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Krajanské listy  
–  

září a říjen 2018 
 

Vydává Velvyslanectví České republiky v Pretorii ve spolupráci s českými krajany 
v Jihoafrické republice. 

 
Náměty a příspěvky zasílejte na adresu: tereza.mleckova@gmail.com 

Redakce a Velvyslanectví České republiky v Pretorii neručí za obsah zaslaných příspěvků. 
Redakční rada: Anna Syková, Tereza Macháčková, Mirka Schullerová, Dagmar Pavlisková, Radka 

Hejmalová-Millar 
 
 
 
 
Vážení a milí krajané, 
 
přinášíme Vám dvoučíslí Krajanských listů za měsíc září a říjen zaměřené na oslavy 100. výročí založení 
Československa. Ve zprávách z velvyslanectví nepřehlédněte pozvání na koncert skupiny Spirituál Kvintet 
v Pretorii a v Kapském Městě. Následují zprávy z české ekonomiky, kde najedete novinky o otevření 
zámku v Lánech pro veřejnost a o obnovení pražského orloje. V rubrice osobnosti se dočtete o Věře 
Olmerové a Karlu Teigovi, dále navštívíme hrad Kost. Velmi zajímavé je hudební okénko věnované 
festivalu Dvořákova Praha a výročí úmrtí Leoše Janáčka. Nechybí tradiční rubriky zdraví, čeština a 
zábava. Závěr je věnován státním svátkům České republiky – 28. září oslava sv. Václava a 28 října den 
vzniku samostatného Československa. 
 

Oslavte s námi 100. výročí Československa! 

                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
 

INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 
 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,  
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380, fax: 
012 4312398) 

 
Spirituál kvintet v Pretorii a Kapském Městě – pozvání na koncert ke 100. výročí 
založení Československa 

Pozvání velvyslanectví přijala legendární folková skupina Spirituál kvintet, která vystoupí u příležitosti 

100. výročí Československa v Pretorii dne 11. listopadu 2018 a následně v Kapském Městě dne 16. 

listopadu 2018. 

Spirituál Kvintet, první česká folková skupina (zal. 1960), připravila pro posluchače v Jižní Africe 

program, ve kterém zazní písně dochované v pražských pramenech z Rudolfínské doby (17.stol), české a 

moravské lidové balady, vlastenecké písně z doby národního obrození (19. stol.), slavné evergreeny 
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světového písňového repertoáru, i ukázky vlastní tvorby. Skupina, 

která za 58 let existence nahrála více než dvacet alb, dnes vystupuje 

v tomto složení: 

1) Koncert v Pretorii se koná v Brooklyn Theatre  

dne 11. listopadu 2018 od 15 hod. 

Vstupenky na koncert lze koupit v předprodeji divadla Brooklyn 

Theatre on line www.brooklyntheatre.co.za 

2) Koncert v Kapském Městě se koná ve Visegradském 

domě (2 Fleetwood Ave , Claremont) 

dne 16. listopadu 2018 od 18 hod.  

Prosíme o nahlášení účasti na emailovou adresu: 

pretoria@embassy.mzv.cz nebo telefonicky 012 431 23 80. 

 

 
Svatba na rezidenci velvyslanectví v Pretori 
 
Dne 17. září 2018 se konala svatba na rezidenci velvyslanectví v Crown Ave v Pretorii. Své ano si 
řekli Patr Haramul (obchodní zástupce CzechTrade, kancelář Johannesburg) a Michaela 
Částková. Oddávajícím byl velvyslanec Michal Král a matrikářkou konzulka Anna Syková. 
 
 

  
Foto: D. Syka 

 
 
 
 
 
 

http://www.brooklyntheatre.co.za/
mailto:pretoria@embassy.mzv.cz
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Stromy svobody 1918–2018 
 
Nezapomínej na své kořeny. Oslavte s námi sto let výročí demokracie. Stromy svobody jsou jejím 
symolem již od první republiky. Připomeňme si hodnoty, na kterých naše země vyrostla. 
 

 
 
Vážení a milí krajané, 
 
s blížícími se oslavami 28. října a sto let historie Československa se na vás obracím za Nadaci Partnerství, 
která se rozhodla toto jubileum oslavit prostřednictvím kampaně Stromy svobody. Stromy svobody sázeli 
již naši prarodiče v nejvýznamnějších letech společné české a slovenské historie, ať už se jednalo o první 
roky republiky 1918 a 1919, konec světové války 1945, nástup pražského jara 1968 nebo sametovou 
revoluci 1989. Těchto stromů se nám podařilo zmapovat již přes dva tisíce a jejich příběhy upomínají na 
kořeny naší vlasti a hodnoty demokracie a nezávislosti, na kterých byla postavena. 
 
Letos bychom chtěli společně s Vámi na tuto tradici navázat a vysadit symbolických 2018 nových Stromů 
svobody na podzim tohoto roku s vrcholem v týdnu od 20. do 28. října. Prozatím jsme ve třetině tohoto 
cíle, nicméně každým dnem se nám hlásí další zájemci o výsadbu stromů z Česka, Slovenska i zahraničí.  
 
 Ve Spojeném království jsme na jaře 
zasadili první Strom svobody v Bristolu, 
výsadbu chystají také krajané v Oxfordu 
nebo Londýně. 
Pokud i Vy chcete letos oslavit kulatiny 
naší vlasti nezapomenutelným 
způsobem, přidejte se k nám. Podrobné 
informace jak se zapojit, najdete v 
češtině, slovenštině i angličtině na 
www.stromysvobody.cz nebo nám 
napište do Nadace Partnerství na 
stromysvobody@nap.cz a my Vám rádi 
poradíme a pomůžeme s organizací. 
 
Těšíme se na Vaše odpovědi. 
 
Za tým Stromů svobody 
a Nadace Partnerství 
 
David Kopecký 

 
 
Výsadba Stromu svobody v Bristolu, foto: Jiří Kolář 
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INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
Hledá se –  
V Jižní Africe máme tetu a sestřenici. Teta byla v Česku kolem revoluce, sestřenice nikdy .Teta se jmenuje 
Hana Sentenski, sestřenice Šárka. Československo opustily před rokem 1968. Sháníme na ně kontakt. 
Pokud je znáte, nebo o nich něco víte, kontaktujte prosím - Roman Peteráč, syn sestry Evy Peteračove, 
rozené Sitlerove. Děkujeme za pomoc. 
Kontakt: Roman Peteráč, e-mail: peterac@merp.cz 
 
Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. 
Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com  
 
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a 
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní 
telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com.  
________________________________________________________________________ 
 
Villa Klara B&B  
nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburgu v Northcliffu. Guesthouse je 
vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, 
nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first 
________________________________________________________________________ 
 

 

Soukromá psychologická praxe  

 Mgr. Dita Bosman  

HPCSA Reg. No. PS 0111449 / Pr. No. 0860000379093 

V malebné Camps Bay, v Kapském Městě nabízím psychologicko 

poradenské a terapeutické služby pro dospělé jedince a páry v obtížných 

životních situacích, s různými duševními, psychosomatickými a 

vztahovými problémy. Dále také nabízím terapii hrou pro deti od 4 let. 

Shop 102F, First Floor 
The Promenade 
Victoria Road 

Camps Bay 

Cell: 073 6103006 
Fax: 086 6720904 

Email: dita@dbosmanpsychologist.co.za 
Web:  www.dbosmanpsychologist.co.za 
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Advokátní kancelář UpLegal  
nabízí poradenství a právní služby všem, kteří je zrovna potřebují. Poskytujeme poradenství dle českého 
práva v českém, anglickém a německém jazyce, dlouhodobě také spolupracujeme se zahraničními 
kancelářemi. Kienty zastupujeme zejména v oblastech občanského, obchodního a trestního práva. V 
případě potřeby se prosím obraťte na advokáta Mgr. Vojtěcha Bienka, který své znalosti nabýval rovněž 
na University of Pretoria. 
 Mgr. Vojtěch Bienek 

Advokát  
Francouzská 299/98 
101 00 Praha 10 - Vršovice 
E-mail: bienek@uplegal.cz 
Tel.: (+420) 734 692 472 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

VÝBĚR  ZE ZPRÁV 
 
ANO ztratilo Prahu, jinak vyhrálo ve všech krajských městech kromě Liberce 
 
Hnutí ANO zvítězilo v komunálních volbách (5. a 6. října) ve všech krajských městech kromě Prahy 
a Liberce. Boj o pražský magistrát byl těsný, nakonec nejvíc hlasů dostali Piráti a ODS. ČSSD zcela 
propadla a v řadě měst se nedostane do magistrátu. 
 
Průběžné výsledky ve většině krajských měst 
ukázaly vítězství vládního hnutí ANO. I ve 
městech, která měla tradičně na magistrátech 
silné zastoupení ČSSD a KSČM, zvítězilo Babišovo 
hnutí.   
 
Jedinou výjimkou je Liberec a Praha. V Liberci s 
náskokem vyhrálo hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj (32,1 procent), ANO bylo druhé (21,36) před 
Změnou pro Liberec (13,27). Praha začala sčítat 
jako poslední, tak se procenta získaných hlasů 
dosti měnila. Na prvním místě se držela ODS, 
kterou následovali Piráti a Praha Sobě. ANO bylo 
až na pátém místě.   

FOTO: Jan Smekal, 5plus2.cz 

 
Podle propočtů ČTK se do pražského zastupitelstva poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD 
a KSČM, Sociální demokracie měla dosud osm mandátů, KSČM čtyři. Zato se do magistrátu dostane 
hnutí Jana Čižinského Praha Sobě. „V průzkumech jsme měli o polovinu méně,“ radoval se z průběžných 
výsledků. Dopředu ho hnala Praha 7, kde je starostou, a kde měli přes 55 procent. 
 
V Brně ještě hodinu po půlnoci vedlo ANO (23 %) před Občanskou demokratickou stranou s podporou 
Svobodných (18,5 %), třetí byla KDU-ČSL. 
 
V tradičně levicové Ostravě vyhrálo ANO (32,72 %) před hnutím Ostravak s 11,49 procenty a ODS 
s necelými 10 procenty hlasů. ČSSD, která měla v uplynulých čtyřech letech na magistrátu 12 křesel, 
tentokrát nedosáhla ani šesti procent. 
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V Plzni vedlo ANO s 22,2 procenty a ODS se dotahovalo s 22,11 procenty hlasů. Třetí byli Piráti s 11,6 
procenty. TOP 09, lidovci a ČSSD měli shodně kolem šesti procent. 
 
S velkou převahou vyhrálo ANO také v Olomouci, dostalo přes 26 procent hlasů. Dvouciferný výsledek si 
připsala hnutí ProOlomouc, Piráti a Starostové a ODS. 
 
V Českých Budějovicích vyhrálo ANO s 21,21 procenty, druhé bylo hnutí Občané pro Budějovice s 16,44 
procenty. ODS s nezávislými kandidáty skončila třetí následovaná Piráty.  
 
Podobné je to v Ústí nad Labem. ANO jasně vyhrálo s 20,65 procenty následované hnutím PRO! Ústí a 
Ústeckým fórem občanů. Komunisté a SPD mají kolem šesti procent, ČSSD se do magistrátu nedostane. 
 
V Hradci Králové vyhrálo ANO s 23,83 procenty hlasů, přesto nemá místo primátora jisté. Následují 
Hradecký demokratický klub, ODS a Piráti s deseti procenty. ČSSD, která měla pět mandátů v 37členném 
zastupitelstvu, se do magistrátu vůbec nedostane. 
 
V Pardubicích dostalo ANO od voličů téměř dvojnásobek hlasů oproti druhé ODS. Dosavadní primátor 
Charvát tak nebude mít problém sestavit koalici. Třetí jsou Piráti.  
 
Nejtěsnější souboj svedlo ANO ve Zlíně. Druzí Starostové a nezávislí měli jen o 23 setin procenta hlasů 
méně, obě strany budou mít po devíti mandátech. ČSSD ani komunisté se do magistrátu nedostanou. 
 
V Jihlavě dostalo ANO 22,49 procenta hlasů, následuje je Fórum Jihlava, ODS a hnutí Žijeme Jihlavou. 
I když ANO vyhrálo a její lídr Radek Popelka by mohl pomýšlet na křeslo primátora, zůstává opatrný. 
 
Nejmenší krajské město Karlovy Vary dalo hnutí ANO 23,73 procenta hlasů, za ním skončili Karlovaráci 
a Karlovarská občanská iniciativa. 
 
Výsledky statutárních měst jsou pestřejší: 
Podle propočtů ČTK míří ANO k ovládnutí voleb v 17 z 27 statutárních měst. Druhá nejúspěšnější by ze 
stran mohla být ODS. Kromě krajských měst ANO vyhrálo také v Přerově, Prostějově, Havířově, Děčíně a 
Opavě. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za 
úspěch. ANO podle něj mění Českou republiku k lepšímu. 
 
Občanští demokraté zvítězili v Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Teplicích.  
 
ČSSD vyhrála dvou statutárních městech. Prvním je Karviná, kde získala 44,15 procent hlasů a druhé 
ANO 21,56 %. Druhým Frýdek-Místek, kde má ČSSD po sečtení 98 procent okrsků zhruba 22,5 procenta 
hlasů. Na druhém místě je sdružení Naše Město F-M a ANO skončí třetí. 
 
V Třinci vyhrálo sdružení Osobnosti pro Třinec, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě ProMOST.  
 

Zdroj: volby.idnes.cz, Petra Škraňková 
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ČNB vydává nové vzory bankovek. Půjdou hůř padělat 

Česká národní banka ve středu do 
oběhu uvedla nové vzory bankovek 
v nominální hodnotě 100 Kč a 200 Kč. 
I když celkový vzhled bankovek zůstává 
na první pohled zachován, nová 
platidla mají posílenou ochranu proti 
padělání a umožňují snadnější 
zpracování na technických zařízeních. 
 
Hlavním motivem stokorunové 
bankovky tak zůstane Karel IV., 
zatímco v případě dvousetkorunové 
bankovky to bude i nadále Jan Amos 
Komenský. 

 

  
FOTO: ČNB 

Stokoruny uvedené do oběhu v letech 1995 a 1997 a dvousetkoruny, které byly vydány v letech 1996 
a 1998, zůstanou i nadále v platnosti a budou postupně nahrazovány novým vzorem v závislosti na svém 
opotřebení, uvedla centrální banka. 
 
V případě ochranných prvků nových bankovek byl například doplněn vodoznak o číslice a symbol. Dále je 
ochranný proužek širší a v závislosti na úhlu dopadu světla mění barvu. Změny jsou i v bezpečnostních 
prvcích, které jsou viditelné v ultrafialovém světle, doplněny byly například ornamenty. 
 
„Novými vzory stokoruny a dvousetkoruny završujeme tzv. inovovanou emisi českých bankovek, 
zahájenou v roce 2007. Změny spočívají zejména v nových prvcích proti padělání. Umožní však také 
oboustranné zpracování bankovek na moderních strojích, a tudíž efektivnější zajištění hladkého 
peněžního oběhu, což je jeden z hlavních úkolů České národní banky,“ uvedl k emisi guvernér ČNB Jiří 
Rusnok. Nové bankovky budou mít poprvé jeho podpis jako guvernéra centrální banky. 
 

Zdroj: novinky.cz  
 

 
 
Prezidentský zámek v Lánech se po letech otevřel veřejnosti. Přišly tisíce lidí 
 
Po šesti letech měloa veřejnost opět příležitost navštívit vnitřní reprezentativní prostory zámku v Lánech, 
kde se nachází letní sídlo českých a před tím i československých prezidentů. Místa, do nichž se zpravidla 
dostanou jen oficiální návštěvy prezidenta, Správa Pražského hradu výjimečně na dva dny zpřístupnila 
při příležitosti stého výročí založení Československa. První den přišlo přes sedm tisíc návštěvníků. 
Zájemci se během prohlídky dostanou například do Modré a Žluté jídelny, která v případě potřeby slouží 
i jako salónek. Právě zde zpravidla hostí čeští prezidenti oficiální návštěvy. Kromě těchto 
reprezentativních prostor mohou lidé prozkoumat i místní pracovnu či knihovnu. 
 

https://tema.novinky.cz/ceska-narodni-banka
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Jeden z nejvzácnějších artefaktů v Lánech je odlitek obličeje T.G.Masaryka. 
FOTO: novinky.cz 

Na místě najdou mimo jiné i 
vystavené dobové artefakty ze 
života prvního 
československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka, 
který si zámek velmi oblíbil. K 
vidění je například jeho 
klobouk či set porcelánového 
a stříbrného nádobí. 
 
Tím asi nejzajímavějším 
artefaktem je pak posmrtná 
maska prezidenta, která byla 
zhotovena krátce poté, co 
Masaryk v roce 1937 na zámku 
skonal. 

Masaryk měl v Lánech v oblibě zejména zámeckou zahradu, kam podnikal časté vyjížďky na koni, ale i 
knihovnu, řekl Novinkám historik Jaroslav Sojka, hlavní kurátor sbírek Pražského hradu. 
 
„Sem byly přiváženy knihy z Pražského hradu. On tady rád četl a také se tady setkával s literáty, jako byl 
Karel Čapek,“ řekl Sojka.Vnitřní reprezentativní prostory lánského zámku se pro veřejnost otevírají jen 
výjimečně. Naposledy se tak stalo před šesti lety, kdy jej pro veřejnost zpřístupnili tehdejší prezident 
Václav Klaus s první dámou Livií Klausovou. Letos návštěvu zájemcům umožnili prezident Miloš Zeman 
s první dámou Ivanou Zemanovou u příležitosti 100. výročí založení Československa i u příležitosti 
zářijové upomínky úmrtí prvních dvou prezidentů. Masaryk zemřel v Lánech 14. září 1937, jeho nástupce 
Edvard Beneš o jedenáct let později, 3. září 1948 v Sezimově Ústí. 
 
Nejstarší zmínka o Lánech pochází z roku 1392, tehdy zde stála dřevěná tvrz. Když celou obec na konci 
16. století koupil Rudolf II., nechal zde postavit jednoduchý renesanční zámeček. Ten o jedno století 
později už v barokní podobě odkoupili Valdštejnové. Do rukou státu se dostal v roce 1921, kdy byl 
odkoupen od šlechtické rodiny Fürstenberků. 
 
Ve čtvrtek zámek podle ČTK navštívilo 7800 lidí, z toho 2000 byli studenti v rámci dopoledních školních 
exkurzí. 

Zdroj: novinky.cz  

 
 
Ceny bytů v Česku dosáhly zřejmě stropu. Lidé nejsou ochotni přemrštěné ceny platit 
 
Cena nemovitostí dosáhla podle odborníků výše, za kterou už nejsou lidé ochotní byty a domy kupovat. 
Přesto, že v tuzemsku začaly pomáhat regulace hypoték a zvyšování sazeb ČNB, růst je stále příliš rychlý. 
 
Meziroční růst domů a bytů v Česku ve druhém čtvrtletí zmírnil ze 7,7 procenta na konci března na 7,5 
procenta. V rámci zemí Evropské unie byl sedmý nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský 
statistický úřad Eurostat. V celé EU se ceny zvýšily o 4,3 procenta. 
 
Podle některých tuzemských odborníků však především ve velkých českých městech dosáhly ceny 
nemovitostí tak vysoké úrovně, za kterou již lidé nejsou ochotni tyto nemovitosti kupovat. Nejvíce 
vzrostly ceny domů a bytů ve druhém čtvrtletí ve Slovinsku  a to o 13,4 procenta, více než 
desetiprocentním tempem stouply také v Irsku, Portugalsku a Maďarsku. Snížily se pouze ve Švédsku 
o 1,7 procenta a Itálii o 0,2 procenta. 



 

Krajanské listy 

Září a říjen 2018 9/32 
 

 
"To, že v šesti zemích zdražovaly nemovitosti razantněji, není žádné překvapení. Centrální banka v Česku 
zpřísňuje  měnovou politiku, zatímco ve většině zemí EU, především v eurozóně, zůstávají sazby de facto 
na nulové úrovni. Navíc Evropská centrální banka dosud ani neukončila svoji nekonvenčně uvolněnou 
měnovou politiku," říká analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. 
 
"Oproti minulému čtvrtletí růst cen nemovitostí sice mírně zpomalil, ale ve srovnání s minulým rokem je 
stále vysoký. Největším problémem zůstává nedostatek kvalitních nemovitostí ve velkých městech 
a jejich blízkém okolí. Kvůli němu bude mírný růst cen pokračovat i v dalším období," podotkl obchodní 
ředitel společnosti Bidli Roman Weiser. Podle hypotečního specialisty poradenské společnosti Chytrý 
Honza Daniela Horňáka dosáhly především ve velkých městech ceny nemovitostí úrovně, za kterou jsou 
lidé ochotni tyto nemovitosti kupovat. "Důvodem zpomalení růstu cen je především nasycená poptávka, 
finanční nedostupnost vlastnického bydlení, opatření ČNB regulující hypoteční trh a vysoká srovnávací 
základna z předchozích let. Nicméně problémy na straně nabídky nejsou zdaleka vyřešeny, a to zejména 
v Praze, kde nová výstavba výrazně zaostává za celkovým přírůstkem obyvatel," doplnil analytik 
Raiffeisenbank František Táborský. 
 
V Česku rostly ceny nemovitostí v porovnání s ostatními zeměmi unie nejrychleji nepřetržitě od 
posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího kvartálu 2017. Nejvyšší byl růst ve druhém čtvrtletí loňského 
roku, kdy domy a byty meziročně zdražily o 13,3 procenta. V porovnání s průměrem EU byl tehdy růst 
více než třikrát vyšší. "Rostoucí ceny bytů a domů v České republice jsou důsledkem špatných stavebních 
zákonů, které neúměrně prodlužují dobu výstavby nových nemovitostí. K růstu cen rovněž přispívají 
rostoucí mzdy, které umožňují lidem vydávat více peněz na bydlení," uvedl analytik BH Securities Štěpán 
Křeček. 
 
Podle analytika ČSOB Petra Dufka i přes zpomalení tempa růstu cen nelze očekávat, že by se tím zvýšila 
dostupnost bydlení nebo že by ceny realit dokonce mohly klesnout. "Takovou změnu může přinést snad 
jen masivní výstavba nebo prudká recese, jak napovídá vývoj po roce 2009," dodal Dufek. 
 

Zdroj: zpravy.aktualne.cz 

 
 
Opravený pražský orloj se opět rozběhl, oživil jej videomapping 
 

 
FOTO: Jan Handrejch, Právo 
 

Orloj na věži pražské Staroměstské 
radnice, který byl od letošního ledna 
mimo provoz kvůli kompletní 
rekonstrukci, se opět rozběhl. Dvanáct 
apoštolů dostalo v restaurátorských 
dílnách novou povrchovou úpravu. Po 
setmění pak fasádu orloje oživil 
videomapping. 
 
Apoštolové se objevili v nových okénkách z 
modré skleněné vitráže. Před rekonstrukcí 
byla na orloji plechová okna ze 70. let 
minulého století. Nyní tak dostal orloj 
původní podobu, včetně soumraku na 
astrolábu. 
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Letošní rekonstrukce, která probíhala od ledna, si vůbec poprvé vyžádala kompletní demontáž. 
Mechanika získala podobu z 60. let 19. století, kdy orloj poháněla konopná lana navíjená na dřevěné 
lanové bubny. V roce 1948 totiž tento pohon nahradil moderní poháněný elektřinou. 
 
Během rekonstrukce měli návštěvníci Prahy v místě orloje na Staroměstské radnici možnost sledovat 
alespoň orloj virtuální, kdy speciální softwarová aplikace zrcadlila na obří obrazovce funkci originálního 
orloje včetně pohybu jednotlivých prvků na astronomickém ciferníku. 
 
Věž Staroměstské radnice, vysokou téměř 70 metrů, opravují řemeslníci od jara minulého roku. Cílem je 
přiblížit se původní podobě. 
 

Zdroj: novinky.cz 
Rubriku připravila:Tereza Macháčková a Mária Ramsová 

 
 
ČESKÉ OSOBNOSTI 
 
Eva Olmerová 

 

Eva Olmerová  (21. ledna 1934 Praha – 10. srpna 1993 
Praha) byla česká popová a jazzová zpěvačka, osobitá 
šansoniérka, často bývá přirovnávána ke zpěvačce 
Bessie Smith. 

Narodila se v předválečných letech v pražské měšťanské 
rodině. V šesti letech začala chodit na hodiny klavíru. 
Když jí bylo čtrnáct let, její rodiče se rozvedli a ona, aniž 
by se jí někdo ptal, zůstala s otcem a jeho novou ženou. 
Z domova se pak stal, jak sama říkala, nedomov. 
Většinu času pak trávila se svými kamarády. Na chatě 
jejího otce v Třebsíně u Štěchovic, kam jezdívala se 
svými přáteli, se setkala s trampingem a trampským 
hraním na kytaru. Její prospěch na reálce se rychle 
zhoršoval, nebylo tedy překvapením, že reálku vyměnila 
za krejčovský salon. Postupně ale začala obrážet 
pražské podniky, kde se hrál jazz, a zkoušela štěstí jako 
zpěvačka. 

Poprvé veřejně vystoupila v 16 letech na odpoledních čajích v kavárně Jednota s kapelou Arnošta Kavky. 
Její pověst „jazzového klenotu“ jí otevřela dveře v nejednom podniku. Naučila se pít, kouřit a postarat se 
sama o sebe. 

Od svých sedmnácti měla Eva Olmerová problémy s policií, jednak kvůli svému dědečkovi, který byl 
spolupracovníkem Edvarda Beneše ve Velké Británii, a částečně i kvůli svému strýci, který sloužil 
u britského Královského letectva. Dvakrát byla dokonce zavřená, poprvé ve svých čtyřiadvaceti za facku, 
kterou uštědřila příslušníkovi SNB, podruhé za autonehodu (měla tehdy podmínku za předchozí 
autonehodu). Celkem strávila ve vězení více než dva roky. 

V osmnácti letech se částečně i natruc otci poprvé vdala. Manželství, kdy každý bydlel dál u svých rodičů, 
ale nemohlo dlouho vydržet. V roce 1962 ji našel dramaturg Semaforu a skladatel Karel Mareš a nabídl jí 
místo v Semaforu, které se právě uvolnilo po Evě Pilarové, která odešla zpívat spolu s Waldemarem 
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Matuškou do Divadla Rokoko. S jeho melodií na text Rostislava Černého Jsi jako dlouhý most vyhrála 
soutěž Hledáme písničku pro všední den. Její hlas byl tehdy, jak to napsal muzikolog Leo Jehne 
v nevydané knize svých vzpomínek, „krásný už v té vyrovnanosti jeho jádra i obalu, barvy, zvučnosti 
i mírně dekadentního přídechu, divokého vzduchu`. Měla skvělé hloubky, od nichž se vinuly vyrovnané 
tóny až po výšky, o kterých by si člověk myslel, že je hlas takového témbru ani vůbec nemůže zdolat. Její 
hlas se vlnil jako u největších bohyň jazzového zpěvu, někdy až tremolově vzrušeně, jindy zase plynul 
poklidně.“ 

Její první album, trefně nazvané Jazz feeling, bývá označováno za její nejlepší řadovou desku. Nahrála ji 
pro Artii s S+HQ Karla Velebného, Skupinou Rudolfa Rokla a se Sborem Lubomíra Pánka. Album 
obsahuje i šest gospelů z repertoáru Mahalie Jackson. Kritika na ni pěla chválu, ale vyčítala jí časté zálety 
do oblasti country. Podle textařky Aidy Brumovské prý na to Eva Olmerová reagovala slovy: „Nejsem 
žádná jazzová zpěvačka. Jsem prostě zpěvačka. A zpívám, co mě baví. Když je ti dobře jen tak, protože tě 
zrovna nikdo nenaštval nebo protože svítí sluníčko nebo plaveš ve Vltavě nebo se cpeš šnyclem nebo 
vopečeným buřtem, tak tam gospel nenacpeš. Ale když máš v sobě strašně moc citů, pocitů a emocí, 
gospel je dobrej k tomu, aby tě neudusily.“ 

Druhé album se jmenovalo Eva Olmerová & The Traditional Jazz Studio a natáčelo se rovněž pro značku 
Artia. Leo Jehne popisuje, že natáčení mělo asi následující průběh: „nejdříve si poslala někoho 
z personálu pro láhev červeného a asi půl láhve vypila, než byla správně nažhavena. Pak začala točit, 
v podstatě samé perly, ale tu bylo třeba opravit intonaci, jindy zase angličtinu, jak už to při nahrávání 
bývá. Na to Eva Olmerová neměla trpělivost, a tak posílala ,někam` tu hudebního režiséra, tu 
angličtinářku. Joy Kadečková-Turnerová, rodilá anglická lady, žijící od konce války u nás, skladby jako 
Alexander´s Ragtime Band sama dokonale znala a Evě předváděla i frázování, ale ta postupně uvadala, až 
nebyla schopna točit vůbec. Bylo moc smutné pozorovat, jak taková velká zpěvačka ničí nejen sebe, ale 
vlastně i svou kariéru. Nikdo si totiž netroufl, pokud to bylo vůbec možné, posílat ji někam do ciziny, na 
mezinárodní festivaly nebo podobně. Pro nahrávání ale zejména bylo velmi špatné, že se ty její světlé 
okamžiky, v nichž byla schopna natáčet, než se úplně opila, stále zkracovaly, takže jsme na pořízení desky 
potřebovali nebývalé množství nahrávacích frekvencí. Ale nejobtížnější bylo zpěvačce říct, že už se 
nebude nahrávat, a potom ji dopravit domů. Obyčejně se té role ujal Pavel Smetáček, ale co ten novodobý 
gentleman musel vyslechnout, ví asi jen on sám. Nadávka, suchoprd` byla určitě tou nejmírnější.“ 

Aranžmá obou následujících alb Zahraj i pro mne a Vítr rváč, která vyšla u Pantonu, měl na svědomí 
Michael Kocáb. Poslední album Evy Olmerové se jmenuje Svíčka a stín a nahrála ho společně s Janou 
Koubkovou a Petrem Lipou. Hlas Evy Olmerové tu zní malinko odevzdaně a z původního vzrušeného, 
citově podbarveného projevu, ze kterého běhal mráz po zádech, toho zbylo jen málo. 

Přátelé Evy Olmerové na ni vzpomínají jako na ženu plnou citu, upřímnou, která však pro lecjaké jadrné 
slovíčko nikdy nešla příliš daleko. 

Diskografie: 

Jazz Feelin', Supraphon (1968 LP, 2001 CD) 
Eva Olmerová & The Traditional Jazz Studio, Supraphon (1974 LP, 2000 CD) 
Zahraj i pro mne, Panton (1980 LP), Supraphon (2005 CD) 
Vítr rváč, Panton (1983 LP), Supraphon (2005 CD) 
Čekej tiše, Supraphon (1983 LP), (výběr písní z let 1968 - 1982) 
Dvojčata, Supraphon (1987 LP) 
Svíčka a stín, Panton (1992 LP) 
Přiznání, Panton (1993 CD) 
Stop Time, Supraphon (1993 CD) 
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Největší hity, Sony Music/Bonton (2001 CD) 
Blues samotářky, Supraphon (2004 CD) 
Recitál '66, FR centrum (2005 CD) 
Já hledám štěstí (2014 3CD) 
...jak dynamit (2015 CD) 
 

Zdroj: wikipedie.cz                                         

 

 

Karel Teige 
 

 
Toyen a Karel Teige v roce 1925 
FOTO: cs.wikipedia.org 

Karel Teige (13. prosince 1900 Praha – 1. října 1951 
Praha) byl český levicově orientovaný kritik a teoretik 
umění, výtvarný umělec, publicista a překladatel 
z francouzštiny. Jako teoretik a vůdčí osobnost 
československé meziválečné avantgardy zasáhl do téměř 
všech uměleckých odvětví – od architektury, přes 
výtvarné umění, divadlo, film, fotografii, typografii až 
k literatuře. Podílel se na vzniku a formování poetismu 
a ovlivnil také české přijetí surrealismu.  
 
Narodil se do rodiny historika a hlavního archiváře města 
Prahy dr. Josefa Teigeho. Obecnou školu nenavštěvoval, 
absolvoval ji soukromě v letech 1907–1911, stejně jako 
jeho o tři roky mladší sestra Hana. Od roku 1911 studoval 
na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze, mezi 
jeho spolužáky zde mimo jiné patřili Vladislav Vančura, 
Adolf Hoffmeister a Alois Wachsman. Po maturitě začal 
studovat dějiny umění na filozofické fakultě Karlovy 
univerzity, kde navštěvoval mimo jiné také přednášky 
profesorů Karla Chytila, Františka Drtiny, F. X. Šaldy 
a Vojtěcha Birnbauma. Studium ukončil roku 1923, po 
válce se pokusil získat doktorát, nicméně nedostavil se ke 
složení malé rigorózní zkoušky. 
 
V roce 1920 byl spoluzakladatelem a stal se vůdčí 
osobností Devětsilu, v němž se věnoval umělecké teorii 
a propagoval proletářské umění. Situace v Devětsilu se 
však brzy změnila (1924) a Teige se podílel na vzniku 
poetismu, pro nějž psal v Devětsilu manifesty. V letech 
1927–1930 redigoval ReD (Revue Devětsilu), dále působil 
jako výtvarný referent Času (1919–1921), Ruchu (1919), 
Práva lidu (1919–1922), Kmene (1919), Lidových novin 
(1919), Června (1921) a Československých novin (1922). 
Stál také u zrodu Osvobozeného divadla.  

 
V letech 1929–1930 přednášel jako hostující docent sociologie architektury a estetiky na slavné 
uměleckoprůmyslové škole Bauhaus v Dessau. Ve stejné době se podílel na založení Levé fronty. Roku 
1934 se stal členem Skupiny surrealistů v ČSR, ve které působil jako její teoretický mluvčí. Koncem 
30. let patřil ke kritikům stalinského režimu v SSSR. V posledním období svého života byl po únoru 1948 
izolován od kulturního života a vystaven neustálým útokům. 
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Okolnosti úmrtí 
André Breton v monografii o malířce Toyen uvedl, že si Karel Teige vzal jed ve chvíli, kdy byl zatýkán, a 
že jeho žena se ihned poté zabila skokem z okna. Jaroslav Seifert tuto zkazku vyvrací a uvádí jako příčinu 
smrti přepracování a srdeční problémy. Karel Teige zemřel na srdeční infarkt 1. října 1951. 
V následujících dnech spáchaly sebevraždu obě jeho ženy – životní družka Josefina Nevařilová (2. října) i 
dlouholetá milenka Eva Ebertová (12. října). 
 
Osudného říjnového dne, protože dlouho nepřicházel, rozhodla se slečna E., že mu vyjde naproti. Čekala 
marně. Cestou se minuli. Teprve když se vracela, našla Teiga na refýži u Arbesova náměstí. Opíral se 
o litinový sloup a volal na ni. Jeho obličej byl zkřiven bolestnou křečí. Byla to už tvář poznamenaná 
smrtí. S námahou dopravila ho do svého bytu. Chůze už působila jen trýzeň. V bytě usedl a bylo mu 
těžko a zle. Spěchala zavolat lékaře. Chvíli to trvalo, než lékaře dostihla. Když se vrátila, byl Teige 
mrtev. 
Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Československý spisovatel Praha, 1982 
 
Dílo 
Karel Teige se po celý svůj život 
věnoval typografii, upravil 
množství knih a příležitostných 
tiskovin pro tehdejší přední 
nakladatelství. Byl především 
teoretikem a historikem umění, 
formuloval principy avantgardní 
estetiky a sám se také na umělecké 
tvorbě podílel. Ve 30. letech se jako 
hlavní teoretik Skupiny surrealistů 
věnoval promýšlení teorie vnějšího 
a vnitřního modelu. 
V letech 1939–1951 pracoval na 
knize Fenomenologie moderního 
umění, která měla zachytit vývoj 
umění od Francouzské revoluce po 
současnost. Dvě části knihy vyšly 
posmrtně roku 1966 pod názvem 
Vývojové proměny v umění. Od 
roku 1948 se podílel na přípravě 
pětisvazkové encyklopedie 
o českém moderním umění. 
 

 
 
Zleva Toyen, Jindřich Heisler a Karel Teige, rok 1940 
FOTO: cs.wikipedia.org 

 
Zdroj: cs.wikipedia.org 

                                                                                                        Rubriku připravila: Mirka Schullerová a Tereza Macháčková   
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HRADY A ZÁMKY 
 
Hrad Kost 
 
Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji, v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, 
okres Jičín, jen několik desítek metrů od pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje. 
Je soukromým majetkem českého hraběcího rodu Kinský dal Borgo. 
Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka. Jako jeden z mála našich hradů je umístěn 
nikoliv na kopci, ale v údolí na pískovcovém ostrohu (srovnatelný např. hrad Okoř u Prahy). Dodnes je 
velice dobře zachovaný. 
 
Zajímavostí hradu je věž s lichoběžníkovým půdorysem. Nepravidelný půdorys věží, který se vyskytuje na 
řadě českých hradů, použili stavitelé pro ochranu před salvami z děl obléhatelů. Po stěně, která není 
k nepříteli natočena kolmo, koule sklouzne a nenadělá škodu. 
 
Hrad Kost stojí na skalním ostrohu v místě styku tří mohutných skalnatých údolí. Jedno vede směrem na 
Libošovice a nazývá se Svatoprokopské (též Prokopské), další je vůbec jedno z nejkrásnějších v Českém 
ráji a nazývá se Plakánek. Poslední je Turnovské údolí, které je stejně jako dvě předchozí vodnaté. Ze 
všech tří stran byly kolem hradu kdysi vybudovány tři rybníky: Bílý, Černý a Labutí, z nichž první dva se 
dochovaly dodnes. Protržením hrází těchto rybníků bylo možno proměnit okolí hradu v těžko přístupný 
terén. O něco dále od hradu leží další dva rybníky: severním směrem, na drobném přítoku Klenice, je to 
Partotický rybník a jižním směrem v Plakánku rybník Obora (Pilský). 
 
Hrad v průběhu doby mnohokrát vystřídal majitele. Založil ho kolem roku 1349 Beneš z Vartenberka, 
jehož rod vlastnil hrad do roku 1414, poté ho získal výhodným sňatkem Mikuláš Zajíc z Házmburka. 
V první polovině 15. století získává po smrti Jana z Házmburka državy jeho poručník Zdeněk Lev 
z Rožmitálu, který roku 1497 prodal Kost s celým dvorem Janovi ze Šelmberka. Dalšími majiteli hradu 
byli: Páni ze Šelmberka (1497–1524), páni z Biberštejna (1524–1551), páni a od roku 1624 knížata 
z Lobkovic (1551–1637), v 17. století jej na krátkou dobu (mezi lety 1632–1634) držel vojevůdce – vévoda 
Albrecht z Valdštejna, od Lobkoviců Kost koupila následně hrabata Černínové z Chudenic, následoval 
Václav Kazimír hrabě Netolický z Eisenberka (od 1738) a příbuzná hrabata Vratislavové-Netoličtí (krátce 
do roku 1769), po nich dědil italsko-český rod dal Borgo-Netolický (do roku 1948), kterým byl hrad 
zkonfiskován komunistickým Československem. Norbert Kinský (z Vchynic a Tetova), manžel poslední 
majitelky Anny Marie z rodu dal Borgo-Netolický, hrad zrestituoval v roce 1992. Nový majitel hrad 
přepsal na své syny Giovanniho a Pia Kinské dal Borgo. Pan Giovanni pak vlastní památku dodnes. 
 
Hrad je přístupný veřejnosti od dubna do října. 
Prohlídka hradu je rozdělena do čtyř okruhů: 
Okruh ROD KINSKÝCH V ČECHÁCH tvoří rodinné portréty a obrazy jednoho z nejstarších šlechtických 
rodů. (50–60min.) 
Okruh MUČÍRNA se zabývá trestním právem v 16. až 18.století. (50–60min.) 
Okruh spojený 1. a 2. okruh (90 min.) 
Okruh zkrácený, ukazuje exteriéry hradu (30 min.) Jedná se o doplňkový okruh. 
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Zdroj: wikipedie.org 
Rubriku připravila: Tereza Macháčková 

 
 
HUDEBNÍ  OKÉNKO 
 
Svatební košile zahájila festival Dvořákova Praha 

Letošní jedenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha v pátek zahájila kantáta 
Svatební košile. Ve zcela plné Dvořákově síni pražského Rudolfina diváci vestoje aplaudovali sólistům ve 
složení sopranistky Kateřiny Kněžíkové, tenoristy Richarda Samka a barytonisty Svatopluka Sema. Ti se 
představili společně s Českou filharmonií, Českým filharmonickým sborem Brno a sbormistrem Petrem 
Fialou. Dirigování se ujal Jakub Hrůša. 

Svatební košile v Hrůšově nastudování publiku představila kontrastní pojetí jednotlivých částí díla 
s důraznou charakteristikou jednotlivých postav. Celý děj doplňovala kombinace sólového barytonu coby 
vypravěče a smíšeného sboru, jenž dokázal podtrhnout dramatičnost celé kantáty. 

Dvořákovo dílo, které v sobě skloubí skladatelův typický hudební rukopis s poetikou textů Karla Jaromíra 
Erbena, vzniklo původně na objednávku hudebního festivalu v Birminghamu. Světová premiéra se ale 
odehrála v Plzni roku 1885 pod taktovkou samotného autora. Následné provedení v Anglii se konalo za 
účasti sboru čítajícího 400 členů a 150 členného orchestru. 

 
FOTO: ČTK 

Mezinárodní festival Dvořákova 
Praha následující dny 
pokračoval koncertem 
komorního orchestru Camerata 
Salzburg s dirigentem Danielem 
Blendulfem, kteří vzdali hold 
Leonardu Bernsteinovi. Oslavili 
tak 100. výročí jeho narození. 
 
Festival se 15. září připojil 
k oslavám 100. výročí republiky 
provedením kompletní verze 
Dvořákova monumentálního 
oratoria Svatá Ludmila, opět 
pod taktovkou Jakuba Hrůši.  
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Dílo zaznělo nejen v Rudolfinu, ale také na venkovní scéně na náměstí Jana Palacha, kde se k účinkujícím 
z Dvořákovy síně přidalo dalších 250 zpěváků z pěveckých sborů.  

 
Zdroj: www.denik.cz 

 

 
 
V letošním roce si připomínáme 90. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka 
 
Tuto zásadní postavu české hudby a jeho pozoruhodné dílo si v tomto čísle představujeme v druhém díle 
seriálu. Minule jsem Leoše Janáčka opustili při psaní opery Osud. 
 

 
 

Leoš Janáček v roce 1917 v Luhačovicích  
© Moravské zemské muzeum 

 
 

Důležitým momentem v tvorbě Leoše Janáčka bylo setkání s básněmi Petra Bezruče, které mu byly blízké 
svou sociální tematikou. 
 
Vaše slova přišla jako na zavolání. A já z nich snesl tónovou bouři vzteku, zoufání a bolesti.  
Z dopisu Petru Bezručovi (1. 10. 1924)  
 
Sbory Kantor Halfar, Maryčka Magdónová a 70 000 věnoval z části mladému Pěveckému sdružení 
moravských učitelů, v jehož provedení v krátké době zazněly na mnoha místech Evropy. Ovšem 
Janáčkovo největší přání, aby byla v Praze konečně nastudována Její pastorkyňa, zůstávalo stále 
nevyslyšeno.  
 
Nechci svou opětnou žádost, aby sluchu bylo dopřáno Její pastorkyni z jeviště Národního divadla 
pražského, opírati o sebepochlebnější referáty pražské, nemluvě o zdejších. Žaluji jen, že bylo 
nespravedlivé odmítnouti Její pastorkyni. Žaluji si na to jako český skladatel, jemuž nechce se dopřáti 
sluchu.  
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Z dopisu Karlu Kovařovicovi (9. 2. 1904) 
  
Janáček si stále méně věřil. Zničil některá svá díla, jako klavírní skladbu 1. X. 1905 (Z ulice) 
či autograf Její pastorkyně.  
 
Necenil jsem již svých prací, tak jako své řeči ne. Nevěřil jsem, že kdy si kdo povšimne čeho. Byl jsem 
ubit - vlastní moji žáci mi už začali radit, kterak skládat, orchestrem mluvit. Usmíval jsem se k tomu; 
nic jiného mi nezbývalo. 
Z dopisu Josefu Bohuslavu Foerstrovi (24. 6. 1916)  
 
V roce 1914 Janáček oslavil své šedesáté narozeniny v ústraní jako nepochopený provinční skladatel. To 
se však mělo již brzy změnit. 
Díky diplomatickému úsilí předsedy brněnského Klubu přátel umění MUDr. Františka Veselého a jeho 
manželky, spisovatelky Marie Calmy, se podařilo přesvědčit ředitele Národního divadla Gustava 
Schmoranze a dirigenta Karla Kovařovice k nastudování Její pastorkyně v pražském Národním divadle. 
S Kovařovicovou podmínkou úpravy opery Janáček souhlasil, ačkoliv znamenala zvláště v instrumentaci 
velký zásah do díla. A tak se v květnu 1916 konala slavná pražská premiéra. Do té doby téměř neznámý 
a podceňovaný Janáček se ve svých šedesáti dvou letech prosadil jako skladatel s originálním přístupem 
k hudebnímu dramatu bez patosu a laciných efektů, které známe z některých veristických oper. 
 
Z té doby se datuje nejenom blízký vztah Leoše Janáčka k představitelce pražské Kostelničky Gabriele 
Horvátové, ale také počátek přátelství s Maxem Brodem, který "v pravý čas přišel jako s nebes posel". 
Brod upozornil na Její pastorkyni ředitelství vídeňského nakladatelství Universal Edition a operu přeložil 
do němčiny. O Janáčkovu operu projevila zájem vídeňská Dvorní opera, která ji provedla v únoru 1918. 
To byl počátek Janáčkovy světové proslulosti. Připomeňme jen, že v Metropolitní opeře v New Yorku byla 
Její pastorkyňa provedena již v roce 1924. Po pražské premiéře Její pastorkyně dokončil Janáček rapsodii 
Taras Bulba a operu Výlety pana Broučka. 
 
Vznik republiky v roce 1918 přivítal Janáček pln síly a plánů do budoucna. 
 
Přicházím s mladým duchem naší republiky, mladou hudbou. Nejsem ten, který se dívá dozadu, nýbrž 
ten, který raději hledí dopředu. Vím, že musíme růst, a nespatřuji ten růst v bolesti, ve vzpomínkách na 
utrpení a utlačování. Shoďme to ze sebe. Jsme národ, který má ve světě něco znamenat. Jsme srdce 
Evropy. To srdce musí být v té Evropě cítit!  
Z Janáčkova projevu proneseného v Londýně v roce 1926 
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Leoš Janáček a Kamila Stösslová v 
Luhačovicích v roce © Moravské zemské 

muzeum 

Posledních deset let Janáčkova života bylo jeho nejplodnějším 
tvůrčím obdobím. Neobyčejná dynamika tvorby a energie, kterou 
skladatel na stará kolena oplýval, je hádankou, na kterou sám 
Janáček odpovídá v jednom ze svých dopisů přítelkyni Kamile 
Stösslové. Janáček se s tehdy pětadvacetiletou Kamilou seznámil v 
roce 1917 a jejich přátelství trvalo až do skladatelovy smrti. Pro 
Janáčka představovala inspirační zdroj, vysněný ideál ženy, a nijak 
nevadilo, že skutečnost byla poněkud odlišná. 
 
A lidé? Vyvalují oči; sám úspěch mám, prudkost ve skladbách. 
Odkud to ten člověk bere! Hádanka. Vrtají v ní jako krtci, aby ji 
rozluštili. Já bych tak rád zakřičel, Tebe vyzdvihl, ukázal: Hle, 
moje milá, miloučká hádanka života!  
Z dopisu Kamile Stösslové (12. 3. 1928)  
 
Toto tvůrčí období představuje bezpochyby Janáčkovu 
nejproduktivnější část života. V roce 1920 napsal symfonickou 
báseň Balada Blanická, o rok později dokončil operu Káťa 
Kabanová a začal pracovat na další opeře Příhody lišky Bystroušky.  
 
Chytl jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let. Veselá 
věc se smutným koncem; a já se do toho smutného konce sám 
stavím.  
Z dopisu Kamile Stösslové (3. 4. 1923) 

 
V roce 1923 dokončil první smyčcový kvartet Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty a komponoval 
operu podle Karla Čapka Věc Makropulos. Navštěvoval mezinárodní festivaly Společnosti pro soudobou 
hudbu (ISCM), kde stál v jedné řadě s mladými avantgardisty, a podnikl turné po Anglii.   
 
V roce 1925 mu byl udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity, vůbec první v historii této instituce, o 
dva roky později byl spolu s Arnoldem Schönbergem a Paulem Hindemithem jmenován členem Pruské 
akademie věd a téhož roku mu belgický král Albert (pod dojmem obrovského úspěchu Její pastorkyně 
v Antverpách) udělil Rytířský řád krále Leopolda. Capriccio z roku 1926 pro klavír levou rukou a komorní 
soubor věnovaný klavíristovi Otakaru Hollmannovi, který přišel za světové války o ruku, je první z řady 
skladeb, které někteří světoví skladatelé psali pro válečné invalidy. V témže roce zkomponoval Janáček 
své nejslavnější orchestrální dílo Sinfoniettu, kterou věnoval "svému městu" Brnu, a také neméně 
slavnou Glagolskou mši.  
 
Bez ponurosti středověkých kobek klášterních v motivech, bez ohlasu stejných kolejí imitačních, bez 
ohlasu pathosu beethovenovského, bez hravosti Haydnovy; proti hrázím papírovým reformy Wittovy - 
jež nám odcizila Křížkovského! Vždy vůně vlahých lesů luhačovských - byla mi kadidlem. 
Glagolskaja missa, Lidové noviny 1927  
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Leoš Janáček v roce 1926 © Moravské zemské 
muzeum 

Čím starší byl Janáček, tím progresivnější a mladistvější 
byla jeho hudba. Vycházela z člověka plného síly a 
energie. Když po brněnské premiéře Glagolské mše 
napsal Ludvík Kundera ve své kritice "Janáček stařec, 
člověk pevně věřící", sdělil mu skladatel krátce a jasně: 
"Žaden stařec, žáden věřící! Mladíčku!" 
 
V posledním roce života pracoval na opeře Z mrtvého 
domu podle Dostojevského románu, který sám překládal 
z ruštiny a upravoval do podoby libreta. Komponoval také 
druhý smyčcový kvartet Listy důvěrné, který byl jakýmsi 
intimním hudebním deníkem věnovaným Kamile 
Stösslové. 
 
Teď začal jsem psát něco pěkného. To bude náš život 
v tom. Bude se to jmenovat Milostné listy... Celek bude 
držet zvláštní nástroj. Jmenuje se viola d'amaur - viola 
lásky. Ach těším se na to! V té práci budu já vždy jen s 
Tebou! Nikdo třetí vedle nás. Plno té touhy jako tam 
u Tebe v tom nebi našem! To budu rád dělat! Vždyť víš, 
že mimo tebe neznám jiného světa! Tys mi vším, nic 
jiného nechci než Tvé lásky. 
Z dopisu Kamile Stösslové (1. 2. 1928)  
 

 
Koncem července 1928 odjel Janáček na Hukvaldy, kam za ním přijela i Kamila se synem Ottou. Vzal si 
s sebou opis partitury Z mrtvého domu, aby provedl opravy a doplňky. Práci však již nestačil dokončit. Se 
silným nachlazením byl převezen do sanatoria dr. Kleina v Moravské Ostravě, kde byl s rentgenovým 
nálezem potvrzen zápal plic. Zemřel v neděli 12. srpna 1928 v deset hodin dopoledne v Ostravě a o tři dny 
později byl jeden z nejpozoruhodnějších skladatelů dvacátého století pochován na brněnském Ústředním 
hřbitově. Zemřel právě v době, kdy v Brně na nově zbudovaném výstavišti vrcholila československá 
Výstava soudobé kultury a město zažívalo slávu, na jejímž vzestupu se Janáček zásadně podílel.  
 
Na Janáčkem postavených kulturních základech stojí moderní Brno dodnes. Ještě za jeho života se 
z varhanické školy stala brněnská konzervatoř, v roce 1947 byla založena Janáčkova akademie múzických 
umění, o devět let později vznikla brněnská filharmonie a v roce 1965 byla otevřena nová, moderní 
budova Janáčkova divadla, ve které je dnes Janáčkovo dílo trvalou součástí repertoáru. Od roku 2004 
v Brně probíhá mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno a v dohledné době bude dostavěno 
Janáčkovo centrum - nový koncertní sál a sídlo Filharmonie Brno. 
 
Nebýti zvláštní vláhy citové, zděděného mozku a krve, okružující mne v mládí veleby přírody! Cit dělá 
skladatele; ne tak vědecký, jako citový fond. Žasnu nad tisícerými a tisícerými zjevy rytmů světů 
světelného, barevného, zvukového i hmatového a mládne můj tón věčným rytmickým mládím věčně 
mladé přírody. 
 
Prý živ už sedmdesát let! Oslavují je. V dopisu z Písku čtu: "Proč neoslavují, že jste se vůbec narodil?" 
 
Pohled do života i díla (1924) 
        

Zdroj: www.janacek2018.cz, www.leosjanacek.eu 
Rubriku připravila: Dagmar Pavlisková a Tereza Macháčková 

http://www.janacek2018.cz/
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ZAJÍMAVOSTI 
 
Češi se mohou dožít vyššího věku než ostatní Evropané, tvrdí WHO 
 
Lidé narození v České republice mají naději dožít se vyššího věku než průměrný obyvatel Evropy. Vyplývá 
to ze zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o stavu zdraví v Evropě. Celkově Evropané žijí 
podle WHO déle a zdravěji než v minulých letech, situace se ale nezlepšuje všude stejně. Rozdíly panují 
mezi různými evropskými státy, ale i v rámci jednotlivých zemí. 
 
Češi mají podle zprávy WHO naději dožít se v průměru 78,77 roku, tedy téměř o celý rok více, než činí 
celoevropský průměr (77,83 roku). Rozdíl je přitom větší u mužů, kteří mají při narození v Česku naději 
dožít se 75,79 roku, zatímco průměr v Evropě činí jen 74,57 roku. Rozdíl mezi střední délkou života u žen 
v Česku a celoevropským průměrem je pouze 0,64 roku (81,7 roku v ČR oproti 81,06 v Evropě). 
Celkově lidé v Evropě podle zprávy žijí v průměru o více než rok déle než ještě před pěti lety. Mezi 
zeměmi s nejvyšší nadějí dožití a nejnižší ale panuje propastný rozdíl: 11,5 roku. 
 
Tři zabijáci  
K faktorům, které mohou v Evropě negativně ovlivnit pokrok v dosahování vyšší střední délky života, 
patří kouření, pití alkoholu a obezita. Míra kouření tabáku je v Evropě nejvyšší ze všech světových 
regionů, podle WHO kouří dokonce každý třetí Evropan nad 15 let. Nejvyšší na světě je v Evropě také 
míra pití alkoholu. 
 
Polovina Evropanů trpí nadváhou a počet lidí s ní se zvyšuje. Od roku 2010 do roku 2016 se procento lidí 
s nadváhou zvýšilo z 55,9 na 58,7 procenta. „Ve většině zemí mělo nadváhu více mužů než žen, obezitou 
ale trpí více žen než mužů,“ stojí ve zprávě. 
 
Do regionu Evropa WHO řadí 53 evropských zemí, ale i kavkazské republiky a státy Střední Asie. Celkem 
v tomto regionu žije 900 miliónů lidí. 
 

Zdroj: novinky.cz 
 
 

Davy návštěvníků v Hradišti bavilo pět tisíc krojovaných 
 
Svátek folkloru, kulturního dědictví, ale především dobré zábavy, jídla a pití otevřel už po šestnácté brány 
Uherského Hradiště desetitisícům návštěvníků. 
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FOTO: Deník / Pavel Bohun 

Ti mohli být svědky dvoukilometrového 
průvodu na úvod, nezapomenutelné 
atmosféry bývalé věznice a dalších 
devatenácti pamětihodností či tradičního 
putování mezi historickými vinnými sklípky 
k večeru sobotního programu Slováckých 
slavností vína a otevřených památek v 
Uherském Hradišti. 
 
„Rozhodně jsem se nejvíce těšila na 
kulinářské zážitky, které jsou vždy velkým 
lákadlem. Letos ale nechci vynechat ani 
návštěvu věznice či putování po 
Vinohradské. Obojí jsem loni navštívila 
poprvé a líbilo se mi to natolik, že jsem se 
musela tento rok vrátit,“ nastínila svoje 
plány na šestnáctý ročník slavností Tereza 
Lausová z Ostravy. 
 

V sobotu ráno se dal do pohybu dvoukilometrový průvod, v němž se oslavit folklor do Hradiště vydalo na 
pět tisíc krojovaných. Ti reprezentovali devět mikroregironů, celkově 74 obcí. Nechyběli ani ti ze 
slovenské Bošáce či například z Kaňovic. Zajímavostí letošního programu slavností se však našlo daleko 
víc. „Za jedinečnou se dá označit symbióza a zapojení slovenských hostů do programu letošních slavností. 
Máme sto let od založení Československa, což jsme chtěli nějak zdůraznit, a to nejenom hostujícími 
soubory, ale také například zahajovacím vystoupení Harafici s členy orchestru Zlaté husle. 
 

Zdroj: slovacky.denik.cz 

 
 
Junioři mezi českými miliardáři: Nejmladší dostal firmu od tatínka, nejbohatší je majitel 
Sparty 
 
Forbes zveřejnil nový žebříček nejbohatších Čechů, tentokrát vybral i desítku nejmladších. Článek se 
v novém žebříčku nejbohatších českých byznysmenů zaměřil také na nejmladší tuzemské podnikatele 
mezi miliardáři. 
 
Nejbohatším z nich je podle odhadu Forbesu Daniel Křetínský, majitel EPH nebo pražského fotbalového 
klubu Sparta, jehož majetek časopis vyčíslil na 59 miliard korun, které mu v celkovém žebříčku zajišťují 
páté místo. Desítka nejmladších miliardářů ovládá jmění za 116,4 miliardy korun a polovina z nich 
podniká v úzkém propojení s IT branží. Pět z nich je ryzími selfmademany, kteří rozjeli svou firmu na 
zelené louce. Například Aleš Zavoral z Alzy, Martin Hájek z Livesportu, jenž poskytuje nejrychlejší 
a nejpodrobnější sportovní výsledkové zpravodajství pro celý svět, nebo Martin Vohánka, jehož W.A.G. 
payment solutions zajišťuje palivové karty a další služby pro nákladní dopravu. 
 
Nejmladším miliardářem je Michal Strnad (26), jenž letos od svého otce Jaroslava oficiálně převzal 
zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group, která zahrnuje také značky jako Tatra, Avia či Prim. 
 
Forbes výpočty odhadů majetku co nejvíce konzultuje se samotnými podnikateli a zároveň se dívá do 
otevřených zdrojů, jako jsou výroční zprávy a dokumenty v obchodním rejstříku. Sleduje tržby, ziskovost 
přes EBITDA a odečítá dluhy. Dívá se i na to, jak se konkrétním oborům daří v celosvětovém kontextu, 
jak se vyvíjejí tržby a ziskovost dané firmy v čase a jaké nové investice, a tím i svou budoucnost, 
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společnost chystá. První žebříček nejbohatších Američanů zveřejnil časopis Forbes v roce 1918. Tehdy v 
něm bylo 23 amerických milionářů a vítězem se stal John D. Rockefeller. 
 

Zdroj: www.seznamzpravy.cz, Jaroslav Mašek 

 
 

Robot Kuka frézuje dvoumetrovou sochu Masaryka 
 
Třímetrový robot Kuka se v pondělí pustil na brněnském výstavišti do frézování sochy prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka. Na výstavišti začal šedesátý ročník mezinárodního 
strojírenského veletrhu. Socha bude dokončena v pátek. 
  
Jemné detaily na skulptuře dokončí sochař Ladislav Jezbera. Se strojem vytvoří kopii sochy Masaryka, 
jejíž originál od sochaře Otakara Španiela zdobil v roce 1928 brněnské výstaviště při otevření tohoto 
veletržního areálu. Nová socha v něm již zůstane. 
 
„Samozřejmě pak pro sochu prezidenta Masaryka najdeme na výstavišti důstojné místo,“ řekl Právu 
generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Připomněl, že frézování sochy před stovkami 
zvědavců je nejzajímavější doprovodnou akcí veletrhu. Socha je umístěna za skleněnou stěnou. 
Kolemjdoucí mohou sledovat, jak se na podstavci otáčí kolem své osy, přičemž Kuka z ní doslova 
uždibuje po milimetrech kousky modelářské hlíny. 
 
Spolupráce robota a sochaře 
V pavilonu A jsou hned dvě sochy Masaryka. Na prvním pracuje Kuka. Druhá vznikla jako zkušební ještě 
před zahájením strojírenského veletrhu. Byla vyrobena tak trochu na zkoušku, ale povedla se. Sochař 
Jezbera na ní dokončuje detaily. Předlohou je mu vizualizace v počítači. Následně dokončí i jemné detaily 
na druhé soše, na níž nyní pracuje Kuka. 
 
Původní socha z roku 1928 se ztratila. V pražském 
Národním muzeu se ale podařilo najít její model. 
„Podle něj jsme vytvořili počítačový model sochy 
prezidenta, který pak putoval do speciálního 
softwaru, v němž bylo frézování skulptury do 
detailu naprogramováno,“ uvedl Miloslav Drápela, 
ředitel společnosti MCAE systems, které robot 
patří. 
 
Kuliš zdůraznil, že Veletrhy Brno si patrně nechají 
časem odlít podle této sochy z modelářské hlíny 
její bronzovou kopii, aby mohla být vystavena pod 
širým nebem a bez obtíží čelila nepřízni počasí. 
 
 

 
 
Průmyslový robot Kuka frézuje sochu prezidenta 
Tomáše G. Masaryka, která zdobila tento areál v roce 1928. 
FOTO: Vladimír Klepáč 

 
 

Zdroj: novinky.cz 
Rubriku připravila: Tereza Macháčková a Mária Ramsová 

 
 
 

 

http://www.seznamzpravy.cz/
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RETRO KOUTEK 
 
Ilustrace Heleny Zmatlíkové 
 

 
Zdroj: www.citarny.cz,  cs.wikipedia.org 
Rubriku připravila: Tereza Macháčková 

 

 
 
FOTO: www.citarny.cz 

Za své dlouhé kariéry přispěla Helena 
Zmatlíková (19. listopadu 1923, Praha 
– 4. dubna 2005, Praha) svými 
kresbami do více než 270 knih. Dnes je 
nerozlučně spjata s knihami Astrid 
Lindgrenové a hlavně Dětmi 
z Bullerbynu, Honzíkovou cestou, 
Pinocchiovými dobrodružstvími, 
Kocourem Modroočkem, a její knihy 
jsou dodnes lákadlem pro mnoho 
čtenářů.  
 
Mezi její nejmilejší knihy, které 
ilustrovala, patřily knihy Malý princ od 
A. de Saint-Exupéryho, Aškenazyho 
Putování za švestkovou vůní, Collodiho 
Pinocchiova dobrodružství, Černošský 
pán Bůh a páni izraelité a Starej zákon 
a proroci od Roarka Bradforda, Drda a 
jeho Městečko na dlani. 
 

 
FOTO: www.citarny.cz 

Protože od mala projevovala talent ke 
kreslení, odvedli ji rodiče ve 14 letech 
do Musatovovy Ukrajinské akademie, 
později přešla na Rotterovu školu 
kresby a propagační grafiky. Své 
studium dokončila ve škole volné 
a užitné grafiky, knižního a reklamního 
umění Officina Pragensis (v roce 1942). 
Již během studií si přivydělávala jako 
módní kreslířka, chodila po redakcích 
novin a časopisů a nabízela kreslené 
vtipy, také navrhovala kabelky, ale 
dělala i plakáty a propagační brožurky 
a instruktážní kreslené filmy. Po 
studiích nejprve pracovala v ateliéru 
Melantrich, pak se osamostatnila, ale 
nakonec přešla pod nakladatelství 
Albatros jako jeho kmenová 
ilustrátorka. Soustavně se vydávání 
knížek s jejími ilustracemi věnuje 
nakladatelství Artur, které založil její 
syn. 

http://www.citarny.cz/
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ZDRAVÍ 
 
Zájem dětí o alkohol rapidně klesl, zajímají je víc mobily 
 

 
FOTO: Profimedia.cz 

Dospívající děti ve věku 15 let v Česku i v celé Evropě 
přestávají pít alkohol. Důvodem je, že více času tráví 
hraním her a surfováním na internetu. Společnost je 
vůči pití dětí stále méně tolerantní. Mezinárodní 
studie srovnává vývoj konzumace alkoholu u osob 
mladších patnácti let mezi lety 2002 a 2014. 
 
Pokles zkušeností s pivem, vínem či tvrdým 
alkoholem je přitom podle zjištění odborníků 
z Univerzity Palackého v Olomouci v posledních letech 
rapidní, zájem o experimentování s alkoholem klesl 
o více než polovinu. 

 
„Alespoň jedenkrát týdně se v roce 2014 napilo alkoholu 17 procent mladých Čechů, v roce 2010 to bylo 
39 procent. Je ale důležité připomenout, že Česko je stále nad evropským průměrem,“ řekl vedoucí 
výzkumného týmu Michal Kalman. V roce 2010 nastal zlom a děti začaly alkohol konzumovat méně 
a také v pozdějším věku. V Evropě se jednou za týden napije 13 procent patnáctiletých. České dívky 
a chlapci pijí proti evropským vrstevníkům více piva, naopak v Evropě mladí pijí více tvrdý alkohol než 
Češi. 
 
V celé Evropě klesá také podíl dětí ve věku třinácti let, které vyzkoušely alkohol. V roce 2002 poprvé 
okusily alkohol tři čtvrtiny třináctiletých dětí, v roce 2014 to bylo 28 procent. „U nás je to dokonce 
25 procent, což Česko řadí pod evropský průměr,“ poznamenal Kalman. 
Za tak výrazným poklesem podle něj stojí hodně faktorů. „Zpřísnila se vymahatelnost legislativy. Klesá 
užívání tabáku, což s pitím alkoholu souvisí. Společnost není tolik tolerantní. Přijali jsme evropský 
životní trend. A samozřejmě v tom hraje roli větší závislost na telefonech, počítačích a sociálních sítích,“ 
dodal Kalman. 
 
Odborník na závislosti Ladislav Csémy poznamenal, že výrazné změny potvrzuje i další studie, která před 
časem proběhla mezi šestnáctiletými. Csémy považuje za nejproblematičtější důvod, proč děti přestávají 
mít zájem o alkohol, právě jejich fascinaci virtuálním světem. „Dnes má každý patnácti- či šestnáctiletý 
mobil s internetem v kapse a jasně se ukazuje, že to má vliv na užívání alkoholu,“ řekl Csémy. Podle 
posledních výzkumů puberťáci tráví denně několik hodin u počítačů či mobilů. „Chlapci hlavně při hraní 
her, děvčata zatím o hry nemají zájem, ale dokážou hodiny komunikovat na sociálních sítích,“ řekl Právu 
Csémy. Dodal, že se začínají v ordinacích objevovat první lidé, kteří chtějí bojovat se závislostí na 
internetu. „Např. některé ženy si stěžují, že jejich manželský život negativně ovlivňuje, že jejich manželé 
tráví příliš času u počítačů,“ poznamenal. 
 

Zdroj: novinky.cz, Oldřich Danda (Právo) 

 

 
 
Levnější, rychlejší. Poláky vábí české zdravotnictví 
 
Na devatenáct tisíc Poláků se v roce 2017 oficiálně, v různých formách, ale hlavně ambulantně léčilo 
v českém zdravotnictví. Polští pacienti nejen z příhraničních oblastí hledali v českých zdravotnických 

http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3612773--klicky-a-seminka-jsou-jednou-z-telu-prospesnych-superpotravin--1-950x0p0.jpeg
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3612773--klicky-a-seminka-jsou-jednou-z-telu-prospesnych-superpotravin--1-950x0p0.jpeg
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zařízeních východisko před dlouhými čekacími dobami na zákroky a vyšetření u specialistů ve své vlasti. 
Oznámil to portál Onet.pl na základě informací, které zveřejnil Národní fond zdraví (NFZ). 
 
Přibližně deset tisíc Poláků ročně si podle zpravodajské televize TVN24 např. nechává operovat šedý 
zákal v českých nemocnicích na náklady polského zdravotnictví. Umožňují to předpisy EU v případě, kdy 
se ve vlasti pacienta čeká na zákrok příliš dlouho. 
„Zatímco v Polsku na takovou operaci čeká okolo půl miliónu lidí v průměru tři roky, tak v Česku to jde ze 
dne na den,“ upozornil portál Natemat.pl. Navíc operace šedého zákalu na polské soukromé klinice stojí 
i několik tisíc zlotých, zatímco v ČR to zvládnou za asi 2,5 tisíce zlotých (15 tisíc korun), z čehož 
pacientovi po návratu do vlasti pojišťovna 2,2 tisíce zl. (13,2 tisíc korun) proplatí. 
 
V ostravské klinice Geminni, kde ročně operují šedý zákal i tisícům pacientů z Polska, je primářkou 
Justyna Krowická, která v minulosti působila v polském zdravotnictví. „Přijala jsem s velkou úlevou, že 
už nemusím pacientovi, jenž překročil pětaosmdesát let, vysvětlovat, proč musí čekat na operaci svých 
očí další tři roky. Bylo to pro mě hrozné, nepřála bych si to opakovat,“ svěřila se portálu Natemat.pl. 
 
„V České republice je zdravotnictví levnější, rychlejší a hlavně lepší, zatímco to naše polské je nemocné. 
V Čechách si lidé platí vyšší zdravotní a sociální dávky než v Polsku, a navíc je tam konkurence mezi 
pojišťovnami, což také přineslo plody,“ dodal portál. 

 
Zdroj: novinky.cz 

Rubriku připravila: Tereza Macháčková 

 
 
ČEŠTINA 
 
Vyberte správná slova a napište je do vět: 
 
hladí / hlady 
Dejte mu najíst, trpí ……. 
Janička ….. kočičku. 
 
lety / letí 
Kam ….. to letadlo? 
Pořádáma vyhlídkové ….. 
 
ženy / žení 
Pan Tichý se dnes ….. 
Nemůže žít bez ….. 
 
 
Doplňte I/Í nebo Y/Ý: 
 
Jen-k má skvrn- na šatech. Na b-lém tr-čku od borůvek. Na oranžov-ch kalhotách od tráv-. An-čka s- 
umazala f-alovou halenku od čokolád- a žlutou sukn- od mal-n. Černovláska Z-ta je opálená. Zrzav- St-
bor je b-l- jako sn-h. Mal- mot-l je červen- s modr-m- punt-k- a žlut-m- pruh-. Velk- mot-l je modr- se 
zelen-m- kruh-. Ton-k řve jako t-gr. Je rud- vztek-. Ev-čka s- obarv-la vlas- na zeleno. Půjde na karneval 
za vodn-ka nebo vodn-c-. Tento had je čt-řbarevn-. 
 

Zdroj: Poradím si s češtinou a matematikou 1 
Rubriku připravila: Radka Hejmalová-Millar 
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STÁTNÍ SVÁTKY A VÝROČÍ ZÁŘÍ A ŘÍJNA 
 
Svatý Václav 
 

 
Svatý Václav na Votivním obraze Jana Očka z Vlašimi 
FOTO: cs.wikipedia.org 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929) byl 
český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech 
a Moravy a symbolem české státnosti. 
 
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou 
Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po 
porážce od saského krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal 
zachovat suverenitu českého státu a založil rotundu 
svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve 
(Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který 
díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav 
uctíván jako svatý pro svou v legendách mu 
připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a 
obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, 
otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení 
pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později 
se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu 
vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově 
pomníku. 
 
Pro poznání Václavova života chybí dostatek 
spolehlivých dobových pramenů. Základem jsou 
legendy, které však nebyly sepsány za účelem věrně 
zachytit historického knížete. Další informace jsou 
čerpány z historie sousedních států, zejména 
z okrajových zpráv z kroniky o málo mladšího saského 
kronikáře Widukinda. Z nepísemných pramenů jsou 
to archeologie a paleoantropologické výzkumy ostatků 
Přemyslovců prováděné zejména Emanuelem Vlčkem, 
který na jejich základě publikoval historiky málo 
přijímaný obraz prvních Přemyslovců. 
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Smrt 
Legendy uvádějí datum zavraždění Václava 
v pondělí 28. září. Rok nezmiňují, ale v 
úvahu připadají roky 929 a 935, kdy v 
kalendáři připadá na tento den pondělí. 
Kvůli nedostatku pramenů není možné 
otázku data úmrtí definitivně rozřešit.  
 
Boleslav pozval svého bratra Václava na 
hostinu při příležitosti svátku svatých 
Kosmy a Damiána, k sobě do (Staré) 
Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před 
rozedněním, se Václav vydal na ranní 
pobožnost. Potkal cestou zpátky Boleslava 
a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, 
Bůh ti to oplať.“ Boleslav odpověděl: „A 
dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho 
mečem do hlavy.  

 
 
Václav se na zemi brání a utíká do kostela. Kněz před ním zavírá dveře, 
což popisuje (pouze) Kristiánova legenda. Iluminace Gumpoldovy 
legendy. FOTO: cs.wikipedia.org 

 
Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl prolít krev svého 
bratra. Boleslavovi družiníci poté Václava zabili. Podobně to alespoň vypráví legendy, např. nejstarší 
latinsky psaná, označovaná podle začátku textu Crescente fide christiana. První staroslověnská legenda 
popisuje vraždu podrobněji: V noci po hostině se spiklenci uradili s Boleslavem ve dvorci jednoho z nich, 
Hněvsy. Po ranním střetu obou bratrů, který se měl odehrát v bráně, přispěchal nejdřív Tuža a ťal 
Václava do paže. Václav se utíkal schovat do kostela. U dveří chrámu, které byly nejspíš zavřené, jej Tira 
a Česta ubili a Hněvsa probodl mečem. Kněz Krastěj tělo přikryl, pak jej Drahomíra odnesla do knězova 
domu, ošetřila a odnesla do chrámu. Pobožnost nechal vykonat Boleslav, povolal k tomu kněze Pavla 
(zřejmě hlavní pražský kněz již od časů Ludmily). Pronásledováni a zabíjeni byli i Václavovi stoupenci 
včetně urozeného muže Mstiny. 
 
Světec 
Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu 
Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země. Je jedním z nejoblíbenějších českých 
svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a 
přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. První akt, který posmrtně zdůraznil Václavův význam, 
provedl zřejmě v pokání sám vrah Boleslav, který tři roky po bratrově smrti nechal jeho ostatky převézt 
na Pražský hrad. Další kult byl pěstován v církevním prostředí, ze kterého pochází o několik desítek let 
mladší první dochované legendy. Již od 10. století se tedy projevuje dvojí význam Václava: jako světce 
vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi a jako symbolu vládce, přemyslovské dynastie a českého státu. 
Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a proměnách objevuje po celou následující historii až do 
současnosti. 
 
Svatováclavské milénium bylo slaveno za První republiky při slavnostním otevření dostavěné katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v roce 1929 za účasti prezidenta Masaryka a pražského arcibiskupa Františka 
Kordače.  
 
Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře 
římskokatolické církve. 
 

 
Zdroj: cs.wikipedie.org 
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Den vzniku samostatného československého státu 
 

 
FOTO: Profimedia.cz 

Dne 28. října 1918 zahájila 
v Ženevě delegace Národního 
výboru vedená Karlem 
Kramářem jednání 
s představitelem 
protirakouského zahraničního 
odboje Edvardem Benešem 
o vytvoření a podobě 
samostatného 
československého státu. Mimo 
jiné dospěli k dohodě, že nový 
stát bude republikou (byla 
zvažována i monarchie), 
prezidentem se stane 
Masaryk, Kramář bude 
předsedou vlády.  

 
Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního 
výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu 
přísahat věrnost nově vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-
Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako 
uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích 
a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil 
k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát. 
 
Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého, 
a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru "Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal 
skutkem ...". Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro 
Šrobár a František Soukup - později zvaní "Muži 28. října". Tentýž den byli do Národního výboru 
přibráni 4 zástupci, zástupci Němců a Maďarů nebyli přizváni. 
 
Během nacistické okupace českých zemí byl statní svátek zrušen, přesto došlo na výročí vzniku 
Československa 28. října 1938 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci Československa. Během 
demonstrace byli dva lidé zabiti a patnáct zraněno. Mezi mrtvými byl i student medicíny Jan Opletal, 
jehož pohřeb 15. listopadu se stal zamínkou pro další protesty proti okupaci, na něž Němci reagovali 
uzavřením českých vysokých škol 17. listopadu 1939. Po druhé světové válce byl státní svátek slaven do 
roku 1951. Slavení svátku bylo obnoveno v roce 1988. 
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Manifestace na Václavském náměstí u příležitosti vzniku Československa 28. října 1918 
FOTO: cs.wikipedia.org 

 
 
Slavení svátku 
Oslavy svátku probíhají na mnoha místech České republiky. Významným místem oslav je Národní 
památník na Vítkově v Praze, u nějž tradičně probíhá vojenská přehlídka, je držena minuta ticha 
a položen věnec k hrobu neznámého vojína. Na Hradčanském náměstí probíhá slavnostní přísaha 
příslušníků Armády České republiky. Na Pražském hradě také Prezident České republiky, který je ex 
officio vrchním velitelem českých ozbrojených sil, jmenuje do generálské hodnosti schválené důstojníky 
bezpečnostních sborů. 
 
28. říjen je rovněž řádovým dnem České republiky. Jde tedy o den, kdy jsou ve Vladislavském sále 
Pražského hradu prezidentem České republiky tradičně udělována Státní vyznamenání České republiky 
vybraným osobnostem. Konkrétně jde o Řád Bílého lva, který je nejvyšším státním vyznamenáním České 
republiky, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaili Za hrdinství a Medaili Za zásluhy. 

 
Zdroj: cs.wikipedia.org 

Rubriku připravila: Tereza Macháčková 
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ZÁBAVA 
 

Recepty 

 
Jednoduchý jablečný koláč 
 

 

Těsto: 
2 vejce 
500 g hladké mouky 
250 g másla 
200 g cukru 
200 ml zakysané smetany 
10 g prášku do pečiva 
 
Jablečná náplň: 
100 g  cukru 
1,5 kg jablek 
skořice 
moučkový cukr na posypaní 
 

Těsto: 
Do misky dáme mouku. 
Přidáme máslo a rukama mouku s máslem třeme. 
Přidáme vejce, cukr a zakysanou smetanu a vše smícháme dohromady. 
Pak přidáme prášek do pečiva a vypracujeme těsto. Pokud je potřeba, můžeme přidat mouku. 
Těsto zabalíme do potravinářské folie a dáme chladit na hodinu do lednice. 
Než nám těsto vychladne, připravíme si náplň. 
 
Náplň: 
Oloupeme jablka, nastrouháme a dáme do hrnce nebo pánve na mírný oheň. 
Přidáme cukr a mícháme. 
Necháme jablka vařit asi 10 minut a nakonec přidáme skořici. 
Vše zamícháme a odstraníme z plotny. 
 
Vyndáme těsto z lednice a rozdělíme na dvě části. 
Vymažeme si plech máslem a jednu část těsta vyválíme a položíme na dno plechu. 
Na těsto naneseme jablkovou náplň. 
Vyválíme si druhou část těsta a položíme jako poslední vrstvu na koláč. 
Když nám bude těsto někde přesahovat z plechu, odřízneme. 
Předehřejeme troubu na 180 stupňů a dáme péct na 40 minut. 
Hotový koláč necháme vychladnout a posypeme moučkovým cukrem. 
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Brambory zapečené s bešamelem 
 

 

Na 4 porce budete potřebovat: 
 500 g kapustiček 
500 g brambor 
40 g másla 
40 g hladké mouky 
500 ml mléka 
špetku muškátového oříšku 
1 bobkový list 
sůl 
bílý pepř 
100 g nastrouhané goudy 
máslo na vymazání zapékací mísy 
 

Postup: Kapustičky vložte na 10 minut do vroucí a osolené vody. Pak je slejte a propláchněte studenou 
vodou, aby si zachovaly svěží zelenou barvu. Brambory oloupejte, nakrájejte na plátky a vařte je ve vroucí 
a osolené vodě 5 minut a také slejte. 
 
Na bešamelovou omáčku nechte v hrnci rozpustit máslo a přihoďte bobkový list. Postupně přisypávejte 
mouku a přilévejte mléko. Směs míchejte metličkou, aby nevznikly hrudky, a vařte až do zhoustnutí. 
Podle potřeby osolte, opepřete a dochuťte mletým muškátovým oříškem. Zapékací mísu vymažte máslem. 
Vložte brambory s kapustičkami, zalejte je hotovým bešamelem, posypte sýrem a dejte zapéct do trouby. 
Pečte 30 až 40 minut v troubě předehřáté na 180 °C. 
Tip: Směs zeleniny můžete kombinovat podle sezony. 
 

Zdroj: recepty.cz 

 

 
Humor 
 
Vzbuďte svého kolegu,“ povídá profesor studentovi na přednášce. 
„Proč já? Vy jste ho uspal.“ 
 
Jdou dva policajti po ulici a najdou tučňáka.  
Přivedou ho na stanici a ptají se šéfa: „Šéfe, co máme s tím tučňákem dělat?“ 
Šéf odpoví: „Tak ho vemte do ZOO.“ 
Po obědě jde šéf domů, a vidí ty dva policajty, jak jdou s tučňákem po ulici, a ptá se: „Proč jste ho nevzali 
do ZOO?“ 
Policajti na to: „Tam už jsme byli. Teď s ním jdeme do kina. 
 
Jaký je rozdíl mezi fotbalistou a lupičem? 
Lupič říká: „Peníze, nebo střelím.“ 
Fotbalista říká: „Peníze, nebo nestřelím.“ 
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Zdroj: nejvtipy.cz 

Rubriku připravila: Mirka Schullerová 
 

SPRÁVNÁ  ŘEŠENÍ 
 
hladí / hlady 
Dejte mu najíst, trpí hlady. 
Janička hladí kočičku. 
 
lety / letí 
Kam letí to letadlo? 
Pořádáma vyhlídkové lety. 
 
ženy / žení 
Pan Tichý se dnes žení. 
Nemůže žít bez ženy. 
 
 
Jeník má skvrny na šatech. Na bílém tričku od borůvek. Na oranžových kalhotách od trávy. Anička si 
umazala fialovou halenku od čokoládya a žlutou sukni od malin. Černovláska Zita je opálená. Zrzavý 
Stibor je bílý jako sníh. Malý motýl je červený s modrými puntíky a žlutými pruhy. Velký motýl je modrý 
se zelenými kruhy. Toník řve jako tygr. Je rudý vzteky. Evička si obarvila vlasy na zeleno. Půjde na 
karneval za vodníka nebo vodnici. Tento had je čtyřbarevný. 
 
 
 

 


