléřství

Karel Hanzl oceněn
Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti 
svátku dne 28. října 2021 ocenit vynikající zásluhy ve pro-
spěch České republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost stá-
tu a občanů, vynikající bojovou činnost, významné prosla-
vení vlasti v zahraničí, zásluhy o rozvoj humanity, záslu-
hy za záchranu lidského života, za hrdinství a za hrdinství 
v boji, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vědy, kultu-
ry, umění, výchovy, školství a sportu. Prezident republiky 
udělí a propůjčí státní vyznamenání v náhradním termínu 
1. ledna 2022. Mezi letos oceněnými je ing. Karel Hanzl, 
starosta Školského spolku Komenský (medaile Za záslu-
hy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství). 

Gratulujeme!

Výstava NIKA v Brně
U příležitosti nedožitých sedmdesátin Niky Brettschnei-
derové připravilo Oddělení dějin divadla Moravského 
zemského muzea v Dietrichsteinském paláci v Brně výsta-
vu z názvem NIKA. Tato talentovaná absolventka brněn-
ské Janáčkovy akademie múzických umění (1973) dozrála 
během své divadelní praxe ve znamenitou protagonistku 
experimentálního pohybového herectví, svébytnou a mi-
mo řádně invenční herečku, režisérku, divadelní manažer-
ku i pedagožku.

Ve vlasti bylo působení Niky Brettschneiderové násilně 
přerušeno poté, co podepsala protest proti uvěznění hu-
debníků skupiny The Plastic People of the Universe a po-
sléze společně s manželem Ludvíkem Kavínem i Chartu 77. 
Po emigraci do Rakouska zde v roce 1978 založili nezávis-
lou divadelní skupinu pod názvem Theater Brett. V roce 
1981 obdržela Nika Brettschneiderová rakouskou herec-
kou Kainzovu cenu. S divadlem skupina kočovala až do 
roku 1984, kdy získala stálé působiště ve Vídni v bývalé 
továrně na nábytek na adrese Münzwardeingasse 2. Po 
rekonstrukci zde byl zahájen divadelní provoz 24. ledna 
1984. Divadlo disponovalo variabilním prostorem, hlediš-
tě mělo kapacitu 99 diváků. Jaroslav Blecha představuje di-
vadlo jako scénu, která se brzy stala neoficiálním centrem 
české kulturní emigrace. Inscenační styl Theater Brett byl 
blízký „chudému divadlu“ s užitím metaforičnosti, expre-
sivního pohybu, pantomimy, klaunerie, masek.

Po listopadu 1989 začali soustavně spolupracovat 
s umělci z bývalého socialistického bloku, především z Čes-

ké republiky. Na přelomu let 1992 a 1993 se v Theater 
Brett konala přehlídka českých a slovenských divadel, v je-
jímž rámci zde Oddělení dějin divadla Moravského zem-
ského muzea realizovalo obsáhlou atraktivní výstavu tra-
dičních loutek kočovných marionetářů ze své sbírky. Od 
roku 1990 učila Nika Brettschneiderová na divadelní fa-
kultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V roce 
1997 se zde habilitovala a stala se vedoucí ateliéru herec-
ké výchovy. Obdržela Zlatou medaili JAMU a v roce 2007 
byla prezidentem republiky jmenována profesorkou dra-
matických umění.

Moravské zemské muzeum před dvěma roky převza-
lo obsáhlý archiv divadla do svých sbírek. Důvod je nasna-
dě, tvorba Theater Brett má význam nejen v kontextu ra-
kouského divadla, ale svým dílem a svými kořeny patří též 
do historie českého divadla, jelikož vyvěrá z podnětů a ze 
zkušeností tvůrců s původním československým prostře-
dím. Odvíjela se od impulsů situace a stavu československé 
společnosti v normalizační době, což se zrcadlí zejména 
v nesmlouvavé dramaturgii tohoto divadla. Oddělení dě-
jin divadla Moravského zemského muzea se po roce 1989 
začalo zabývat výzkumem a dokumentací českého divadla 
jako multikulturního jevu. Uchování archivu Theater Brett 
na českém území, respektive ve veřejné sbírce, má tudíž 
své opodstatnění. Materiál bude v budoucnu sloužit stu-
dentům a badatelům k dalšímu studiu a analýze autorské 
tvorby této bezpochyby vynikající scény.

Podrobné informace v češtině o životní peripetii Niky 
Brettschneiderové a tvorbě Theater Brett od počátku do 
sametové revoluce přináší Mgr. Andrea Buršová, Ph.D., ve 
své publikaci Herečka Nika Brettschneiderová v exilu aneb 
Portrét divadla THEATER BRETT do pádu „železné opony“ 
(Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018). Vý-
znamné jsou také obsažné vzpomínky Ludvíka Kavína v Di-
vadelních novinách (2019, r. 28, č. 1-13), v útržcích pou-
žité i na výstavě.

Prof. MgA. Nika Brettschneiderová (9. 2. 1951, Ostra-
va-Zábřeh – 30. 6. 2018, Vídeň) byla významná herečka, 
protagonistka experimentálního pohybového herectví, re-
žisérka, divadelní manažerka a vysokoškolská pedagožka. 
Laureátka Ceny Gratias agit z roku 2008.

Trvání výstavy: do 27. 2. 2022
Otevírací doba: středa 9:00-17:00, čtvrtek 9:00-19:00, 

pátek 9:00-17:00, sobota 10:00-17:00, neděle 13:00-17:00.
Dietrichsteinský palác, Brno
Odborná příprava: Mgr. Hana Ocetková, spolupráce: 

Mgr. Ludvík Kavín, Mgr. Veronika Valentová, Ph.D., grafic-
ké řešení: Václav Houf, tisk: CAT CUT, s. r. o., Škrobáren-
ská 482, 617 00 Brno, realizace: Výstavní oddělení MZM

PhDr. Jaroslav Blecha,
jblecha@mzm.cz, tel.: +420 778 770 648

Das Architekturzentrum Wien trauert 
um Jan Tabor (1944-2021)
Wien (OTS) – Jan Tabor war Architekturtheoretiker, Publi-
zist und Ausstellungsmacher. Er wurde 1944 in Poděbrady, 
im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren, heute 
Tschechische Republik, geboren und begann als Student 
in Brünn seine publizistische Tätigkeit. Im Herbst 1968, 
nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Früh-
lings, emigrierte er mit seiner Frau Zdenka Soucek nach 
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Wien. Das Studium der Architektur und Raumplanung 
an der Technischen Universität Wien schloss er 1973 ab 
und arbeitete zunächst im Österreichischen Institut für 
Raumplanung. Seine Kinder sind Anna-Klara und Jan-
Jakob.

Als Kunstkritiker und Essayist machte sich Jan Tabor in 
den 1970er und 1980er Jahren durch die Entdeckung jun-
ger, noch unbekannter Künstler*innen verdient; er schrieb 
für das Extrablatt, den Kurier und die Arbeiter-Zeitung 
sowie für den Falter, die Süddeutsche Zeitung und weite-
re deutschsprachige und tschechische Medien. Sein Inte-
ressensgebiet erweiterte sich um die Architektur und den 
Städtebau; von 1992 bis 2009 war er Lehrbeauftragter 
an der Universität für angewandte Kunst Wien, zuerst in 
der Meisterklasse von Wilhelm Holzbauer, danach von Zvi 
Hecker und schließlich im Studio Zaha Hadid. Von allen 
war er als motivierender Querdenker, als Katalysator für 

das diskursive Substrat und als profunder Begleiter vie-
ler Studienreisen hochgeschätzt. Darüber hinaus war er 
jahrelang Gastprofessor an der Akademie der Bildenden 
Künste in Bratislava und an der Technischen Universität 
in Brünn.

Seine sprachlich präzisen Architektur- und Kunst-Kri-
tiken zeichneten sich durch seine originellen, zuweilen 
unkonventionellen Sichtweisen und durch sein enormes 
Fachwissen aus. Literarische Beiträge für Ausstellungs-
kataloge, Künstler*innenpublikationen und Architektur-
bücher pflegte er als „traktat“, „fragment“ oder „manifest“ 
zu betiteln; oft waren sie mit zahlreichen Fußnoten, Quer-
verweisen und Anmerkungen versehen. 2011 wurde Tabor 
mit dem Preis der Stadt Wien für Publizistik ausgezeichnet.

Mit bester Stadtkenntnis und seiner Begabung zur 
scharfsinnig-kritischen Analyse setzte er sich in zahlrei-
chen Studien mit der Geschichte und Zukunft der Stadt 
Wien auseinander. Seine immer wieder überraschenden 
Schlussfolgerungen führten dabei oft zu unerwartet fri-
schen Ergebnissen, die bekannt scheinende Phänomene 
in ein völlig anderes Licht setzten.

Als Ausstellungsmacher verantwortete er 1994 mit 
„Kunst und Diktatur: Architektur, Bildhauerei und Malerei 
in Österreich, Deutschland, Italien und der Sowjetunion 
1922 – 1956“ die erste große Ausstellung in Österreich 
über Kunst in totalitären Regimen; die begleitende Pub-
likation gilt als Standardwerk. Ebenfalls im Künstlerhaus 
fanden die von Jan Tabor kuratierten Ausstellungen „Kunst, 
verbaut. Die 90er. Ende der Trennung!“ (1998), „den fuß in 
der tür: manifeste des wohnens“ (2000), „mega: manifeste 
der anmaßung“ (2002) und „Die Enzyklopädie der wah-
ren Werte“ (2006) statt. Ein Anliegen dieser Ausstellun-
gen war, der jungen Architekturszene Aufmerksamkeit zu 
verschaffen und ihren Protagonist*innen zu ermöglichen, 
ihre Ideen und Gedanken in eine abstrakte, aber konkre-
te Form umzusetzen und in der Öffentlichkeit zu testen.

Mit diesem Anliegen gründete Jan Tabor 2002 mit an-
deren das „forum experimentelle architektur“, das zahlrei-
che Symposien, Exkursionen, Installationen im Stadtraum, 
Diskussionsveranstaltungen und Vorträge veranstaltete. 
Darunter etwa die Reihe „fensterstürze“ oder das For-
schungsprojekt „Kunst und Befreiung“. Bis 2019 hatte 
das „forum experimentelle architektur“ seinen Sitz im 
Museums Quartier, als Nachbar des Architekturzentrum 
Wien. Jan Tabor stand bei den Veranstaltungen gerne als 
unkonventioneller Denker, als vielwissender ad-hoc-Vor-
tragender und als fröhlicher, herzhafter und einnehmen-
der Gestalter und Moderator im Mittelpunkt. Zugleich 
Motivator, bot er vielen Menschen eine Chance ihre Ideen, 
Gedanken, Projekte, Forschungsergebnisse oder auch ihr 
Lebenswerk einer Öffentlichkeit vorzustellen.

Für das Großprojekt „urbo kune“ entwickelte er die Idee 
für eine neu zu errichtende Hauptstadt Europas, an der 
Musiker*innen, Komponist*innen, Philosoph*innen, 
Literat*innen, Zeichner*innen und Architekt*innen mit-
wirkten; 2015 wurde die urbanistische Oper „25 stunden 
in urbo kune“ aufgeführt. Seine eigene Vision von experi-
menteller Raumgestaltung und nachhaltigem Leben am 
Land verwirklichte er seit 2011 in der Kunstkolchose Mi-
kulovice bei Znaim.

Jan Tabor ist am 29. Oktober 2021 in Venedig gestorben.
Architekturzentrum Wien, www.azw.at

Architekt Jan Tabor v Českém centru Vídeň při přednášce 
Československý architekt Dušan Jurkovič organizované Klubem , 2018
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Varhanní recitál Jiřiny Dvořákové Marešové
Varhanní recitál mladé české varhanice Jiřiny Dvořákové 
Marešové v rámci cyklu koncertů staré hudby Česká hu-
dební Vídeň 2020/21 se uskutečnil v důsledku pandemie 
corona opožděně, a to v sobotu 13. listopadu 2021 v kos-
tele Maria am Gestade v 1. vídeňském okrese. Byl to prv-
ní koncert z ohlášeného cyklu, který připravil Kulturní klub 
Čechů a Slováků v Rakousku ve spolupráci s Nadací pro 
dějiny kultury ve střední Evropě (Praha) a podporou Mi-
nisterstva kultury ČR, rektorátu chrámu Panny Marie na 
nábřeží a České duchovní služby Arcidiecéze Vídeň.

Varhanice Jiřina Dvořáková Marešová představila po-
sluchačům svým programem především hudební sklada-
tele českých zemí doby Josefa II., kteří ve Vídni působi-
li (Jiří Ignác Linek, Josef Mysliveček, Karel Blažej Kopřiva, 
František Xaver Brixi). Úvodní skladbou skladatele Sigfri-
da Karg-Elerta (1877-1933) Nun danket alle Gott (Marche 
triomphale) op. 65 již a priori vzdala hold královskému ná-
stroji – varhanám. Česká varhanní tvorba 20. století byla 
zastoupena dvěma kusy skladatele, varhaníka a pedagoga 
Bedřicha Antonína Wiedermanna (1883-1951) – Nottur-
no a Allegro maestoso.

Ne zcela obvyklou součástí varhanního programu bývá 
improvizace na dané téma. Umělkyně předvedla vlast-
ní improvizace na téma Staré české báje a Biblické písně 
Antonína Dvořáka. Zatímco improvizace bájných námě-
tů podtrhly danou tematiku, nelze plně totéž uvést u im-
provizace Biblických písní, kdy se spojily dvě odlišné pís-
ně v jeden celek, čímž se vytratila hlubokost Dvořákových 
písní. Neboť 4. píseň v Biblických písních Hospodin je můj 

pastýř je v pojetí Antonína Dvořáka příkladem klidné zpěv-
ní linie vedené nejjednoduššími prostředky, a dosahující 
přes to dokonalé krásy. Tuto „prostou“ krásu v improvizač-
ním zpracování umělkyně „přebíjel“ jásavý chvalozpěv po-
užité 2. písně Dvořákovy Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
č. 10 v Biblických písních.

Výkon mladé umělkyně ověnčené mezinárodními oce-
něními a bohatou koncertní činností byl impozantní, in-
terpretka přesvědčila technickou virtuozitou, intenzi-
tou i nejjemnějšími nuancemi zvukového projevu, jakož 
i intelektuál ním individualismem. Početné publikum vděč-
ně a upřímně aplaudovalo. mb

Varhanní koncert v kostele Panny Marie Na nábřeží, 
zleva Marie Brandeis, Helena Baslerová a Jiří K. Kroupa
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Zahráli jsme vám Medvěda,
ale k zimnímu spánku se nechystáme!
Moji milí, věříte na zázraky? Uznávám, že je to zrovna 
v dnešní době tak trochu nemístná otázka – ale přece je-
nom, co myslíte? Já tedy rozhodně ano, protože zrovna ne-
dávno se jeden takový zázrak stal: mnozí z vás o tom urči-
tě slyšeli a někteří jste nás snad i přišli v sobotu podpořit 
svým potleskem. Ty, kteří pořád ještě netuší, o čem je řeč, 
už nebudu dál napínat: bohyně Thálie musí mít naši Vlaste-
neckou omladinu asi hodně dobře zapsanou, protože nám 
umožnila uvést chystané představení Medvěd od Antona 
Pavloviče Čechova i navazující muzikálové pásmo doslova 
„za pět minut dvanáct“. Jinak řečeno, dva dny před dalším 
celorakouským lockdownem.

Myslím, že nijak nepřeháním, když řeknu, že toto před-
stavení bylo skutečně takový malý zázrak. Naši tři hvězd-
ní protagonisté – Anička Vaďurová, Vlastík Janča a Pavel 
Pachta – začali Medvěda zkoušet takzvaně „do šuplíku“ 
už začátkem roku. Byli přitom neuvěřitelně trpěliví a vy-
nalézaví, protože když se nemohli setkat osobně, využili 
ke zkouškám Skype, který je občas spojoval i přes poměr-

ně veliké vzdálenosti. Bylo to v době, kdy nám začínalo být 
jasné, že si na uvedení tehdy už několik měsíců připravova-
ného muzikálu Rebelové budeme muset ještě chvíli počkat. 

Už ani nevím, kdy se zrodil ten výborný nápad doplnit 
tuto poměrně krátkou jednoaktovku o ukázky z muziká-
lů, které Omladina hrála v minulosti a vytvořit tak celove-
černí představení. Slovo dalo slovo a my jsme po přestáv-
ce zůstali ještě chvíli v Čechovově Rusku, načež jsme divá-
ky zavedli nejdříve na slunečnou Floridu, kde nám zazpíva-
la krásná Sugar, poté do prvorepublikové Prahy za písnič-
kami Karla Hašlera a Voskovce a Wericha a dokonce jsme 
byli i v Londýně na loučení před svatbou popeláře Doo litt-
la. Veselý i melancholicky zasněný zpěv střídaly pestré a di-
voké tance v rytmu rock’n’rollu, charlestonu nebo kanká-
nu a na závěr ukápla i nějaká ta slzička dojetí, když Dana 
Šulová zpívala „tu naši písničku českou“. K některým pís-
ničkám nás citlivě doprovázela část muzikantů z cimbálo-
vé skupiny U Dunaja a v bufetu jsme zahlédli usměvavou 
Martinu Canovou z Marjánky. Společná práce všem svěd-
čí, jak se ukázalo! 

Po charlestonovém přídavku, který si naši milí diváci vy-
tleskali, přišlo ještě jedno překvapení: na melodii posledně 
jmenované písničky napsala naše dvorní básnířka Jana Sa-
lotová poděkování předsedkyni Aničce za její dlouho letou 
práci pro Omladinu. 

„… zpíváme písničku pro naši Aničku,
kterou nám medvěd nesněd’!
Zatančí, zazpívá, na vás se usmívá
z prken, co pro ni jsou svět.
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í Ta naše menšina česká
ta dneska tleská a tleská,
ať role velká či maličká,
zazáří v ní naše Anička…“

I když se teď Rakousko spolu s Medvědem asi na ně-
jaký čas zdánlivě uloží k zimnímu spánku, my se rozhod-
ně spát nechystáme. Jsme znovu naplněni nápady i energií 
a těšíme se na jaro 2022. A přejeme všem lidem, obzvláště 
v této době covidové, láskyplné Vánoce 2021! 

Mája Kovářová
Foto: Marie Pachtová a Martin Venglar

Úloha a místo zahraničních Čechů 
v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby 
české diaspory
Mezinárodní krajanská konference 7.-8. října 2021
Praha – Senát Parlamentu České republiky

Ve dnech 7. a 8. října 2021 se na půdě Senátu Parlamen-
tu ČR konala mezinárodní konference pod názvem „Úlo-
ha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích 
a aktuál ní potřeby české diaspory“. Konference byla letos 
poprvé připravena společně se Senátem, Akademií věd 
ČR, ministerstvem zahraničí a Mezinárodním koordinač-
ním výborem zahraničních Čechů. Sešlo se 118 krajanů ze 
šestnácti zemí.

Účastníky přivítal a konferenci zahájil předseda Stálé 
komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí Tomáš 
Czernin, který také přestavil úlohu komise. Konstatoval, 
že ve světě žije asi 2,5 miliónu krajanů, kteří mají české ko-
řeny. Byl jedním z těch, kteří žádali zavést pro Čechy žijí-
cí v zahraničí korespondenční hlasování při volbě poslan-
ců a prezidenta. Senát pošle normu Sněmovně až po vol-
bách, což bylo odsouhlaseno.

Poté následovalo srdečné přivítání předsedou Senátu 
PČR Milošem Vystrčilem. Předsedkyně Akademie věd ČR 
Eva Zažímalová zdůraznila, že Akademie věd podporuje 

mladé studenty k výjezdům do za-
hraničí, kde mohou nabýt zkuše-
ností, ale je nutné jim také vytvo-
řit podmínky k návratu. Ministr za-
hraničních věcí ČR Jakub Kulhá-
nek účastníky konference nejen 
přivítal, ale také pozval na číši vína 
do Černínského paláce, kde poté 
byla možnost prohlídky bytu Jana 
Masaryka. Ocenil úlohu škol, kte-
ré pomáhají dětem krajanů udržet 
češtinu. Ministr zdůraznil, že MZV 
má pravidelné kontakty s 300 spol-
ky a školami v zahraničí a stále je 
informováno o jejich potřebách.

Dotace krajanům na rok 2020 
se zdvojnásobily na 42 miliónů Kč. 
Martin Smolka, náměstek pro říze-
ní sekce právní a konzulární MZV 
ČR, pozdravil účastníky a nastínil 
budoucí směr zájmu ČR o zahra-
niční Čechy, začlenění krajanské 
agentury do vládního programu 
se soustředěním na novou migra-
ci a jejich potenciál pro ČR. Zmí-
nil se, že MZV zmapovalo potřeby 
krajanů teritoriálně, dále pohovořil 
o podpoře českého státu školství 
a konzulárním záležitostem (růz-
ná zjednodušení a ulehčení, např. 
matriční agenda, posílení online 
nabídky, posílení propojení mezi 
lidmi žijící v zahraničí a ČR, digita-
lizaci údajů). Zdůraznil, že celko-
vé výdaje podpory v roce 2021 pro 
krajany činí celkem 50 miliónů Kč, 
když se zakalkulují i speciální pro-
jekty jako škola Komenský ve Víd-
ni. Další představitelé pak vyzdvihli 
úspěchy Čechů na poli vědy. Dru-
hý den, hned po svém projevu, 
ocenil předseda Senátu Miloš Vy-
strčil Stanislava Broučka z Etno-

Tomáš Czernin předává cenu Marii Brandeis

Zástupkyně Klubu Helena Basler a Marie Brandeis s Tomášem Czerninem
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logického ústavu Akademie věd ČR. Byla předána oceně-
ní za zásluhy pěti nejaktivnějším krajanům v posledních le-
tech. Za jejich úspěšnou a dlouholetou činnost pro krajan-
ské komunity, za péči o české kulturní dědictví v zahrani-
čí a za budování dobrých vztahů mezi zahraničními Čechy 
a ČR získala ocenění dr. Marie Brandeis, místopředsedky-
ně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku.

V diskusi vystoupili zástupci českých institucí a krajan-
ských spolků z USA, Německa, Rakouska, Velké Británie, 
Švýcarska a dalších zemí. Za rakouskou menšinu vystoupi-
la s referátem předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slo-
váků v Rakousku Helena Basler. Pavel Pachta, předseda 
spolku Alumni, ve svém příspěvku nastínil problém s po-
užíváním českých akademických titulů v zahraničí, resp. 
v Rakousku, a zdůraznil nutnost propojení studentů a ab-
solventů vysokých škol k využití jejich potenciálu.

Návštěvou a prohlídkou Národního muzea třetí den 
mezinárodní konference bylo ukončeno úspěšné setkání.

Celou konferenci bylo možno sledovat on-line na www.
senat.cz.

Helena Basler, D. I. Gabriela Jakelic

Nezapomenutelný: Vzpomínkový večer 
na disidenta Jiřího Grušu
„Byl to mimořádně nadaný a inteligentní člověk, byl ale 
i nesmírně laskavý, milý, vstřícný a hlavně veselý,“ tak na 
Jiřího Grušu vzpomíná Mojmír Jeřábek, jeho přítel a býva-
lý kolega z velvyslanectví v Bonnu.

Stejně jako v Německu, tak i Rakousku na velvyslanec-
tví na něj čekaly nelehké výzvy – například aféra v souvis-
losti s jadernou elektrárnou Temelín nebo Benešovy dekre-
ty –, které jej ale nezaskočily.

V roce 2003 se stal prezidentem mezinárodního PEN 
klubu a o dva roky později stanul jako první ne-Rakušan 
v čele nejstarší diplomatické školy na světě, tedy vídeňské 
Diplomatické akademie. Po sametové revoluci působil bý-
valý disident šest let jako velvyslanec ve Vídni (1998-2004). 
U příležitosti 10. výročí jeho úmrtí uctili přátelé památku Ji-
řího Gruši – nezapomenutelného spisovatele a diplomata – 
vzpomínkovým večerem v Českém centru v Herrengasse.

Grušovu hořkou zkušenost s bývalým totalitním reži-
mem v Československu vidí literární vědec a editor deseti-
svazkového souboru děl Jiří Gruša Werkausgabe vydané-
ho u nakladatelství Wieser Verlag Hans Dieter Zimmer-
mann zrcadlit se především v jeho románové tvorbě haš-
kovského nebo až hrabalovského ražení.

V první polovině šedesátých let 20. století si Jiří Gruša 
znepřátelil socialistické Československo. V poezii kritizo-
val jeho ideologické cíle. O léta později, když čerstvě po-
depsal Chartu 77, byl zatčen za své dílo údajně napadají-
cí systém a v roce 1981 přišel o československé občanství.

Během svého diplomatického působení v Rakousku byl 
hluboce nakloněn také vídeňským Čechům.

Ve svém projevu z roku 2009, kdy skládal post prezi-
denta mezinárodního PEN klubu, zmínil čtyři vlastnosti, 
které člověk musí mít, aby si na této planetě dostatečně 
poradil. Více o nich promluvila Sabine Gruša.

Nejen literární a diplomatický svět přišel o nezapome-
nutelného člověka – Jiřího Grušu – dne 28. října roku 2011. 
Bylo mu nedožitých třiasedmdesát let. U této příležitosti se 
jeho přátelé a blízcí potkali v Českém centru v Herrengas-
se, které bylo i jemu tak důvěrně známé, a společně si na 
něj zavzpomínali.

Rádio Dráťák Magazín 
Pavla Rašnerová, ORF Volksgruppen

Recepce ke státnímu svátku na ZU
U příležitosti českého státního svátku 28. října se po dvou 
letech (loni se kvůli pandemii nebylo možno setkat) 21. říj-
na v odpoledních hodinách konala recepce s přijetím zá-
stupců diplomatických sborů ve Vídni a krajanských orga-
nizací. Po české a rakouské hymně v provedení chlapecké-
ho pěveckého sboru Boni Pueri přivítala hosty velvyslan-
kyně Ivana Červenková, která se při této příležitosti rov-
něž loučila. Její diplomatická mise ke konci října ve Víd-
ni, resp. v Rakousku, skončila. V proslovu kromě jiného 
zhodnotila svoje působení v roli velvyslankyně, připomně-
la, co vše se během této doby podařilo. V emotivním pro-
jevu poděkovala za přijetí, kterého se jí od krajanů dosta-
lo, za spolupráci poděkovala také svému týmu na velvysla-
nectví. Osobního rozloučení se jí dostalo nejen od všech 
přítomných zástupců českých spolků ve Vídni, ale i od dal-
ších pozvaných hostů. Rovněž stálý zástupce ČR při OSN, 
OBSE a dalších mezinárodních organizací ve Vídni Ivo Šrá-
mek v krátkém projevu na začátku recepce pozdravil pří-
tomné. Hudebního doprovodu se zhostila skupina Cim-
ballica z Brna.

Česká literatura na veletrhu Buch Wien
9.-13. 11. 2021
České centrum ve Vídni společně se spolupracujícími part-
nery připravilo hned několik literárních akcí. Ty se usku-
tečnily jak na pódiích v rámci veletrhu, tak na jiných mís-
tech ve Vídni. 
11. 11. Viktorie Hanišová: Houbařka
Úspěšná spisovatelka Viktorie Hanišová vykreslila ve svém 
románu portrét mladé ženy, jež se snaží neúspěšně vyrov-
nat s tíživým rodinným traumatem z dětství. Kniha právě 
vychází v německém překladu Raiji Hauck v nakladatelství 
Wieser Verlag. 

Viktorie Hanišová je česká spisovatelka, překladatelka 
a lingvistka. Vystudovala anglistiku a germanistiku na Uni-
verzitě Karlově. Její romány Anežka (2015, Host), Hou-
bařka (2018, Host) a Rekonstrukce (2019, Host) se za-
bývají různými aspekty mateřství a společně tak tvoří vol-
nou trilogii. K nejnovějším knihám Viktorie Hanišové patří 
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í po vídková sbírka Dlouhá trať (2020, Host) a Beton a hlí-
na (2021, Host) – rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve 
městě.
12. 11. iva Procházková: Elias und die Oma aus dem Ei 
Oblíbená autorka představila svou kouzelnou knížku o ma-
lém Eliasovi, jež vyšla letos v novém kabátku v nakladatel-
ství Verlag Jungbrunnen.

Iva Procházková prožila dětství v Olomouci a v Pra-
ze. Po maturitě nemohla z politických důvodů pokračo-
vat v dalším studiu. V roce 1983 emigrovala se svou rodi-
nou do Rakouska. V Rakousku a posléze v Německu strá-
vila jedenáct let. Psala divadelní hry a knihy – především 
pro děti a mládež. Některé z nich byly oceněny prestižní-
mi cenami. Do vlasti se vrátila v roce 1995. Dnes píše pře-
devším pro dospělé čtenáře.
Dora Kaprálová: Ostrovy
Dora Kaprálová představila povídkový soubor, v němž te-
matizuje pestré lidské osudy a povahy. Kniha vyšla nedáv-
no v německém překladu Hany Hadas v nakladatelství Ba-
laena Verlag. 

Dora Kaprálová je česká prozaička, publicistka a lite-
rární kritička, žijící od roku 2007 v Berlíně. Jejím otcem byl 
český básník a představitel brněnské bohémské generace 
šedesátých let Zeno Kaprál. Dora Kaprálová studovala na 
Divadelní fakultě JAMU rozhlasovou a televizní dramatur-
gii a scenáristiku. Momentálně se věnuje psaní prózy a pu-
blicistice, za své publicistické texty a radiodokumenty byla 
mnohokrát vyznamenána.
13. 11. Marek Toman: Chvála oportunismu
Nečekaný vypravěč, barokní Černínský palác na Loretán-
ském náměstí v Praze, líčí svou historii a osudy lidí, kteří 
ho obývali. Román vyšel v německém překladu Raiji Hauck 
v nakladatelství Wieser Verlag. 
Marek Toman & Divadlo Čučka: Můj Golem
Spisovatel Marek Toman a Divadlo Čučka předvedli krát-
kou dramatizaci knihy Můj Golem v premiéře zvlášť připra-
vené pro tento večer. 

Marek Toman je spisovatel a publicista. Po studiu filo-
zofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pra-
coval v literární redakci Českého rozhlasu, od roku 1998 
působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Úspěchy českých umělců ve Vídni 
Barbora Horáková Joly inscenovala v divadle na Vídeň-
ce málo hranou operu Alfreda Catalaniho La Wally. Tra-
gický příběh mladé ženy takřka posedlé láskou k lovci Ha-
genbachovi přináší zápletku z méně obvyklého prostředí, 
z rakouských Tyrol, a spektakulární závěr opery žádá i pád 
laviny.

Režisérka Barbora Horáková Joly v inscenaci opery 
odhaluje brutalitu tehdejší místní venkovské společnosti 
a patriarchátu. Podle jedné recenze režisérka příliš spo-
léhá na realismus a často používá stereotypy. Jiná kritič-
ka zase míní, že inscenace příběhu je přesvědčivá a do-
stává se pod kůži publika. Např. dívky loupou brambory, 
muži sedí na prázdných bednách od piva, stahují králíky, 
pijí pivo a pálenku a perou se. Eva-Maria Van Acker navrh-
la výzdobu něco mezi ošklivým a neskutečným, včetně ne-
zasněžené hromady kamenů a kovového lešení. U kovové-
ho lešení se odehraje i poslední setkání Wally s milencem 
Hagenbachem, ale zdá se být jen vizí. Tentokrát ho žádná 

lavina nesmete. „Konečný obraz je jako vyhlášení bankro-
tu v těžko přesvědčivé inscenaci,“ píše kritička Ljubiš To-
šič. Operní kritička Marion Eigl z listu Wiener Zeitung je 
trochu jiného názoru a odměňuje provedení opery třemi 
hvězdičkami. Podle ní dílo neztratilo svou platnost dodnes.

Barbora Horáková Joly se narodila v Praze, dnes žije 
v Bielu. Na hudebních akademiích v Basileji a Ženevě vy-
studovala zpěv a jako členka Švýcarského mezinárodního 
studia zvítězila v několika soutěžích. Poté se rozhodla vy-
měnit pěveckou dráhu za povolání režisérky a absolvova-
la Bavorskou divadelní akademii v Mnichově. Nesporný ta-
lent Barbory Horákové Joly dokládá i mezinárodní soutěž 
Ring Award ve Štýrském Hradci, kterou v roce 2017 vy-
hrála se svým režijním konceptem Donizettiho opery Don 
Pasquale, a prestižní britské ocenění International Opera 
Award 2018 v Londýně v kategorii Objev roku.

Na úspěchu opery Evžen Oněgin ve Státní vídeňské 
opeře se podílí i český dirigent Tomáš Hanus. Vídeňští 
kritici udělili celkovému provedení opery pět hvězdiček.

Tomáš Hanus (* 16. 1. 1970, Brno) je český operní 
dirigent. Jako hostující dirigent vystoupil v mnoha světo-
vých operních domech. Vedle Vídeňské státní opery pů-
sobil v Opéra national de Paris (Janáčkova Věc Makropu-
los) nebo Finské národní opeře (spolupráce s Jiřím Bě-
lohlávkem na nastudování Janáčkovy opery Káťa Kaba-
nová). Spolupracoval s Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Drážďanskou filharmonií, BBC Symphony Orches-
tra, Dánským národním symfonickým orchestrem a mno-
ha dalšími tělesy. V roce 2017 se stal hudebním ředitelem 
Velšské národní opery.

Informationen für die Anmeldung 1. Klasse Rg
Informace k přihlášení do 1. třídy Rg
Wenn Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden möchten, 
bitte ich Sie in der Zeit von 10. bis 14. 1. 2022 einen Ter-
min für die Anmeldewoche telefonisch zu vereinbaren.
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Pokud chcete Vaše dítě přihlásit na naši školu, prosím Vás 
v týdnu od 10. do 14. 1. 2022 o telefonické sjednání termínu. 
Direktion: Mag. Helena Huber
Tel.: (0043 1) 713 31 88-60

Anmeldewoche / Přihlášení je v týdnu od
14.-18. 2. 2022, Schützengasse 31, 8:00-16:00

Zur Anmeldung nehmen Sie bitte Ihr Kind mit!
K přihlášení s sebou vezměte prosím i Vaše dítě!

Bitte mitzubringen sind / Prosím, vezměte s sebou:
1. Anmeldung / Přihlášku
2. Schulnachricht 4. VS (Original) / Školní zprávu 4. VS 

v originálu
3. Meldezettel
4. Geburtsurkunde / Rodný list
5. Staatsbürgerschaftsnachweis / Potvrzení o státním ob-

čanství
6. Taufschein / Křestní list
7. 1 Foto (für Schülerausweis) / 1 fotografii na školní prů-

kaz
8. Vereinbarung + 70,- Euro Kaution / Smlouvu se zřizova-

telem + 70,- euro kauce
9. Anmeldung Nachmittagsbetreuung / Přihlášku do dru-

žiny
10. Erhebungsblatt (erhalten sie in der Schule) / Statistic-

ký list (obdržíte ve škole)

Danke! / Děkuji!
Mag. Helena Huber
pRg/pORg3 mit Öffentlichkeitsrecht des Schulvereines 
Komenský, Schützengasse 31, A-1030 Wien
Web: www.rgkomensky.at, Tel. +43/1/7133188-60
E-Mail: helena.huber@komensky.at

vZpomínka

19. 12. 2006 ve věku 84 let zemřela krajanka Olga Mata-
lová, rozená Röszler
Olga Matalová vyrůstala v prostředí české menšiny ve Víd-
ni, do roku 1939 navštěvovala Dělnickou tělocvičnou jed-
notu. Absolvovala hlavní školu, dvouletou školu pro ženská 
povolání, jednoletý obchodní kurz školy Komenský, byla 
členkou Čs. sociálně demokratické mládeže. V roce 1946 
se provdala za Karla Matala, oba dva byli činní v menšino-
vých spolcích, např. v knihovně Čs. sociálních demokratů. 
Několik desetiletí pracovala pro českou menšinu jako jed-
natelka v ústředí a pokladní v odboru Českého srdce ve 
XII./XV. okrese, byla tajemnicí v Čs. sociálně demokratic-
ké straně a v Jednotě Máj, do roku 2006 pracovala jako po-
kladní v Menšinové radě a Vídeňské pracovní skupině pro 
otázky národnostních skupin – Institutu pro národnostní 
skupiny. Spoluorganizovala promítání českých filmů a čet-
né turistické zájezdy pro krajany.

27. 12. 2006 zemřela Antonie Bruha – Táňa Brůhová, 
rozená Špátová
Antonie Bruha – Táňa Brůhová, rozená Špátová, Rakušan-
ka českého původu, se narodila ve Vídni roku 1915. Její 
matka pocházela z jižních Čech, do Vídně přišla jako osm-
náctiletá a zde se provdala za Rakušana, sociálního demo-
krata. I když otec česky nemluvil, poslal dceru do české 

školy Komenský na Sebastianplatzu. Chtěla studovat sla-
vistiku, ale vyučila se kadeřnicí, chodila do lidové univer-
zity na ruštinu, privátně se učila anglicky. Psala krátké po-
vídky a básničky do českých Vídeňských dělnických listů, 
později i do československých novin Mladý dělník. Cvičila 
ve spolku Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ). Tady také po-
znala svého budoucího manžela, který zde byl náčelníkem.

Její manžel byl od mládí přesvědčený sociální demo-
krat, člen Schutzbundu. S manželem a s vídeňskými Čechy 
s různým politickým zaměřením a z různých spolků (Čes-
ké srdce – Akademický spolek, Sokol, Orel, DTJ), k nimž se 
připojují i rakouští ze Schutzbundu, se zapojila do aktivní-
ho odboje proti nacistům.

I přes narození dcerky pokračovala dále v odbojářské 
činnosti. Byla zatčena gestapem, psychicky i fyzicky mu-
čena, bylo jí odebráno dítě a určeno k adopci. Bez soud-
ního řízení byla odsouzena k smrti. Následoval transport 
do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Přežila kon-
centrační tábor (s odbojářkou Irmou Trksákovou, také ví-
deňskou Češkou, se jim podařilo v dubnu na konci války 
uprchnout), ale zaplatila za to svým zdravím.

Po válce ve Vídni překládala pro rádio, přispívala do Ví-
deňských svobodných listů, společně s Táborovou pospo-
litostí Ravensbrück, jejíž byla členkou, se podílela na in-
stalaci první výstavy o tomto koncentračním táboře v bu-
dově vídeňské městské školní rady. Byla činná ve Svazu 
vězněných v koncentračních táborech a nápomocná při 
vybudování Dokumentačního archivu rakouského odboje 
(Dokumentationsarchiv des österreichischen Wiederstan-
des), kde pracovala takřka až do své smrti. Přednášela na 
školách jako svědek doby. Své vzpomínky sepsala v knize 
Ich war keine Heldin. Navštěvovala české krajanské spol-
ky a podílela se na krajanském životě.

5. 12. 1791, před 230 lety, zemřel ve Vídni Wolfgang 
Amadeus Mozart, rakouský skladatel (* 27. 1. 1756).

výročí

Rudolf Buchbinder 75
Rudolf Buchbinder (* 1. 12. 1946 Litoměřice) je dnes řa-
zen mezi nejvýznamnější světové pianisty. V jeho životo-
pisech se všeobecně zdůrazňuje, že má mimořádně roz-
sáhlý repertoár a bohatou diskografii – nahrál mj. komplet-
ní Haydnovo klavírní dílo a všechny Beethovenovy klavírní 
sonáty, koncerty a variace. „Dass ich in Böhmen geboren 
wurde, war nur Zufall: Meine Familie stammt aus der Um-
gebung von Wien.“

Rudolf Buchbinder je čestným členem Vídeňské filhar-
monie, Společnosti přátel hudby ve Vídni, Wiener Kon-
zerthausgesellschaft, Vídeňského symfonického orchestru 
a Izraelské filharmonie. Je prvním sólistou oceněným Zla-
tým čestným odznakem Sächsische Staatskapelle Dresden.

Jeho soukromá hudební sbírka obsahuje devětatřicet 
kompletních vydání klavírních sonát Ludwiga van Beetho-
vena a také rozsáhlý archiv prvotisků, originální vydání 
a kopie ručně psaných klavírních partů obou klavírních 
koncertů Johannese Brahmse.

Jako umělecký ředitel je zodpovědný za Grafenegg Fes-
tival, jenž je od svého založení jedním z nejvlivnějších or-
chestrálních festivalů v Evropě.
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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
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Restaurace BöhmeRwald
Česká kuchyně a speciality.
Oslavy pro malé i větší skupiny 
v romantickém prostředí 
české a slovenské restaurace.

 Na Vaše objednávky se těší rodina Stuchlíkova,
1040 wien, argentinierstr. 66 / wiedner Gürtel 20,
 tel./fax: 505 72 34, e-mail: boehmerwald@aon.at,
 www.restaurant-boehmerwald.at
 otevřeno: po – ne 11:00-23:00 hod.

Restaurace
privátní pokoje

So-St 10:30-22:00 hod.
Čt 10:30-14:00 hod.


Koniasch Latin Press s. r. o.
Na Hubálce 7
CZ-169 00 Praha 6
tel.: +420-603 256 618
koniasch@gmail.com
www. koniasch.cz

KLP

KULtUrní KLUb
Informační časopis Čechů a Slováků v Rakousku

Informationszeitschrift der Tschechen 
und Slowaken in Österreich
Mohsgasse 30/9, 1030 Wien

mobil (od 10:00): 0043-0-664-97 33 764
fax: 0043-1-79 88 454

e-mail: info@kulturklub.at
www.kulturklub.at

Laaerstr. 55
2111 HARMANNSDORF-RÜCKERSDORF

Tel. 06 991 991 1111
www.hroch.at

BÖHMISCHER HOF

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 2022 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 2022 
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. 2022, viz též: www. kulturklub.at) 

e-mail: inzerce@kulturklub.at
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příloha: čtení na Vánoce

Několik ukázek z děl autorů představených 
v literárním pořadu Kulturního klubu
v rámci Evropského dne jazyků 
Martin Kukučín: Neprebudený (úryvok)
Na zemi leží Ondráš Machuľa, husár lenovský. Nie že by 
bol zabitý, alebo ranený – vyvaľuje sa po pašienku, lebo 
nemá roboty. Telo jeho mŕtva hmota, stopu života nepre
zradzujú len nohy, postavené v krosná – svojím občasným 
lúpaním sa. Nedbá ani na muchy, ktoré naň bezočivo do
tierajú a po tvári sa pasú. Tak dobre padne mu odpočinok 
v dusnom úpeku: nevstal by ani za pol Lenovca, aby pre
trhol svoje pohodlie. Užíva ho nie nepovedome, ale s la
kotou, dychtivosťou. Pred zažmúrenými očima utvorí sa 
najprv malý, čierny bod, ktorý rastie, nabýva farieb, roz
širuje sa na všetky strany. No jeden pohyb oka stačí, aby 
rozohnal prelud, ktorý hneď začne znovu a stratí sa – On
dráš sníva. Kto by mu nezávidel? Nestará sa o ženu, o deti, 
o statok, o dom, o gazdovstvo – o nič. Tak mu je ako v raji. 

Je husárom; no nevidno koňa, že by sa pri ňom pásol, 
ani uniformy, že by zatušovala nedostatky, ktoré od matky
prírody pochodia. Miesto toho vidno po celom boku roz
lezené jeho husi, vo väčšíchmenších kŕdľoch. Husacia 
respublika nechce husára uznať za svojho zvrchovaného 
pána – len keď musí. No a on veru ani nepomyslí na to, 
aby im chcel bez poriadku vôľu lomiť: stálo by ho to mnoho 
práce, a výsledok by nebol žiaden. Zavrátené husi o krát
ky otčenáš rozliezli by sa zas po celom boku a husár mo
hol by zas zavracať. 

Nuž dobre má, keď sa vyvaľuje, to je aj tak len jedi
ná prednosť jeho stavu. Dosť sa natlčie po domoch sem 
a tam – keď je v poli, aspoň vtedy nech si pohovie. V dedi

ne ho aj tak strcajú z kúta do kúta – všetkým zavadzia. Tu 
v poli nezavadzia nikomu, iba ak by tej tráve, na ktorej leží, 
že by jej odnímal svetlo. No do jesene – bože môj – ešte i tá 
strata vynahradí sa jej. 

Ondráš Machuľa veru biedny tvor boží. Kto len pozrie 
naň, musí ho poľutovať. Akoby Stvoriteľ chcel vzbudiť v ľu
ďoch obdiv, zasypúc ho všetkými nedostatkami. Hlava veľ
ká, krytá ostrými vlasmi, ktoré svojou nepoddajnosťou po
nášajú sa na zvieraciu srsť. Čelo nízke, oči nápadne malé, 
lícne kosti vypuklé, nos rozpľaštený na kabáč a ústa široké. 
Postava malá, nevyvinutá, zhŕbená. Keď kráča, ruky mu vo
pred celembajú ako cepy – celý človek málo ponáša sa na 
človeka. Ľudia s útrpnosťou hľadia naň a s istou šetrnosťou 
chovajú sa k nemu, ako k malému, slabému dieťaťu. Len on 
sám nedrží sa za mrzáka, spokojný je sám so sebou, nikdy 
nezareptal proti svojmu osudu a biede. Ba zdá sa, že sám 
seba drží za pekného, lebo často zastane na brehu moči
dla a márnivo prizerá sa do nečistej hladiny jeho. Vkus má, 
zná rozoznať pekné od mrzkého – no o svojej osobe pred
pojato súdi. Nuž, je človekom. 

Rodičia jeho boli veľmi hodní lenovskí hospodári. Kaž
dý ich rád videl, ako hodných, znášanlivých ľudí. Nikto ani 
zlého slova o nich nevedel. I veľmi ich ľutoval každý, keď 
narodil sa im tento syn, Ondráš. V dedine začalo sa pošuš
kávať, že im ho striga vymenila za pekné, podarené dieťa. 
Iní zas vytýkali šestnonedieľke, že načo sa na tom jarmoku 
na tú opicu zadívala… 

Machuľa zúfal, jeho žena mala životom zaplatiť pohľad 
na vlastné dieťa. No, chudinka, oddala sa pokorne do vôle 
božej a tým väčšou láskou privinula k srdcu dieťa svoje. 
Väčšmi ho milovala takto, než keby bolo bývalo takým, 
akým si ho predstavovala. 

Dr. Igor Skoček, dr. Marie Brandeis a Mag. Andrea Ozábalová při literárním čtení v rámci Evropského dne jazyků, Vídeň, 27. září 2021
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ce Tým väčšmi odpadlo otcovi od srdca. Ten nemohol naň 
ani pozrieť. Zakaždým zamrelo v ňom srdce, trápil ho žie
ravý bôľ. Často sedel zadumeno za stolom, oprúc hlavu 
o dlaň, tvár zakalená zlými myšlienkami, zúfalstvom. Žena 
neopovážila sa ho pýtať, čo mu je: dobre vedela, čo ho trá
pi. Raz osmelila sa mu povedať: 

„Jano, neželej si nič. To bola vôľa božia.“ 
Ten pozrel na ňu tupo a do jeho hlasu zamiešal sa i tón 

hnevu, ktorý žena ešte nikdy nepocítila od neho. S taje
ným bôľom vykríkol: 

„Ako by si neželel, keď mám nie dieťa, ale – – Ach, čo,“ 
máchol rukou, „to nie dieťa. Všetci ľudia smejú sa na mne – 
na očiach im vidno, ako sa radujú z môjho nešťastia. Dob
re sa mi srdce nepukne. Radujú sa mi za chrbtom – mys
lia, že ja nevidím ďalej od nosa.“ 

„Nik sa ti nesmeje – nie! Veď sú var nie pohania, aby sa 
z tvojho nešťastia smiali.“ 

Jano vypukol v zúfalý smiech. „Hahaha! Vraj nesme
je! Tebe dobre povedať, nesmeje, keď sa ani neukážeš me
dzi svetom – nesmeje! Šla by si len do poľa ako ja, alebo ku 
kováčovi: veru videla by si, ako sa nesmeje! A čo by sa ne
smial rodič, čo má pekné dieťa, na rodičovi, čo má nepo
darené! Bože, keby ja mal dieťa, ako som si žiadal! Ach…“ 
Bolestný ston jeho otriasol celou dušou ženy. No vzmužila 
sa, podišla k nemu: znala ho ako dobrú, mäkkú dušu, prí
stupnú múdremu, láskavému slovu. 

„Vidíš, ja ho i takto rada vidím: veď predsa len je tvor 
boží. I ty privykneš k nemu, najtiaž ho vziať na ruky. Jano, 
probuj… veď si mu otec…“ 

„Nie, Zuza, nie! Choď – nemôžem. Vidí boh i svet – nemô
žem. Len pomyslím naň, a už dobre mi srdce nepukne. Ako 
by ho vzal na ruky? Bol by var lepšie, keby ho ani nebolo.“ 

Zuza strnula, jej srdce zmietalo sa bôľom. Náruživým, 
mocným hlasom napomínala ho: 

„Nerúhaj sa bohu, Jano. Dosiaľ sme len dobré veci pri
jímali od neho – a pre jednu zlú mali by sme sa mu už rú
hať? Nie – čo na nás dopustil, budeme trpezlivo niesť.“ 

„Ale všetky tie dobré veci sto ráz by opustil, keby sa toto 
nebolo stalo – sto ráz! Čo mi je zo všetkého, že mám všet
kého dosť: keď to nemám komu nechať?“ 

„No, nám ľuďom nikdy sa nevyhovie. Keby sa ti teraz 
naplnila žiadosť a za to keby ti boh odňal dom, pole, lúky, 
statok, živnosť, zdravie: povedz, či by si sa mu nerúhal: že 
ti je z pekného syna nič, keď mu nemáš čo nechať? Ja viem, 
že by si si zas žiadal, aby ti všetko prinavrátil, i syn aby bol 
taký ako dnes. Ľudia pozerajú vždy len za tým, čoho ne
majú. To, čo majú, nevážia si ani mak.“ 

Jano bol premožený, nevedel odpovedať ani slova. Cí
til, že žena má svätú pravdu a uhádla navlas, čo sa deje 
v ňom. No práve to dopálilo ho. Nemohol zniesť v tomto 
bode poučenia od ženy; k bôľu pridružila sa i urazená ňou 
pýcha jeho. Oko blúdilo nepokojne po izbe, prijalo výraz 
tvrdosti. Búšil dverami a rozčúlený, rozhnevaný, odišiel.

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr (17. 5. 
1860, Jasenová – 1. 5. 1928, Pakrac, Chorvátsko), bol slo
venský lekár, známejší ako prozaik, dramatik a publicis
ta. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského lite
rárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. 
Je po ňom pomenovaná planétka (23444) Kukučín, poli
klinika a operačná sála v Punta Arenas a jeho meno nesie 
via cero ulíc v slovenských mestách. 

Pavol Ország Hviezdoslav: Krvavé sonety (úryvok)

Nad zemou v letku utkvel na krielach
posupný démon, v pravej hlaveň vojny,
z nejž, zmáchav ňou, plam šľahol dvojný, trojný…
a k zemi vzal sa splývať v pramenách,

iskriaci síru, meteorov prach –
Rod ľudský dlho spal už nepokojný:
i strhol sa! – ziv sudbinej vtom trojny
zrel, úžas v očiach, v údoch mrazný strach.

Kam dieť sa, Bože!? (zúpel). K spáse vrátka
kde? rokľa v bralách, zápač pralesa
či morská choboť, loďka čo jak vratká
za útočište?… Ale kryje sa
nadarmo v svete; všade ľudská jatka:
či tvŕď či oceán či nebesá!

A národ oboril sa na národ
s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá:
zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,

kde bleskom kmitla hrozná Astarot.
A jak v žne postať zbožia líha zrelá
pod kosou, radom váľajú sa telá;
v cveng šabieľ špľachce čerstvej krvi brod…

Tak vo víchrici totej ukrutenstva,
nímž ani tiger dravšie nezúri,
zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,
života radosť smrtnej do chmúry,
v prach purpur všeľudského dôstojenstva,
v sutiny jasný palác kultúry!…

Pavol Ország Hviezdoslav (2. 2. 1849 – 8. 11. 1921) bol 
básnik, dramatik a prekladateľ, jeden z hlavných formova
teľov slovenského literárneho realizmu, hlavný predstavi
teľ slovenského básnického parnasizmu.

Ivan Krasko: Solitudo

Ó, bože úbohých a ponížených,
modlitbu moju milosrdne prijmi!
Ty veľký, pretože si bohom malých,
u nôh, ó, uzri svojho najmenšieho,
jak beznádejne predkladá ti,
jak beznádejne vykladá ti
nezmernú veľkosť úbohosti svojej.
Bez zásluh leží v prachu nízkej zeme,
hľa, nepatrnosť biedna medzi všetkým tvorstvom
Holúbka nezložila na tvoj oltár,
olejom nemazala rany uhnetených,
a nikdy nezvonila slávne Resurrexit!
Ó, bože úbohých a ponížených,
kým príde veľké mlčanie,
kým príde veľké mlčanie –
modlitbu moju smutnú milosrdne prijmi!

Dr. Ing. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto (12. 7. 
1876, Lukovištia – 3. 3. 1958, Bratislava), bol slovenský 
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básnik, prozaik a prekladateľ, predstaviteľ moderny, jeden 
z najvýznamnejších a najradikálnejších predstaviteľov slo
venskej romantickej generácie.

Janko Kráľ: Zverbovaný (úryvok)

Ostrôžky brnkajú, skleničky cengajú
a komus’ na zdravie všetci pripíjajú;
všetci pripíjajú – a rúčku dvíhajú –
„Už si náš, Janíček!“ – radostne volajú –
„Dostaneš šabličku – zelený dolomán,
zvrhneš kabaničku a budeš veľký pán,
budeš sa na koni jak vicišpán nosiť,
a nemusíš sa viac starým babám prosiť!“
Veselo je chlapcom – bystrá hrá muzika,
a matka vo dverách užialená fiká:
„Ťažko som ťa, horko, chlapče, dochovala,
a hľa, čoho som sa, biedna, dočakala!
Nazdávala som sa, budem mať tri svety,
a už aj ten jeden z rúk mojich uletí!
Môžem predať kone, môžem predať voly,
môže hrom hneď udrieť do pustej stodoly,
lebo viem, že tŕním už zarastie priedom,
nesadne si iba ten vrabček na náš dom –
aj to, keď ho najprv druhí došklbajú,
ta pôjde, kde ani tvory nebývajú.
Bude strechu ďubkať, krídelká vystierať,
keď za tebou budem, Janíček, umierať.“
Janík podnapitý ticho pokreskáva,
milá pod oblôčkom svojho oplakáva:
„Škoda, že som ja to pred časom neznala,
bola by sa s tebou ani nemotkala,
ani by nebola veru zazerala,
kadiaľ tvoja nôžka jelenia behala.
Ale by na vráta krížik napísala,
pod krížik tri slová aspoň načiarala:
Máš, šuhaj, tri cesty a štyri chodníčky,
choď, kde sa ti páči, len nie do Haničky;
ale choď chodníčkom ku bystrej vodičke,
aby si zabudnul o svojej Haničke:
do vodičky kukni, – je plno rybičiek,
na svete širokom je viacej dievčičiek.“
Ženy veľmi plačú a chlapci výskajú:
„Dajže, Bože, ľuďom biednym, čo nemajú,
komu treba kone, komu treba voly,
a komu dievčatko ku boku po vôli;
frajerečka biela treba frajerovi,
šablička železná treba junákovi.
Šablička ligotná ako tá zornička,
na ňu sa podoprie mocná päsť Janíčka.
Na ňu sa podoprie a obzrie okolo:
„Či to má vždy tak byť, ako dosiaľ bolo?“

Janko Kráľ (24. 4. 1822, Liptovský Mikuláš – 23. 5. 1876, 
Zlaté Moravce), často označovaný ako básnikbúrlivák, bol 
slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a je
den z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štú
rovskej generácie. Prvé verše začal písať už počas štúdií na 
bratislavskom lýceu. Spočiatku písal v češtine, neskôr za
čal používať spisovnú slovenčinu a patril k jedným z prvých 
básnikov, ktorí používali Štúrovu slovenčinu (prvá báseň 
v tejto slovenčine – Duma bratislavská – je práve od Kráľa).

Jiří Žáček: S úsměvem (ukázka)
Vyšlo v nakladatelství Šulc – Švarc, 2017

O slepičce
Všichni víme, jak to v té pohádce bylo. Kohoutek našel ve
likánské zrníčko, a protože se, lakomec lakomá, nechtěl 
dělit se slepičkou, spolkl ho sám. Ale zrníčko mu v hrdle 
zaskočilo, kohoutek padl naznak a začal se dusit. Ležel 
tam na dvoře s nožkama nahoře, dobračka slepička měla 
strach, že umře. A protože nebyla lakomá, skočila do led
ničky pro poslední pivo (nebo to byl džus?) a dala kohout
kovi napít.

Kohoutek se otřepal, postavil na nohy a zakokrhal: „Dě
kan, slepičko. To pivo první pomoci mi zachránilo život, ale 
zasloužíš si pokárání, protože jsi zkazila celou pohádku! 
Mělas přece běžet ke studánce a poprosit ji o vodu a po
tom jsi měla cválat ke švadleně pro šátek a k ševci pro bot
ky a k čuníkovi pro štětiny a do mlýna pro hrách a ke kra
vičce pro smetanu.“

„Tůdle,“ načepýřila se slepička. „To známe! Já budu lí
tat jak Alík od čerta k ďáblu a škemrat u všech těch vyděra
čů! A přitom budu trnout strachy, že mně tu zatím natáh
neš brka! A vůbec, už si dost starej na to, abys věděl, že ži
vot není žádná pohádka!“

Spíš horor nežli pohádka, chtělo by se dodat. Ale tako
vou lacinou pointu si odpustíme a dodáme: Ať už je život 
hořký, nebo zkyslý, sláva všem slepičkám, kterým to bys
tře myslí!

Jiří Žáček (* 6. 11. 1945, Chomutov) je český spisovatel, 
překladatel, básník, autor učebnic, sběratel a tvůrce afo
rismů.

Jaroslav Žák: Bohatýrská trilogie 
Vzpoura na parníku „Primátor Dittrich“
Trampský potlach na palubě – Příběh s podivným gramo
fonem

Skaut Motyčka seděl v sobotu odpoledne nad matematic
kou úlohou. Dva příklady měl hotové, a třetí mu nešel a ne
šel. A dole chodil po chodníku Venca Hádek, bodal holí 
do dlažby a netrpělivě hvízdal. Tu praštil Motyčka perem, 
popadl hůl, batoh a gramofon a už se hrnul dolů. Opíše 
si to v pondělí před vyučováním od Rambouska, který má 
domácího učitele. A tak jeli do Podbaby, dorazili na Kozí 
Hřbety, rozdělali táborák, a jak tak na něm pekli brambory, 
spustí Motyčka gramofon. Gramofon hraje krásně. A pak 
začal zpívat „Tam v dáli za horama...“ až k verši „tam čeká 
keňu malé, tam dáme světu vale...“ Tady gramofon pře
stal, zakašlal a povídá: „Dáte vale, ano, ale kdopak dopo
čítá to matematické cvičení, co?“ Motyčka se hrozně lekl, 
zarazil gramofon a povídá třesoucím hlasem: „Venco, sly
šels?“ „Slyšel,“ praví zbledlý Venca; „to bude nějaký máme
ní smyslů. Dej tam jinou desku.“ Nejistou rukou vložil Mo
tyčka do gramofonu píseň: „Kde je moje máma?“ A gramo
fon ji klidně přehrál, zazpíval pěkným tenorkem, ale když 
měl opakovat refrén, spustil hrozným basem: 

„Co ten třetí příklad?
Ten je nejtěžší!
Kdo zná k němu výklad?
Kdo ho rozřeší?
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klidně budeš spát;
má snad za tě máma
příklad počítat?“

Motyčka zarazil desku. Byl bledý jako ubrus. „Venco,“ 
zabreptal, „Venco, pocem blíž, já se bojím.“ Venca přisedl 
ke gramofonu, nadýchl se zhluboka a řekl: „To jsou ňáký 
divný fóry. Ukaž tu první desku, pustíme to ještě jednou.“ 
„Venco,“ šeptal Motyčka, „nedělej to, je to ňáký zakletý.“ 
„Sme snad pověrčivý?“ odsekl Venca a pustil ještě jednou 
píseň ...jezero sní. A gramofon zpíval znovu až k místu „den 
nový za horama se rozední...“, odkašlal si a povídá:

„Rozední se, rozední; a první hodinu je latinská kom
pozice a Hádek se na ni nepřipravoval a Hádek ji udělá na 
nedostatečnou, jako tu poslední, a bude z toho postup
ná zkouška...“

Dál už Hádek a Motyčka neposlouchali. Sebrali bato
hy, nádobí a stan a mydlili to do Podbaby na vlak. Gramo
fon tam zůstal. A od té doby prý sídlí na Kozích Hřbetech 
duch prérie. Každý pořádný tramp se tomu místu vyhne.

Jaroslav Žák (28. 11. 1906, Praha – 29. 8. 1960, Praha) 
byl český prozaik, autor humoristických a satirických próz. 
Vystudoval klasické gymnázium a na FF UK latinu a fran
couzštinu. Pracoval jako středoškolský profesor v Čechách 
i na Slovensku. Nejdéle působil na gymnáziu v Jaroměři. 
Po druhé světové válce pracoval Jaroslav Žák jako scéná
rista Československého státního filmu a stal se spisovate
lem z povolání. Po únoru 1948 byl vyloučen ze Syndikátu 
českých spisovatelů za politické satiry otiskované ve Svo-
bodném slově, např. za divadelní satiru Čistka z roku 1947. 
Deset let nesměl publikovat, překlady a drobnou publicis
tiku uveřejňoval pod cizími jmény.

Dvě krátké poháDky

Kouzelná kniha (ukázka)
V jednom městě byl dům a v něm byt, ve kterém bydlela 
jedna rodina. Maminka Dáša, táta Jirka, dcera Peťka a syn 
Ondra. Říkáte si, že na tom není nic zvláštního, že je tako
vých rodin spousta? To se ovšem pletete.

Tahle rodina nebyla jen tak ledajaká. Byla to rodina 
kniho molů. Všude kolem sebe měli knížky. Nejen v poli
cích knihovniček v obýváku, v dětském pokoji a v ložnici, 
ale i ve skříních, v šuplících, na psacím stole, na nočním 
stolku... Zkrátka všude. Nejenže si knížky kupovali, ale oni 
si je chodili půjčovat i do knihovny. Nestačila jim jen jed
na knihovna, byli pravidelnými čtenáři hned ve dvanácti 
knihovnách ve městě a v blízkém okolí.

„Ahoj, maminko! Už jsem doma!“ oznámila Peťka, když 
přišla ze školy. Cesta jí trvala obvykle o něco déle než ostat
ním spolužačkám, protože si cestou četla. Oči od knihy 
zvedla jen při přecházení přes silnici, jinak znala cestu zpa
měti.

„Co jsi říkala?“ zeptala se maminka. Rozečtenou kni
hu založila záložkou a spěchala za dcerkou do jejího po
kojíčku. Očima sklouzla po knížce, kterou Peťka právě od
ložila, a podotkla: „Jé, to je moc hezká knížka, tu jsem čet
la jako malá.“

„Mně se taky líbí,“ usmála se Peťka. „Mami, a myslíš, že 
dostanu nějakou knížku i pod stromeček?“ vyzvídala dcer
ka. „Tak to musíš napsat dopis Ježíškovi. Už jsi mu psala?“

„Ještě ne.“
„A víš, jakou knížku by sis přála?“ zeptala se maminka.
„To nevím. Já to nechám na něm. Zatím vždycky vybral 

skvěle!“ usmála se Peťka a natáhla se k psacímu stolu pro 
papír a balíček s barevnými gelovými pery.

„Mami, já tě mám moc ráda,“ řekla z ničeho nic Peťka, 
„kdyby tak všichni mohli být jako ty!“

„Ale jdi, ty kecko!“ usmála se maminka a pohladila 
dcerku po vlasech. To, co Peťka řekla, ji ale potěšilo. Moc 
dobře věděla, že v jiných rodinách se k sobě lidé necho
vají tak hezky.

Čekání na Vánoce připadalo dlouhé všem, ale Peťce 
nejvíce. Nakonec se i ona dočkala. Pod stromečkem leže
la hromada dárků. Ondra s Peťkou nadšeně vpluli mezi 
ně. Maminka zatím se zalíbením sledovala, jak děti rozba

lují dárky. Jejich upřímnou radost s nimi prožívala. Když 
Peťka objevila knížku, radostí vyskočila a málem převráti
la stromeček.

„Dávej pozor!“ vykřikl tatínek a rychle přiskočil, aby 
předešel případné vánoční katastrofě.

„Jé, ta vypadá krásně,“ byla nadšená Peťka.
„Ukaž,“ byl zvědavý Ondra. „Ty jo, ta vypadá fakt lu

xusně!“
Peťku to moc potěšilo. Na knížce byla zlatým písmem 

vyryta dvě písmena KK a uvnitř byly nádherné obrázky. 
Peťka knížku pohladila, přivinula ji k sobě jako milované 
miminko. Knížka se rozzářila. Peťka byla překvapená.

„Svítící knížku jsem ještě nikdy neviděla. Moc děkuji Je
žíškovi,“ poděkovala zdvořile a nenápadně mrkla na ma
minku. „Tu si musím hned přečíst. Můžu?“

Maminka s úsměvem přikývla a dala se do úklidu stu
žek a papírů, do kterých byly dárečky zabaleny. Tatínek jí 
pomáhal a přitom se na sebe usmívali. „To byly zase jed
nou krásné Vánoce!“

Večer, když už se i rodiče chystali do postele, přišla ma
minka popřát dětem dobrou noc. Ondra si prohlížel no
vou encyklopedii a Peťka právě dočítala poslední stránku.

„Mami, ta knížka je prý kouzelná! Ta písmena zname
nají Kouzelná kniha,“ oznámila mamince. „Stačí knížku po
hladit, pak vyslovit přání a ono se prý vyplní. Mami, já bych 
to chtěla vyzkoušet.“

„To klidně můžeš. A už víš, co by sis přála?“
„Vím!“
„To je dobře,“ usmála se maminka a dál nevyzvídala. 

Políbila dcerku na líčko a popřála jí i staršímu Ondrovi: 
„Dobrou noc a sladké snění od večera k rozednění.“

Druhého dne se všichni probudili do krásného rána. 
Nejen Peťka s Ondrou a její rodiče, ale všichni na celém 
světě. Lidé na sebe byli milí, usmívali se a snažili si vzájem
ně pomáhat. Celý svět byl od této chvíle hezčí.

Jak by ne! Kouzelná kniha s radostí zařídila, aby všich
ni lidé byli jako maminka Dáša.

Alena Vorlíčková: Vánoční pohádka
Kdysi dávno neměli zajíčci kožíšky, a proto jim byla veliká 
zima. Nejmenší zajíček, který se jmenoval Štístko, měl jed
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noho dne už všeho dost. Když se blížil čas Vánoc, roz hodl 
se, že půjde navštívit Ježíška. Chtěl ho poprosit, aby zaří
dil, že už nikdy nebudou mrznout.

Vydal se tedy na cestu. Cesta byla dlouhá a zajíček Štíst
ko se třásl zimou. Přesto se mu podařilo dojít k Ježíškovi 
a přednést mu svoji prosbu. Ježíšek mu slíbil, že to zaří
dí pod jednou podmínkou. Chtěl, aby mu zajíček pomohl 
roznést dárky dětem. Zajíček Štístko mu to rád slíbil a také 
svůj slib dodržel.

Ježíšek byl s jeho pomocí velmi spokojený. Řekl mu nej
dřív, ať si odpočine. A když zajíček spal, přikryl ho pěkným 
bílým kožíškem. Zajíček Štístko spal dlouho, protože mu 
bylo krásně teploučko. Po probuzení byl velmi překvape
ný, když zjistil, že má hřejivý bílý kožíšek.

S velkou radostí poděkoval, ale potom si uvědomil, že 
ostatní zajíčci bez kožíšků pořád mrznou. Svěřil se Ježíško

vi a ten mu odpověděl, ať se pěkně vrátí domů. Až se vrá
tí do pelíšku k ostatním, ať každého zajíčka přivine na srd
ce. Pak ať jdou spát, a až se probudí, budou mít také krás
né teplé kožíšky.

Ježíšek ho ještě varoval, že zajíčci teplé kožíšky nedo
stanou, pokud nebude jeho objetí od srdce. Zajíček Štíst
ko všechno slíbil a honem pelášil nazpět, aby se jeho ka
marádi taky zahřáli.

Když se konečně dostal domů, vyprávěl všem zajíčkům, 
jak se měl u Ježíška. Nejdřív mu vůbec nevěřili, ale přesto 
udělali všechno, jak jim Ježíšek vzkázal. Všichni se se Štíst
kem s láskou objali. Ráno, když se probudili, měli všichni 
krásné bílé kožíšky a velikou radost. 

Od té doby je všem zajíčkům teplo a Štístko se stal hrdi
nou, protože zachránil kamarády před umrznutím.

vánoční nálaDy

Strunka, strunka, strunka (lidová)
Strunka, strunka, strunka,
zelená se louka,
na tej louce pastýřové,
jedí kaši z hrnka.

Přiletěl k nim anděl,
toto jim pověděl,
že se Kristus Pán narodil,
aby každý věděl.

Oni nemeškali,
hned tam pospíchali,
k Ježíškovi do Betléma,
za pána ho znali.

A my hoši malí,
rádi bychom brali
koledičku na ručičku,
kdybyste nám dali.

Jestliže nedáte,
tehdy uhlídáte,
hrnce, mísy potlučeme,
co v misníku máte.

A pukličky k tomu,
pak utečem domu,
protože jste nechtěli dát
koledy nikomu.

Jaroslav Vrchlický: Vánoce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká,
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly. –

Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil,
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.

A staré písně v duši znějí,
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
Ó Vánoce, ó Vánoce!

(mk)

Začal vánoční čas
Na adventním věnci je čas zapálit další ze čtyř svíček. Dří
ve advent býval dobou duchovní přípravy na Vánoce, do
bou rozjímání a dobročinnosti, nyní je pro značnou část 
lidí ale spíš obdobím nakupování dárků. Už podruhé ad
vent ovlivní epidemie koronaviru a omezení, která mají ší
ření viru zpomalit.

První adventní neděle se označuje železná, druhá bron
zová, třetí stříbrná a čtvrtá zlatá. Slovo advent pochází z la
tinského „adventus“, tedy příchod. Pro křesťany první ad
ventní neděle připomíná příchod Ježíše Krista. Věřící při
nášejí věnce do kostela, kde je kněz požehná.

Židům začal svátek chanuka, potrvá osm dní
Chanuka připomíná zázrak při opětovném vysvěcení jeru
zalémského chrámu po povstání Makabejských ve 2. sto
letí před naším letopočtem. Podle tóry našli Židé v chrá
mu jen jednu zapečetěnou nádobku s olejem, díky které by 
chrámový svícen hořel jen jediný den. Nakonec ale zázrač
ně vydržel plát osm dní, během kterých byl připraven a po
svěcen nový olej. Chanuka má i svá typická jídla. Jsou jimi 
koblihy a placky podobné bramborákům. Příprava obou 
pokrmů vyžaduje velké množství oleje, čímž odkazuje na 
zázrak v jeruzalémském chrámu.
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Kouzelná moc Vánoc
S Vánocemi přichází doba tradic. Naše babičky věřily i v je
jich štědrovečerní kouzelnou moc. V mnoha rodinách na 
ně už trochu pozapomínají, proto nebude od věci si je při
pomenout.

Adventní čarování začíná už na svátek sv. Barbory. 
Uříznutá třešňová větvička se dává do vázy a čeká se, zda 
vykvete. Kolikátý den po uříznutí větvička vykvetla, toliká
tý měsíc v následujícím roce byl tím šťastným.

Další čarovnou bylinou je jmelí. Dnes jmelí koupíte 
v době vánoční takřka na každém rohu, k dostání je ne
jen tradičně přírodní, zelené, ale i barevné. Jmelí má kou
zelnou moc právě tehdy, pokud je darované, jedině teh
dy přinese štěstí. A čím více je na jmelí bílých bobulek, tím 
více štěstí vás potká v novém roce. Pod zavěšeným jmelím 
může muž políbit každou dívku, která se pod ním vyskyt
ne, nebo také naopak.

Štědrý den býval dnem postním. V jeho průběhu se 
tedy nejedlo vůbec nic, nebo jen velmi málo. K zakousnu
tí pak musel postačit kousek vánočky nebo „černý kuba“. 
Kdo ochutnal kubu, toho se v následujícím roce držely pe
níze. Tradice půstu na Štědrý den se v mnoha rodinách stá
le dodržuje. Každý s nás si určitě pamatuje větu: Když vy
držíš nejíst až do večera, uvidíš zlaté prasátko. To má být 
symbolem štěstí.

Štědrý den měl svůj okruh činností, které se dělat moh
ly a které se naopak nesměly dělat vůbec. Smůlu prý nosí 
praní a věšení prádla, ten, kdo se brzy ráno umyje stude
nou vodou, bude v novém roce silný a zdravý. 

Štědrovečerní tabule byla a je slavnostní a vždy by se 
k ní mělo usednout ve slavnostním oblečení. Ke Štědré
mu večeru patří neodmyslitelně jablko, které je potřeba 
před štědrovečerní večeří rozkrojit napříč. Pokud jadérka 

po překrojení vytvářejí hvězdičku, jde o předzvěst zdra
ví, zatímco křížek nebo červivost předznamenávají nemoc. 
Jablko se následně nakrájí na tolik kousků, kolik je u stolu 
strávníků proto, aby každý z nich trefil domů a po roce se 
opět se všemi sešel. Po večeři se mohou rozlupovat oře
chy, přičemž zdravý ořech prorokuje štěstí a radost, černý 
smutek. Skořápky od ořechů se se svíčkou mohou pouštět 
po vodě v lavoru či umývadle. Pokud se ořechové skořáp
ky drží pohromadě, zůstane prý pohromadě i celá rodina.

Budoucnost lze ovšem také vyčíst díky tradici lití olova. 
Roztavené olovo nalejete do studené vody a z tvarů lze po
tom, při dobré představivosti a fantazii, předpovědět, co 
se stane v novém roce.

Pranostiky na prosinec
Studený prosinec – brzké jaro.
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýštíli ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu 

mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úro

da krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Neníli prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude 

v běhu.
V prosincili zima, sníhli hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny 

i všechno osení.
Jsouli v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

(mk)
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Kaple sv. Stanislava, Kurentgasse 2, Wien 1
mše svatá každý první pátek v měsíci v 18:00

ŠKolSKý SpoleK
KomenSKý

Schulverein Komenský
Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Tel. +43-1-7133188-01
Mateřská škola

Ředitelka: Sabina eimer
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-7133188-10
Bilingvní obecná škola

Ředitelka: dipl. päd. marcela ofner
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-713 31 88-20
Bilingvní reálné gymnázium 

Ředitelka: mag. helena huber
Schützengasse 31, 1030 Wien

Tel.: +43-1-713 31 88-60
www.rgkomensky.at

česky a slovensky mluvící lékaři 
ve Vídni

dr. Jirina BodnaR
FA für Haut u. Geschlechtskrankheiten
Privat u. kleine Kassen (BVAEB, SVS, 
KFA), Kassaordinationszeiten:
Mo & Do 14:00-18:30
Di 9:00-13:00, Fr 9:00-11:00
ohne Voranmeldung, Privatpatienten 
Hotline: +43-676-6297213
Josefstädter Strasse 3/5, A-1080 Wien

mUdr. Vít Doležal
zubní lékař (všechny pokladny)
Kegelgasse 14 / Top 12 (vchod 
ze Seidlgasse 12), 1030 Wien
tel. 713 72 66

mUdr. eva dRSata
oční lékařka (všechny pokladny)
Favoritenstr. 8/2, 1040 Wien,
po, st – odpoledne; út, čt – dopoledne
termín po dohodě na tel. 587 54 27

mR mUdr. Vladislav liptáK
internista – sportovní lékař
Innere Medizin – Sportmedizin
gerichtlich beeid. Sachverständiger
Diplomsportarzt, všechny pokladny
Zelinkagasse 12, 1010 Wien-City
po, út, st 14:00-16:00, čt 9:00-11:00
tel. 533 58 34, fax 533 58 34 16

mUdr. ilona polzeR
(roz. Bartošková), choroby oční 
a optometrické (Wahlarzt)
Wiener Neudorf, Schillerstr. 26, NÖ
po, út 9-12, po + st 17-19 hod. a po  
dohodě (i sobota dopoledne možná)
Tel.: 02236-496 93,
v akutních případech mimo ord. hod.: 
0660-3470374
www.gesundeaugen.at

Další česky nebo slovensky mluvící lé-
kaře najdete na: www.mimo-domov.cz

K. m. hofbauer Klub
Česko-slovenské společenství věřících 
při chrámu Maria am Gestade ve Vídni

Seitzergasse 5, 4. patro vlevo, A-1010 Wien
http://k-m-hofbauer-klub.webnode.at/

Tel.: 0043 699 192 528 87
reneseliga@gmail.com

dUchoVní SpRáVa
krajanů

P. Mgr. Ing. Václav SládeK, o.cr.
Tel.: +43 670 40 88 255

E-mail:
vaclav.sladek@katholischekirche.at

kancelář: Mag. Miroslava CInkoVÁ
Salvatorgasse 12, A-1010 Wien

T:+431 533 95 94 DW 214 F: DW 9214
E-mail: 

miroslava.cinkova@katholischekirche.at
https://www.redemptoristen.com/

maria-am-gestade/mag. pavlína löSSl
Allgemein beeidete und gerichtlich zerti-
fizierte Dolmetscherin für die tschechi-
sche Sprache Sprachtrainerin für Tsche-
chisch,
Slowakisch, Deutsch
Dieselgasse 5/2, A-1100 Wien
office@pavlina.at, www.pavlina.at
tel. 0699/19544077

mag. lenka KoVaRiK
A-1210 Wien, Felix-Slavik-Str. 3/1/10

tel./fax: 2908809
mobil: 0699/11807581
lenkakovarik@outlook.com
lenka.kovarik@fh-burgenland.at
http://www.deutsch-tschechisch.at

Univ.lektor dr. dietmar KolleR
Weidengasse 2, 2333 Leopoldsdorf/
Wien
Tel.: +43 (0) 676 37 62 117
dietmar.koller@univie.ac.at
www.tschechisch-slowakisch.com

St. karl
Kreuzherren-
gasse 1 
1040 Wien

Die Kirche ist ge-
öffnet:
Mo-Fr 7:30-19:00
Sa 8:30-19:00 
So 9:00-19:00 

Kanzleistunden:
Mo-Fr 8:30-11:30 

Tel.: 504 61 87
Fax: DW 13
E-Mail: 
st.karl.wien@aon.at

kostel „nejsvětějšího Vykupitele“
Rennweg 63, 1030 Wien

Mše svatá každou neděli a círk. svátek 
v 10:00 a ve čtvrtek 

(1. a 3. v měsíci) v 18:30 hodin.

ověřené překlady dokumentů aj. 

Chrám „Panny Marie na nábřeží“, 
Salvatorgasse 12, Wien 1

Mše svatá každou neděli a círk. svátek 
v 8:15 a ve středu v 18:30,

první pátek v měsíci v 18:30 (kromě 
letních, zimních prázdnin a svátků)
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