
Editorial
Ani v tomto čísle jsme se Co-

vidu 19 nezbavili. Pozname-
nal všechny akce k výročí

17. listopadu 1989 – tedy napří-
klad korzo Národní a další pietní
vzpomínky i na Albertově, odkud
kdysi vyrazil studentský průvod ke
hrobu karla Hynka Máchy a pak
dolů do centra. 

Jiný musel být také koncert proti
totalitě. Do rámce vzpomínkových
akcí zapadalo i udělování cen Pa-
měti národa. Tentokrát se při oce-
ňování organizace zaměřila na hr-
dinky ženy. Nově použila online
prostředí, kde se společností Goog -
 le na aplikaci Arts & Culture uspo-
řádala výstavu, kde zpřístupnila po-
četné archívy fotografií a videí. 

Na listopad připadla i další dvě
výročí – úmrtí Jana ámose komen-
ského a karla Jaromíra Erbena. Er-
ben se v listopadu narodil, ale také
zemřel.

Zaměřili jsme se ale i na online
konferenci Výzvy pro transatlantic-
ké vztahy a výzkum jak mladí Češi
a Slováci věří demokracii. Na kul-
turní stránce si můžete přečíst
o udělování Cen Thálie – opět bo-
hužel virtuální.

Sportovní stránka má dva výraz-
né motivy: judo, pochopitelně
i s Lukášem krpálkem a zápasy
v Lize národů.

Pěkné virtuální čtení přeje 
rEDAkCE PrVNíHo roČNíkU.
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Díky, že můžem! Česko oslavilo 17. listopad
skromně, přesto důstojně

Jaký je dnes odkaz sametové revoluce? Foto: ČTk

Nežít ve lži bylo jedno z mnoha hesel 17. listopadu. Foto: ČTk

Akce k 31. výročí sametové revolu-
ce a Mezinárodnímu dni student-
stva proběhly letos kvůli koronavi-
rové pandemii převážně online, na
pestrosti programu to však neubra-
lo. Aniž by museli lidé na Národní
třídu, mohli virtuálně zapálit svíč-
ku, sledovat debaty, koncerty a di-
vadelní představení nebo si po-
slechnout vzpomínky pamětníků.

Spolek Díky, že můžem si pro letoš-
ní ročník oslav zvolil motto „Svoboda
znamená i zodpovědnost“ a v soula-
du s ním přenesl své akce do online
prostoru. Celý den bylo možné na
dálku zapálit svíčku, kterou k pamět-
ní desce na Národní třídě položili
dobrovolníci. Lidé mohli připojit i své
jméno, vzkaz nebo dobrovolný fi-
nanční příspěvek. Převážně v ranních
a dopoledních hodinách místo piety
navštívili také někteří čeští politici.

Hlavní část programu začala ve 12
hodin přenosem z obýváku Václava
Havla. V něm se v průběhu dne vystří-
dali umělci, dobrovolníci, lékaři, no-
vináři či bývalí disidenti, kteří deba-
tovali o různých formách svobody. Po
celé odpoledne probíhaly také disku-
se s médii, do nichž se zapojily res -
pekt, A2larm, Hlídací pes, Deník N,
Český rozhlas a Česká televize. Téma-
ty byly zejména dezinformace, ekolo-
gie a význam veřejnoprávních médií.
organizátoři uvedli také živý přenos
koncertu písničkářů, kteří si říkají
Člověka krve a katarzie. Vrchol pro-
gramu přišel symbolicky v 17.11, kdy
napříč rozhlasovými a televizními sta-
nicemi zazněla ikonická skladba
Modlitba pro Martu v podání Anety
Langerové. Ve stejný čas byly nasvíce-
né významné budovy po celé republi-
ce národními barvami. oficiální pro-
gram uzavřela Havlova slavná jedno-
aktovka Audience v podání Divadel-
ního spolku kašpar.

Po celý den se lidé mohli na inter-
netu informovat o činnostech čes -
kých neziskových organizací a občan-
ských iniciativ nebo se vydat na onli-
ne výstavy. Ústav pro studium totalit-
ních režimů přinesl několik vzděláva-
cích videí a organizace Post Bellum
nabídla vzpomínky pamětníků listo-
padových událostí. Spolek Díky, že

Sedmý ročník Koncertu proti tota-
litě se uskutečnil v úterý 17. listopa-
du od 19:00 hodin. Pořádala ho
Akademie výtvarných umění, Kni-
hovna Václava Havla a Akademie
múzických umění. V sále Martinů
tradičně zazněla díla autorů zasaže-
ných nacistickým a komunistickým
režimem. Koncert připomíná i Me-
zinárodní den studenstva, který
upomíná na násilné potlačení stu-
dentských demonstrací proti oku-
paci v roce 1939. Uskutečňuje se
v rámci festivalu svobody, který od
roku 2016 zastřešuje akce pořádané
k výročí 17. listopadu. 

koncert zahájil rektor AMU Jan

Hančil vzpomínkou na roli studentů
AMU při sametové revoluci. Produkci
také částečně věnoval studentům
v Bě lorusku, jež nyní bojují za svou
svobodu. Dále promluvil rektor AVU
Tomáš Vaněk a ředitel knihovny Vác-
lava Havla Michael Žantovský, který
poukázal na důležitou roli klasické
hudby při změně režimu. 

Doba trvanlivosti
Spolu s koncertem proti totalitě se od
roku 2015 koná výstava Doba trvanli-
vosti. obyčejně je k vidění v respiriu
HAMU, ale letos mají zájemci mož-
nost ji navštívit online. k vystaveným
dílům přispěli pedagogové i studenti

AVU. o Době trvanlivosti mluvila me-
zi hudebními čísly pedagožka AVU
a grafička Magdalena Vovsová. Všech-
na díla propojovalo téma totalita. Ne -
jen ve spojení s politickým systémem,
ale i jako direktivní způsob práce a ži-
votního stylu, jež v sobě všichni nese-
me. Vizuálně doprovázela vystoupení
jednotlivá grafická díla z výstavy Doba
trvanlivosti.

Úspěšní umělci a strasti skladatelů
Sonáta pro klavír maďarského sklada-
tele Bély Bartóka zahájila koncert.
Přednesl ji Tomáš Vrána, student
 HAMU a loňský semifinalista prestiž-
ní Bartókovy klavírní soutěže. Bartók

byl významným maďarským skladate-
lem 20. století, který v roce 1942 emig -
roval do USA kvůli nacistickému re -
žimu.

Jako další vystoupila sopranistka
kristýna kůstková, absolventka praž-
ské AMU a studentka magisterského
programu na newyorské Mannes
School of Music. Na klavír zahrál Mar-
tin kasík, pedagog AMU a jeden z nej-
lepších českých klavíristů. Společně
přednesli Písničky na dvě stránky od
českého skladatele Bohuslava Marti-
nů, který byl nucen emigrovat do USA
po německé okupaci Francie v roce
1941. 

Nezáleží na místě
Poslední skladbou koncertu se stal
dechberoucí kvartet pro konec času
od oliviera Messiaena. Vznikl v nacis-
tickém zajateckém táboře Görlitz
v lednu 1941. osm částí je inspirová-
no apokalypsou. odráží se v nich Mes-
siaenovy myšlenky během pobytu
v táboře. Premiéru měl v táborovém
divadle, kde ho Messiaen zahrál spolu
se třemi dalšími zajatými umělci stov-
kám spoluvězňů. V sále Martinů kvar-
tet zahráli violoncellista Jiří Bláha, kla-
vírista Martin kasík, houslista Jan
Mráček a klarinetista irvin Venyš.

iLikE kUMSoVá

můžem letos hodně cílil i na mladou
generaci, připravil např. speciální in-
stagramový filtr s trikolorou nebo
playlist hitů z minulého režimu v apli-
kaci Spotify. Přes instagram bylo také
možné komunikovat s předními čes -
kými slamery. Ve spolupráci s mobilní
aplikací SmartGuide si zájemci do-
konce mohli virtuálně projít cestu
prů vodu ze 17. listopadu 1989.

Nejen Korzo Národní
Pietní akty a oslavy neprobíhaly jen na
Národní třídě. Na Albertově proběhlo
skromné uctění výročí převážně ze
stran akademiků a studentů Univerzi-
ty karlovy. V 15.30 vyrazil z kampy
směrem na Staroměstské náměstí
průvod Sametové posvícení, letos s té-
matem Vstříc novým mutacím, které
odkazovalo na pandemii Covid-19.
Svíčky se rozhořely také na Václav-
ském náměstí, kde v 16.30 odstartoval
koncert pro budoucnost. Na něm vy-
stoupili např. Ewa Farna, Plastic Peop-
le of the Universe, ondřej Gregor
 Brzobohatý nebo Tomáš klus. Zpěvá-
ky svými promluvami doplnili mimo
jiné novinář Tomáš Etzler, herečka
Lenka krobotová, ředitel knihovny

Koncert proti totalitě, online přenos zachoval kouzlo skladeb

Václava Havla Michael Žantovský
a bývalý německý prezident Joachim
Gauck. Vzpo mínkové akce se konaly
i v dalších městech České republiky

Poklidný průběh oslav narušil prů-
vod proti koronavirovým opatřením,
kterého se účastnily necelé dva tisíce
demonstrantů. Většina z nich si sun-

dala roušky a skandovala hesla „Svo-
bodu!“, „Chceme pravdu!“ nebo „Ne-
jsme ovce!“. Protestující prošli přes
Národní třídu na Václavské náměstí,
kde se rozešli. Došlo k mnoha slovním
konfliktům mezi nimi a policisty, ale
naštěstí se akce obešla bez fyzických
střetů. ANNA JiNDrákoVá
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Každý národ by měl mít pamět. Foto: archiv

Virtuální výstava Paměti národa přibližuje 
hravě studentům Sametovou revoluci
Organizace Paměti národa přesunula
letos oslavy 17. listopadu do online
prostředí. Studentům je přibližuje
společně se společností Google v in -
ter aktivní výstavě. Nezapomíná ale
ani na udělování cen hrdinům čes -
koslovenské historie.

17. listopad není jen připomínkou
Sametové revoluce, ale i boje studentů
proti nacistické okupaci. Paměť náro-
da se snaží dokumentovat jak obě udá-
losti, tak i bezpráví na konkrétních li-
dech v období mezi nimi. letos se stej-
ně jako skoro vše ostatní kvůli korona-
viru museli hlavní události přesunout
do online prostředí.

Ve spojení s Googlem tak na aplikaci
arts & culture zpřístupnili organizáto-
ři velké archívy fotek a videí. Zejména
mladým lidem se tak nabízí interaktiv-
ní platforma, kde se mohou seznámit
s pohnutými historickými událostmi
z pohodlí domova.  Jak říká Mikuláš
Kroupa, ředitel Post Bellum a vedoucí
projektu Paměti národa: „Ukázalo se,
že jsme třetí největší sbírkou na světě,
která disponuje nesmírně pestrým
a bohatým archivem zaznamenaných
autentických vzpomínek pamětníků.
a právě na základě této databáze jsme
byli požádáni, abychom zpracovali té-
ma studentských revolucí.“

Kromě virtuální aplikace letos v úte -
 rý 17.11. nechybělo ani udělování cen
Paměti národa v přímém přenosu Čes -
ké televize. To se sice odehrávalo v Ná-
rodním divadle, ale kvůli nařízením
vlády bez diváků a zejména laureátů.
Jen s moderátorem Martinem Veselov-
ským a hudebním doprovodem.

Rozdáno bylo pět cen, z toho jedna
in memoriam Květoslavě Bartoňové,
která za druhé světové války společně
se svojí spolužačkou sháněla oblečení
pro děti ze slovenských vesnic v tak-
zvaném Údolí smrti. S několika z těch,
kterým pomohla, se i následně setkala
v roce 2017.

Mezi dalšími oceněnými jsou převa-
děčka přes hranice Hana Truncová
z dob komunistického režimu, kterou
bohužel zatkli a trest si odpykala v pra-
covním táboře. leonid Dohovič, jenž
byl už ve svých 14 letech odsouzen so-
větskou justicí za protibolševické po-
stoje. alžběta Vargová, která dělala se-
znam židovských obětí, aby jejich hro-
by mohly být po válce osazeny pom-
níčky s jejich jmény. cenu také dostala
Jarmila Weinbergerová, která v kon-
centračních táborech v Terezíně
a Osvětimi zdravotnicky pečovala
o ostatní. Ta smrti unikla jen o vlásek,
když ji v hrozném stavu po pochodu
smrti zachránili britští vojáci.

Paměť národa se tak moderní době
letos přiblížila nejen online prostře-
dím, díky kterému si mohou zejména
studenti zjistit zajímavěji historii než
strojově z většiny hodin učebnic děje-
pisu. Při předávání cen vyzvedla čtyři
ženy z pěti oceněných, kterým složila
poklonu za jejich hrdinné činy. Podle
mnohých kritiků jsou totiž ženy z his-
torických událostí vynechávány nebo
brány jen jako spolupracovnice a po-
mocnice mužů. což je podle historiků
zkreslení minulosti a křivda přímo
konkrétním ženám.

MaxMIlIáN NOVý

Ve čtvrtek 12. 11. se uskutečnil V. roč-
ník mezinárodní konference Výzvy
pro transatlantické vztahy pořádaný
Institutem pro politiku a společnost.
Letošní konference se kvůli pandemii
nového typu koronaviru výjimečně
uskutečnila online. Diskuse se zú -
čast nili přední tuzemští i zahraniční
odborníci a někteří čeští politici, mezi
jinými premiér Andrej Babiš, ministr
zahraničních věcí Tomáš Petříček,
ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček, ministr obrany Lubomír
Metnar, eurokomisařka Věra Jourová
a ekonom Jan Švejnar.

Debata týkající se ekonomických,
politických i bezpečnostních trans -
atlantických vztahů se točila kolem vý-
sledků amerických voleb a s tím souvi-
sejících očekáváních od nové americké
administrativy. Premiér andrej Babiš
vyzdvihl důležitost obchodních vztahů
mezi USa a EU a naléhavou potřebu
tyto vztahy zlepšit. „Měli bychom se
rozloučit s hrozbami obchodních vá-
lek a tvrdě pracovat na liberalizaci vzá-
jemných obchodních vztahů,“ řekl
premiér. Také uvedl, že je Česká re-
publika připravena spolupracovat na
vývoji a provozu nových ekologicky
čistých technologií i na vědeckém vý-
zkumu souvisejícím s aktuální korona-
virovou epidemií. Ocenil pomoc ame-
rických lékařů České republice.

V podobném duchu mluvila euroko-
misařka Věra Jourová, která vyjádřila
naději na obnovení a posílení spolu-
práce s USa pod novým vedením i na
opětovné připojení USa k pařížské kli-
matické dohodě. Spolupráce se má
podle Jourové týkat digitalizace, umělé
inteligence i boje proti terorismu a de-

zinformacím. „[Naše partnerství] bu-
deme muset přehodnotit a začít praco-
vat na nových strategiích,“ uvedla.

Také ministr zahraničí Tomáš Petří-
ček věří, že by nová administrativa
mohla být otevřenější diskusi a zvážit
znovupřipojení svého podpisu pod pa-
řížskou klimatickou dohodou. Zásad-
ní změny v přístupu k Číně ministr ne-
očekává. Petříček zároveň pozitivně
komentoval záměr budoucího americ-
kého prezidenta zorganizovat summit
se světovými demokraciemi, který by
podle jeho slov „mohl posílit roli de-
mokratických států v OSN a v dalších
agenturách a globálních ini ciativách.“
Zásadním je podle Petříčka nalézt spo-
lečnou řeč o reformě WTO, která „se
jako poskytovatel platformy pro mezi-
národní obchod stává méně efektivní.“

Ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček pochválil úmysl Josepfa Bide-
na sjednotit svou zemi, který považuje
za „velmi pozitivní vzkaz pro všechny
z nás.“ Havlíček zmínil důležitost spo-
lupráce po bezpečnostní stránce, která
by se mohla uplatit při budování sítí
5G, v jaderné energetice či kyberbez-
pečnosti. Ministr zdůraznil strategic-
kou důležitost USa pro Českou repu-
bliku, pro kterou jsou Spojené státy
11. největším exportním trhem.

Ekonom Jan Švejnar mluvil přede-
vším o digitalizaci. „Neopakujme 90.
léta, kdy Evropa váhala s nástupem do
oblasti digitalizace a pokulhávala za
tím, co se odehrávalo v USa a Číně. Po-
kračujme v investicích do moderních
technologií a znovu nastavme transat-
lantické partnerství, protože se vzá-
jemně doplňujeme,“ poradil Evropě.

aDéla HORáKOVá

Většina mladých Čechů i Slováků
chápou demokracii jako nejlepší
možný systém. Češi nejvíce důvěřují
policii a soudům, skeptičtí naopak
zůstávají k politickým stranám. Zjiš-
tění vyplývá z výzkumu, který zadala
Česká rada dětí a mládeže společně
s Radou mládeže Slovenska. Na
svých webových stránkách zveřejnily
organizace nová data k výročí same-
tové revoluce, kterou si obě republi-
ky připomněly 17. listopadu.

Mladí Češi nejvíce věří oficiálním
vnitrostátním institucím jako je armá-
da (74 %), policie (70 %) nebo soudy
(58 %). Naopak u jejich slovenských
vrstevníků se na špičce žebříčku dů-
věryhodnosti ocitly mezinárodní or-
ganizace a prezidentka. Důvěra v slo-
venskou prezidentku se pohybuje
okolo 70 % a je dokonce dvakrát větší
než důvěra, kterou do svého preziden-
ta vkládají Češi.  

Zároveň pouze čtvrtina mladých,
v Čechách i na Slovensku, důvěřuje
politickým stranám. ani Poslanecká
sněmovna či vláda nepobírá u mla-
dých lidí velkou podporu. Podle vý-
zkumu jim věří přibližně třetina dota-
zovaných.

„Každý třetí mladý člověk si myslí,
že volby jsou plýtvání času,“ podotkla
Veronika Vlčková, výzkumná pracov-
nice Rady mládeže Slovenska. „Vní-
mání demokracie mladými je tedy
rozporuplné a plytké.“

Více než polovina mladých Čechů
(65 %) má pocit, že politice nerozumí,
nemají na ni žádný vliv a jejich názory
nestojí za to, aby si je někdo vyslechl.
V této otázce se viditelně projevil roz-
díl mezi muži a ženami. „Mladé ženy
vnímají svojí politickou účinnost pod-
statně méně než muži. Stále narážíme
na rodové stereotypy. Jistě to souvisí
i s tím, že politická reprezentace žen

je zde značně nižší než v západních
zemích,“ okomentovala výsledky so -
cio ložka Oľga Gyárfášová.

Z průzkumu také vyplynulo, že čle-
nové mládežnických organizacích se
cítí více zorientování v politických
otázkách a mají pocit, že mohou ovliv-
nit dění okolo sebe.

Výzkum probíhal od konce letošní-
ho května do poloviny července. Za-
pojilo se do něj celkem 3008 respon-
dentů ve věku 15-29 let. Sociologické
šetření provedla česká agentura Kan-
tar cZ společně se slovenskými vý-
zkumnými společnostmi FOcUS
a 2Muse. Průzkum s názvem „Věří
mladí Slováci a Češi v demokracii“ je
součástí rozsáhlejšího projektu Hod-
noty mladých, který je spolufinanco-
ván Evropskou unií. Další výstupy se
dočkají prezentace během první polo-
viny příštího roku.

aDéla ČERNá

Proběhla online konference 
Výzvy pro transatlantické vztahy

Mladí Češi podporují demokracii, politice nerozumí 

Český básník, historik, první archi-
vář města Prahy, významný předsta-
vitel romantismu a sběratel lidových
písní a pohádek. Společnost si připo-
míná 150. výročí úmrtí Karla Jaromí-
ra Erbena, jedné z významných osob-
ností českého národního obrození.

Karel Jaromír Erben se narodil 
7. listopadu 1811 v Miletíně. Jeho
dvojče Jan, podobně jako oba před-
chozí bratři, zemřel krátce po naroze-
ní. Karel pocházel z chudého venkov-
ského prosředí, jeho matka byla z uči-
telské rodiny, otec byl švec. Erben po
matce zdědil chatrné zdraví a zdravot-
ní problémy ho provázely celý život.
Krom toho zadrhával v řeči. Základní
vzdělání nabyl v miletínské škole, kde
vyučovali jeho strýc a dědeček. Karlo-
va matka i proto chtěla, aby se stal uči-
telem a navázal na svého dědečka.
Gymnázium, na které si Karel vydělá-
val vyučováním hry na klavír, vystudo-
val v Hradci Králové. V roce 1831 se
stal posluchačem filozofie a pak práva

v Praze. Během studií se seznámil
s Františkem Palackým, kterému poz-
ději pomáhal spravovat stavovský ar-
chiv. Palackého názory měly na Karla
vliv i v pozdějším životě. Po absolvo-
vání univerzity v roce 1837 nastoupil
jako praktikant k hrdelnímu soudu
a o rok později k pražskému fiskální-
mu úřadu. Musel se v tomto období
vypořádat s těžkou finanční situací
a zdrojem obživy se opět staly soukro-
mé hodiny hudby. V roce 1842 se ože-
nil s Barborou Mečířovou, se kterou
měl čtyři děti.  Dva roky po její smrti
si vzal Žofii Mastnou, se kterou měl
ještě syna a dceru. Obě děti ale velmi
brzo zemřely.

V literární tvorbě soustředil svou
pozornost na české lidové písně, lido-
vou slovesnost a pohádky. Už od mlá-
dí pořádal  s práteli výlety na venkov,
na kterých nacházel inspiraci. První
sbírku národních písní vydal pod
 názvem Písně národní v Čechách 
I.-III. Kromě lidových písní vydával ta-

ké historická díla a díla staré české li-
teratury, například Sebrané spisy Jana
Husa. V roce 1850 se stal sekretářem
Národního muzea, o rok později prv-
ním archivářem města Prahy.

Tato funkce znamenala pro Erbena
první důstojné finanční ohodnocení.
Za nejznámější dílo Karla Jaromíra Er-
bena je považována jeho jediná bás-
nická sbírka – Kytice,  původně  Kyti-
ce z pověstí národních, kterou vydal
v roce 1853. Její jádro tvoří dvanáct
básní. Veřejnost vnímala Kytici jako
skrytou kritiku na tehdejší Bachův ab-
solutismus, který ohrožoval lidské
a národní hodnoty. Erben se svou pra-
cí snažil posílit národní identitu a při-
spět ke snaze českých vlastenců o pro-
sazení českého jazyka a zrovnopráv-
nění s Němci. Podzim života strávil vy-
dáváním několika sbírek písní, pověs-
tí a českého folklóru. Karel Jaromír
 Erben zemřel na tuberkulózu v noci
21. listopadu 1870.

RIcHaRD STEINDl

Výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena
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Jan Amos Komenský neměl vůbec snadný život. Foto: archiv

Myšlenky Jana Amose Komenského rezonují i po 350 letech
Listopad je pro české dějiny plodný
měsíc plný významných dat. Jedním
z nich je právě i 15. den tohoto měsí-
ce, kdy si letos připomínáme 350 let
od úmrtí jedné z nejdůležitějších
osobností naší země – Jana Amose
Komenského. 

K tomuto výročí se rozhodla Křes-
ťanská akademie mladých spustit pro-
jekt Komenský 2020. Jan Hábl, peda-
gog, komeniolog a hlavní autor toho-
to projektu se inspiroval jedním z nej-
zásadnějších děl, které paradoxně Ko-
menský nedokončil – Obecná porada
o nápravě věcí lidských. V tomto textu
představuje určitou vizi k proměně
společnosti. Tvrdí totiž, že: „Věci lid-
ské nejsou docela v pořádku, ale ne-
jsou docela ztraceny.“ Věci se mohou
zlepšit, pokud se bude moudře spra-
vovat sedm oblastí v životě – vzděla-
nost, rodina, vláda, víra, média, umění
a podnikavost. Všechny tyto části se
nový projekt snaží obsáhnout. Má při-
blížit Komenského život a myšlenky
mladším generacím, ponouknout je
k nápravě věcí lidských a dokončit tak
Komenského vizi. Vyškolení lektoři
navštíví školy, které se rozhodnou do
projektu přihlásit a v rámci zábavné-
ho, interaktivního programu seznámí
žáky a studenty s Komenského živo-
tem a smýšlením. Autoři projektu ta-
ké vybízejí veřejnost, aby zorganizo-
vala veřejné čtení s názvem To nejlep-
ší z Komenského. Připravené jsou
i další doprovodné akce a projekty.
Vzniká kniha shrnující nejdůležitější
body Komenského díla a dále také we-
bová a mobilní aplikace, která má
atraktivní formou předat jeko myšlen-
ky mladší generaci. 

Tento spisovatel, pedagog, myslitel
a na jistou dobu poslední biskup Jed-
noty bratrské prožil dlouhý, ale nároč-
ný život v nejrůznějších koutech Evro-
py. Jeho tvorba a odkaz jsou zásadní

Dvacátý sedmý ročník udělování Cen
Thálie proběhl, byť poměrně netra-
dičním způsobem. „Zrušit jsme to
nechtěli, tak jsme se rozhodli pro tu-
to formu. Neokázalou, ale třeba o to
upřímnější,“ řekl moderátor večera
Ondřej Kepka, prezident Herecké
asociace. Ocenění byli například
Groszmannová, Štěpán, Bauerová
nebo Lás ka.

i přes omezení spojená s pandemií
COViD-19 se letos opět předávaly Ce-
ny Thálie, tentokrát prostřednictvím
živého vysílání přes YouTube. Tímto
způsobem se organizátorům podařilo
umožnit divákům i nominovaným za-
žít napětí naživo z bezpečí jejich do-
mova. A tak i v roce 2020 milovníci di-
vadla nepřišli o tuto událost, aneb
„Thálie žije!“, jak prohlásil hned

v úvodu Aleš Briscein, dvojnásobný
držitel této ceny v oboru Opera.

V kategorii Činohra byli oceněni Te-
reza Groszmannová za roli Mirando-
líny v inscenaci Národního divadla Br-
no a Petr Štěpán za roli Satana v insce-
naci Ztracený ráj (Zpráva o člověku)
Městského divadla Brno. U výkonu
Terezy Groszmannové porota ocenila,
že se v jejím provedení „při vší bujaré
komediálnosti neztrácí subtilní me-
lancholická nota“. Petr Štěpán podle
poroty předvádí v Satanovi „důkladně
vystavěnou studii silné a mocné bytos-
ti, která nemá démonické rysy, na-
opak zosobňuje to, co je na zlu přitaž-
livé“. Již dříve Herecká asociace ozná-
mila, že ceny za celoživotní dílo v či-
nohře získají Hana Bauerová a Josef
Abrhám.

V letošním roce byly osamostatněné
kategorie alternativního a loutkové-
ho divadla, nově vznikla i cena za ba-
let, tanec a pohybové divadlo 
Zpestřením letošního předávání cen
se staly nejmladší kategorie. Původní
skupina alternativního a loutkového
divadla se rozdělila na dvě samostat-
né. Ondřej Nosálek, pro kterého je
podle poroty charakteristické maxi-
mální nasazení a soustředěnost, do-
stal Thálii za roli Zátopka v inscenaci
Zá-to-pek z repertoáru divadla Minor
Praha. 

Jakub Gottwald, podle poroty jedna
z předních osobností české nezávislé
scény, si odnesl cenu alternativního
divadla za inscenaci Ur-fascism pro-
jektu STK Theatre Concept ve spolu-
práci se souborem Krajinou přílivu. 

Alina Nanu získala ocenění balet,
tanec a pohybové divadlo v ženské ka-
tegorii za roli Taťány v inscenaci Oně-
gin Národního divadla Praha. Nanu si
tak doma vystaví již druhou trofej
Thálie. V mužské kategorii uspěl On-
dřej Vinklát v roli Josefa K. v inscenaci
Kafka: Proces Národního divadla Pra-
ha. Vinklát patří podle poroty k abso-
lutní špičce v tanečním oboru. Za ce-
loživotní mistroství byla oceněna ta-
nečnice Aneta Voleská. 

V muzikálu a v opeře také zazářily
osobnosti 
Thálii za mimořádný výkon v oboru
muzikál získala Erika Stárková za roli
Dívky v inscenaci Lazarus pražského
Divadla Komedie. Podle poroty Stár-

nejen pro českou společnost. Po se-
známení s Komenského životem se
nám jeho přístup plný naděje a víry
zdá snad ještě obdivuhodnější.

Sirotkem ve dvanácti
Narodil se 28. března 1592 na východ-
ní Moravě, o konkrétním místě se
však stále spekuluje. Na výročí jeho
narození se v Čechách slaví Den učite-
lů. Pro Komenského byla v životě jed-
nou z nejdůležitějších věcí víra. Jeho
otec byl významným členem Jednoty

bratrské - jedné z protestantských cír-
kví na našem území v době předbělo-
horské – a samotného Komenského
pak jejich věrouka silně ovlivnila. V ži-
votě ho několikrát zasáhla smrt blíz-
kých a další osobní tragédie, počínaje
už v jeho dvanácti letech. Tehdy mu
na mor zemřeli oba rodiče a dvě ze
čtyř sester. 

Vzdělání Učitele národů
Gymnázium v Přerově začal navštěvo-
vat až v šestnácti letech. To, že nastou-

pil ve vyšším věku, je podle Tomáše
Havelky z Filozofického ústavu AV ČR
možná důvodem, proč si během stu-
dia uvědomil nedostatky tehdejší vý-
uky. Ve studiích pokračoval na vysoké
škole v Herbornu a chvíli také na uni-
verzitě v Heidelbergu. 

Poté se vrátil do Přerova, životní ro-
le studenta se obrací a působí zde už
jako učitel. V tomto období se sezná-
mí se svou první ženou Magdalenou
a narodí se jim dvě děti. 

Náboženský konflikt otřásá Evropou
Také začíná kázat ve Fulneku jako ka-
zatel Jednoty bratrské. Doba nábo-
ženské tolerance se však nemilosrdně
blíží ke svému konci. Evropou zmítá
nový konflikt, který kvůli své délce ne-
se označení Třicetiletá válka (1618–
1648). Po bitvě na Bílé hoře v roce
1620 (jakožto součást Třicetileté vál-
ky), kdy protestantské stavy prohrály,
zažívá česká společnost silnou změnu.
Protestanté jsou nuceni konvertovat
ke katolictví nebo zemi opustit. Jeli-
kož Komenský odmítl konvertovat,
pár let se musel schovávat na českém
území. Během tohoto období ho za-
sáhla druhá rodinná tragédie – při-
chází o ženu a děti, opět kvůli morové
epidemii. V tomto tíživém období píše
jedno ze svých nejvýznamnějších děl
– Labyrint světa a ráj srdce. 

Navěky v exilu
Během této těžké doby se po druhé
oženil a se ženou byli nuceni odejít do
exilu. Z druhého manželství vzešly do-
konce čtyři děti. Rodina se usídlila
v polském Lešně, kde Komenský učil,
psal i kázal. Měl naději, že se jednou
vrátí zpět do své země, a proto ze za-
čátku psal svá pedagogická díla v češ-
tině – například Českou didaktiku.
Stvořil zde i další díla, která ho prosla-
vila po celém světě. Jeho Brána jazyků

otevřená mu doslova otevřela brány
do mnohých nekatolických zemí Ev-
ropy. Časem přestal odmítat pozvání
nejrůznějších univerzit. Došlo mu, že
je to skvělá příležitost, jak šířit své
myšlenky. Dostal pozvání i do Švéd-
ska, aby zde provedl reformu školství,
ta se ale i přes jeho pobyt v zemi ne-
uskutečnila. Jeho žena Dorota v tomto
období onemocní, oba se vrací zpět do
Lešna, kde krátce poté Dorota umírá.
V roce 1648 byl také podepsán Vest-
fálský mír, který ale definitivně po-
tvrdil, že se Komenský zpět domů už
nepodívá. 

Škola hrou
Komenský se oženil ještě po třetí
a s manželkou Janou zůstal až do smr-
ti. Po roce 1648 působil v Uhrách, kde
rozvíjel především pedagogickou
tvorbu. Vznikla zde i známá učebnice
Orbis pictus neboli Svět v obrazech
a Škola hrou. Mnohé z jeho pedago-
gických principů a zásad se dodnes
využívají. Výuka by měla být názorná,
vytrvalá, a především systematická
a soustavná.

Zničené dílo
Jeho život poznamenala ještě jedna
smutná událost, ze které se údajně už
nikdy nevzpamatoval. V roce 1656
v Lešně vypukl požár kvůli konfliktu
mezi Švédy a Poláky. Při požáru sho-
řely velké části Komenského tvorby,
včetně jeho celoživotního díla – Čes -
ko-latinského slovníku. Kvůli nepoko-
jům musel Lešno opustit a uchýlil se
do Amsterdamu, kde také o pár let
později – v roce 1670 umírá. Není
však pohřben přímo v Amsterdamu,
ale v nizozemském městečku Naar-
den. Obrys města je dokonce vyobra-
zen spolu s Komenským na české
dvoustovce. 

LUCiE ŠPETOVá

Thálie žije!

ková kraluje jak herecky s vnímavostí
a dojmem bezprostřední iluze, tak pě-
vecky. Její pojetí písně Life on Mars od
Davida Bowieho nazvala vrcholem
představení. V téže kategorii z mužů
si cenu odnesl Pavel Režný za roli
Smrti v inscenaci Elisabeth Divadla 
J. K. Tyla Plzeň. Podle poroty předvedl
komplexní výkon a nezaváhal ani ve
velmi náročných pozicích. Cenu za ce-
loživotní mistrovství získala Hana Tal-
pová, která patří 40  let k hlavním
osobnostem Hudebního divadla
v Kar líně. 

V kategorii opera uspěli Jana Šrej-
ma Kačírková za roli Julietty v insce-
naci Tři fragmenty z Juliette/Lidský
hlas Národního divadla Brno a Lukáš

Zeman za postavu Hraběte Almavivy
v inscenaci Figarova svatba Slezského
divadla Opava. Držitelem ceny za ce-
loživotní mistroství se stal Jan Malík.

Herecká asociace předala i tři Thálie
bez nominací 
Josef Láska získal cenu pro činoherce
do 33 let. Kameraman Josef Špelda
byl oceněn za šíření divadelního umě-
ní v televizi. A cenu české akademie
divadelníků předal s dojemným pro-
slovem Ondřej Vetchý Jaroslavu Vos -
trému. „Je mi strašnou ctí, mám tě
moc rád a jsem hrdý, že ji mohu pře-
dat. Tvůj obličej ve mně vyvolával po-
cit klidu a ani rouška to nemůže za-
krýt,“  SiMONA MATúŠOVáTereza Groszmannová, Ondřej Kepka a Petr Štěpán. Foto: archiv

Ceny Thalie letos předány netradičně – online. 
Na fotografii OndřejVetchý a Jaroslav Vostrý. Foto: archiv
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Napočtvrté to vyjde

Do čísla přispěli: Lukáš Barták, Adéla Černá, Vojtěch Donát, Adéla Horáková, 
Kateřina Hrubá, Anna Jindráková, Ilike Kumsová, Simona Matúšová, Magda-
léna Netíková, Maxmilián Nový, Vendelín Schierreich, Richard Steindl, Lucie
Špetová
Laskavě lámal mgr. Jaroslav Slanec

Tak by se dal popsat český národní
tým v nedělním zápase Ligy národů,
kdy se v Doosan aréně představil vý-
běr Izraele. Po prohře ve Skotsku by-
ly naděje na postup do vyšší výkon-
nostní kategorie malé, když však Slo-
váci dokázali pár hodin před výko-
pem v Plzni Skoty porazit, bylo o co
hrát. V případě výhry by o vítězi sku-
piny rozhodly až poslední zápasy, ve
kterém Čechy čeká Slovensko.

Vstup do zápasu se podařil, už v 8.
minutě mužstvo po krásné kombinaci
poslal do vedení kapitán Vladimír Da-
rida. Češi ani po gólu soupeře do šancí
sice nepouštěli, sami však měli prob-
lémy s přechodem do útoku. Nepřes-
né přihrávky na útočné polovině způ-
sobily, že si nejvíce zahráli stopeři Ja-
kub Brabec s Tomášem Kalasem.
I přes výpady aktivního Jakuba Jank-
ta, který si na křídle počínal velmi
dobře a patřil mezi nejlepší hráče na
hřišti, se hráči k vážnějším šancím už
nedostali. Když už se našim reprezen-
tantům povedla rozehrávka, chyběla
přesná finální přihrávka. Poločas tak
skončil 1:0.

Do druhého poločasu tým nevstou-
pil nejlépe. Ve 48. minutě se v gólové
šanci objevil kapitán hostů Zahavi, ale
na hranici malého vápna pouze pro-
máchl míč. Problémy z prvního polo-
času se promítly i do toho druhého.

Vázla kombinace a přechod do útoku.
Do tlaku se tak dostával spíše Izrael,
i když k vážnějšímu ohrožení branky
Tomáše Vaclíka nedošlo. V 62. minutě
sáhl trenér ke střídání, oživit ofenzivu
měli Michael Krmenčík s Janem Kopi-
cem, kteří nahradili Zdeňka Ondrá-
ška s Lukášem Masopustem. Izrael si
však dál tvořil šance, hlavy našim
obráncům motal především teprve
dvacetiletý útočník Šachtaru Doněck
Manor Solomon. V 81. minutě přišel
zlomový okamžik zápasu. Dlouhý míč
za obranu zahrál izraelský stoper Ha-
tem Abd Elhamed rukou, následovala
červená karta a přesilová hra českého
týmu. Tažení za gólem měl podpořit
Matěj Vydra, který vystřídal Jakuba
Jankta. Izrael se ale i v deseti hráčích
usadil na polovině domácích. Ve velké
šanci se ocitl kapitán Izraele Eran Za-
havi, jeho střelu z otočky však Vaclík
bravurně vytlačil na roh. Češi se do
šancí ani proti oslabenému soupeři
nedostávali, během druhého poločasu
vystřelili pouze jednou, když Darida
z hranice vápna mířil kousek nad
břevno. V závěru se ještě na hřiště po-
díval Bořek Dočkal, který nahradil
Vladimíra Daridu. Ke změně stavu už
ale nedošlo, Češi v Plzni tak přehráli
Izrael 1:0 a posunuli se blíže k postu-
pu mezi evropskou smetánku.

LuKÁŠ BARTÁK

V Praze se poprvé od vzniku samo-
statné České republiky uskuteční
mistrovství Evropy v judu. Od jara
několikrát odložený šampionát pro-
běhne v termínu od 19. do 21. listo-
padu, a to bez přítomnosti diváků.
Praha dříve hostila ME v judu pouze
jedinkrát, v roce 1991, tehdy ještě ja-
ko hlavní město Československa.

Tři sta šedesát čtyři judistů z cel-
kem čtyřiceti jedna zemí budou od
čtvrtka do soboty závodit v pražské
O2 Aréně. Na toto mistrovství Evropy
bylo nominováno celkem dvanáct čes -
kých judistů, včetně favorita Lukáše
Krpálka, olympijského vítěze z roku
2016. Závodit bude také dvacetiletá
Renata Zachová, která 5. listopadu zí-
skala zlatou medaili na mistrovství Ev-
ropy juniorů v chorvatské Poreči. Na
stejném šampionátě skončili ve svých
váhových kategoriích na pátých mís-
tech Adam Kopecký a Daniel Pochop.
Bronz na ME do 23 let vybojovala Vě-
ra Zemanová. Zmíněnou pětici judistů
dále doplní Alice Matějčková, David
Pulkrábek, Jakub Ječmínek, Jaromír
Musil, David Klammert, Jiří Petr
a v neposlední řadě také Pavel Petři-
kov. Ten pro Český Rozhlas Hradec
Králové uvedl, že pro něj bude účast
na mistrovství Evropy pravděpodob-
ně poslední.  

Mistrovství Evropy v judu mělo pů-
vodně proběhnout v prvním květno-
vém týdnu. Kvůli rozšíření pandemie
koronaviru přesunula Evropská unie

juda šampionát na nový termín, a to
od 19. do 21. června. Z důvodů mimo-
řádných opatření vlády byla pak akce
odložena až na začátek listopadu. Dva
měsíce před zahájením mistrovství
navrhla Evropská unie juda poslední
změnu data.

V pořadí již ve čtvrtém navrženém
termínu se mistrovství Evropy v judu
s nejvyšší pravděpodobností uskuteč-
ní, ale za zpřísněných opatření. Zá-
vodníci z ostatních zemí musí mít při
příjezdu do České republiky negativní
test na onemocnění covid-19. Všem
účastníkům poté musí vyjít negativní
i druhý test, který podstoupí v České
republice v průběhu pracovního týdne
před mistrovstvím. Soutěžící dále na
sobě musí mít roušku během celého
průběhu akce. Výjimku mají bojující
na tatami během závodu a rozcvičky.
Při rozcvičce musí dodržovat rozestu-
py, až na maximálně jednoho sparring
partnera, se kterým mohou trénovat. 

Maskoty letošního šampionátu jsou
Jů a Hele, plyšové postavy televizního
Studia Kamarád. Oblíbené dětské fi-
gury naživo diváci nakonec neuvidí,
přestože se v létě zdálo, že publikum
bude moci přijít. Prodej vstupenek
přerušili organizátoři až 9. listopadu,
a rovněž začali vracet peníze za už
koupené vstupenky. Fanoušci bojové-
ho sportu tak letos mohou sledovat
mistrovství Evropy v judu pouze onli-
ne.

MAGDALéNA NETíKOVÁ

Nejznámější český judista oslavil 
15. listopadu třicáté narozeniny.
Tento rodák z Jihlavy má na svém
kontě nejeden úspěch a právem je
považován za jednoho z nejlepších
v historii tohoto sportu.

S judem začínal v šesti letech v rod-
né Jihlavě. V roce 2005 si jej trenér Ja-
roslav Švec stáhl do Brna do Institutu
tradičního karate a juda. Tehdy pat-
náctiletý Krpálek vykazoval velký ta-
lent a už v roce 2006 získal stříbrnou
medaili na dorosteneckém mistrovství
Evropy. V roce 2008 přišel obrovský
úspěch v juniorské reprezentaci, kdy se
mu podařilo ovládnout jak mistrov ství
Evropy, tak mistrovství světa. Mezi se-
niory začal Lukáš Krpálek zápasit v ro-
ce 2010. O rok později získal bronzo-
vou medaili z mistrovství světa v  Paříži.

S velkými ambicemi se Krpálek
chystal na Olympijské hry do Londý-

na v roce 2012. Jeho přípravy však na-
rušilo zranění zad, které si krátce před
začátkem her obnovil. Přes zdravotní
patálie se mu podařilo obsadit 5. mís -
to, což byl nejlepší výsledek českého
judisty v historii. O rok později se po-
prvé stal světovou jedničkou v polo-
těžké váze. Podařilo se mu získat titul

z mistrovství Evropy, na který navázal
v dalším roce a navrch přidal i titul
mistra světa z Čeljabinsku.

Krpálkovým největším úspěchem,

kterým se i zapsal do povědomí široké
veřejnosti, je bezesporu zlatá medaile
z olympijských her v Rio de Janeiru
v roce 2016. Odcestoval tehdy do Bra-
zílie jako světová trojka. Dokázal však
projít až do finále, kde porazil Ázer-
bajdžánce Elmara Gasimova a mohl
slavit historický úspěch.

Po olympijských hrách se Lukáš Kr-
pálek rozhodl pro riskantní krok,
o přechod do vyšší váhové kategorie
nad 100kg. Chvíli trvalo, než se v no-
vém prostředí adaptoval. Český judis-
ta však opět ukázal své kvality a v roce
2019 slavil titul mistra světa v Tokiu. 

V současnosti se věnuje výchově
dvou dětí, syna Antonína (4) a dcery
Mariany (2) a připravuje se na olym-
pijské hry v Tokiu, které by se, pokud
koronavirová epidemie dovolí, měly
konat v roce 2021. 

VOJTěCH DONÁT

Česká fotbalová reprezentace je po
středečním večeru nadmíru spokoje-
ná. Zvládla důležité „bratrské“ der-
by se Slovenskem v poměru 2:0. Ke
splněnému cíli velkou měrou dopo-
mohl Izrael, který porazil přímého
konkurenta Skotsko. Tým kolem tre-
néra Šilhavého tedy postupuje mezi
evropskou elitu v mezinárodní sou-
těži Liga národů UEFA. 

Kontrolovaný průběh
Národní tým podal kvalitní i aktivní
výkon proti federálnímu bratru. Hned
v úvodních minutách dokázal útočit
přes pravou stranu, kde Coufal nebez-
pečně centroval především na útoční-
ka Ondráška, kterého zastavil buď
brankář Rodák nebo branková kon-
strukce. V 17. minutě se Česká repub-
lika dostala do vedení 1:0. Tomáš Sou-
ček si naskočil na roh od Jakuba Jank-

ta a hlavou rozvlnil slovenskou síť.
Další průběh zápasu byl poměrně vy-
rovnaný, k opravdu nebezpečným
brankovým situacím moc nedocháze-
lo. Svůj druhý gól si Češi schovali na
55. minutu. Václav Černý přihrávkou
zpoza vápna našel Ondráška, který po
teči bránícího hráče dostal míč za
bran kovou čáru. 

Forma nezkušených
Kritika po utrápené, ale důležité výhře
s Izraelem byla vcelku oprávněná. Cel-
kové představení českého výběru bylo
podprůměrné a fotbalově jednoduše
nehezké. Zápas se Slovenskem nabídl
fanouškům i expertům jinou podíva-
nou. Čeští fotbalisté ukázali týmový
duch, který byl ozdoben výbornými
výkony. Velkou chválu si zaslouží mla-
dý střední záložník Alex Král, který
hrál pozičně, ukázal kvalitní první do-
tek s míčem, průnikové přihrávky
a herní odvahu. Podobné hodnocení
si zaslouží i Jakub Jankto, který k to-
mu přidal i asistenci na první gól. Vel-
kým překvapením byl Aleš Matějů,
který aktivně podporoval útok, byl sil-
ný v osobních soubojích a s minimem
startů za národní tým působil velice
zkušeně. Vidět byli ale i Václav Černý
(asistence na druhý gól), stoperská
dvojice Tomáš Kalas a Jakub Brabec
(druhé čisté konto za sebou) nebo To-
máš Koubek (důležitý zákrok na za-
čátku druhé půle). 

VENDELíN SCHIERREICH

Lukáš Krpálek slaví třicáté narozeniny
Judista Krpálek je velký bojovník. Foto: Profimedia

Vladimíra Coufala nezastavíš. Zdroj: Reuters

Termíny startů českých reprezentantů
Čtvrtek 19. listopadu: Do 57 kg: Věra Zemanová, do 60 kg: David Pulkrábek,

do 66 kg: Pavel Petřikov
Pátek 20. listopadu: Do 63 kg: Renata Zachová, do 73 kg: Jakub Ječmínek,

 Daniel Pochop, do 81 kg: Adam Kopecký, Jaromír Musil
Sobota 21. listopadu: Do 78 kg: Alice Matějčková, do 90 kg: David Klammert,

Jiří Petr, nad 100 kg: Lukáš Krpálek
Náhradník: do 66 kg: Tomáš Binhak

Lukáš Krpálek
Datum narození: 15. listopadu 1990
(30let)
Povolání: judista
Úspěchy: olympijský vítěz (2016),
2x mistr světa (2014, 2019), 
3x mistr Evropy (2013, 2014, 2018)

Neurazil, nenadchnul, zvítězilPostup mezi elitní týmy Evropy! 
Národní tým vyhrál federální derby a slaví.
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