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PŘÁNÍ 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem 

čtenářům časopisu Informačník , klientům a členům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti po celý rok 2022. 

PŘIPRAVUJEME 

       ARTETERAPIE 

      Setkávání při arteterapii bude pokračovat každou středu od 13.00 v prostorách Komunitního centra ,Školní     

       2213 Česká Lípa. Těšit se můžete 26.1.,2.2., 9.2., 16.2., 23.2.2022. 

 

KURZY PRÁCE S PC 

Kurzy Práce s PC pro začátečníky čekají na zájemce. Můžete se přihlásit  v Komunitním centru, Školní 2213 

Česká Lípa. Čeká Vás 10 lekcí po 2 hodinách. Poplatek je 500 Kč.- Telefonicky se hlašte na 

tel.723594459,606161859. 

  

PLAVENKY 

Sdružení tělesně postižených o.p.s. má k dispozici plavenky do bazénu. Přihlásit se o ně můžete 

v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. Cena 1 plavenky je 40,-Kč 

Základní činnosti SAS jsou podporovány Libereckým krajem 



KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Vzhledem k velké nákladovosti na opravy kompenzačních pomůcek bylo Sdružení tělesně postižených  Česká 

Lípa o.p.s. nuceno zvednout ceny kompenzačních pomůcek. Na kompenzační pomůcky  nám přispívá jen 

město Doksy, ostatní platíme ze svého.  Nový ceník kompenzačních pomůcek platí od 3. 1. 2022 

Mechanický vozík- skládací                                   10,- Kč/den 

Elektrický vozík eThrone 65,-Kč/den,1950,-Kč/měsíc 

Schodolez  pásový                                 20,- Kč/den 

Schodolez  tříkolečkový                                 20,- Kč/den 

Sedačka na vanu        60,- Kč/měsíc  

WC židle-pevná 60,- Kč/měsíc 

WC židle-kolečka   80,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC   60,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC s madly   80,- Kč/měsíc 

Kloubové chodítko   80,- Kč/měsíc 

Chodítko vysoké 100,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-čtyři kola 

(sedačka+košík) 

  100,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-tři kola  80,- Kč/měsíc 

Podpažní berle Zdarma 

Francouzské hole Zdarma 

Vycházková hůl Zdarma 

Antidekubitní matrace 300,- Kč/měsíc 

Postel elektrická polohovací 500,- Kč/měsíc 

                                

Motomed 200,- Kč/měsíc 

Ametystová Bio-Mat podložka 

malá(Zakoupeno díky podpoře JaT) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při 

kratší zápůjčce pak 70Kč/den 

Ametystová Bio-Mat podložka-velká při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    140 Kč/den; při 

kratší zápůjčce pak 170Kč/den 

 

Pás Poko Bio-Belt(Zakoupeno díky podpoře 

Nadace Život dětem ) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při 

kratší zápůjčce pak 70Kč/den 



Nájezdové rampy 50,- Kč/den 

Motodlaha 50,- Kč/den 

Rotoped 100,-Kč/měsíc 

 

 

ZPRÁVY Z NRZP 

 

Vážení přátelé, 

nejprve si vám všem dovolujeme popřát všechno nejlepší do roku 2022. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, 

spokojenost a úspěch ve všem co budete dělat. Samozřejmě se těšíme na další vzájemnou spolupráci. 

Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost velké množství nových zákonů a vyhlášek. Vybrali jsme ty nejdůležitější, 

které se nejvíce dotýkají problematiky zdravotního postižení. 

 

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
Novela zákona o nemocenském pojištění přináší změny zejména v otázce ošetřovného a nároku na otcovskou. Nově budou 

moci čerpat krátkodobé ošetřovné i blízcí příbuzní, kteří nebydlí s nemocným v jedné domácnosti, ale pouze se o něj po dobu 

nemoci starají. Mezi tyto osoby patří např. prarodiče, sourozenci, rodiče manželů atd. Na dlouhodobé ošetřovné by díky 

změnám mělo dosáhnout více lidí. Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci 

nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka 

hospitalizace úplně. 

Dále se prodlužuje otcovská podpůrčí doba z 1 týdne na 2 týdny. Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec 

nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních 6 týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se 

prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou dovolenou. 

 

Změny v důchodovém pojištění. 
Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení důchodů přiznaných před tímto datem. Základní výměra důchodů se zvyšuje o 350 Kč na 

3 900 Kč měsíčně. Procentní výměra všech druhů důchodů se zvyšuje o 1,3 % jejich výše. Procentní výměra všech druhů 

důchodů se dále zvyšuje o dodatečnou částku 300 Kč. Pokud má důchodce nárok na výplatu více důchodů, tato částka náleží 

pouze k důchodu, který se vyplácí v plné výši. Dochází i ke změně okamžiku, od kterého náleží navýšení důchodu. Nově 

navýšení náleží již od 1. 1. 20222, nikoliv až od splátky důchodu splatné v lednu. To znamená, že v lednu 2022 dostanou 

někteří příjemci důchodů doplatek od 2. 1. 2022 do data výplaty jejich důchodů. Novela k začátku příštího roku počítá 

s navýšením důchodů nad zákonnou valorizaci o 300 Kč. Tento trvalý bonus bude stejně vysoký pro všechny, bez ohledu na 

to, jaký důchod pobírají. Dostanou ho ale jen ti, kteří budou penzi pobírat už k začátku roku 2022. Lidé, kterým bude dávka 

přiznána později, na navýšení nedosáhnou. Průměrná penze by tak v příštím roce měla se započtením dodatečného zvýšení 

vrůst pravděpodobně o více než 800 Kč. 

 

Změny v zákoně č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. 
Od 1. ledna 2022 dochází v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů pro OZP ke zjednodušení a 

zpřesnění některých postupů a řízení. Celý proces tak bude mnohem efektivnější a adresnější jak pro klienty, tak pro Úřad 

práce ČR. Změny zavádí novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Od nového roku se seznam klientů, kteří mohou (při splnění všech zákonem stanovených podmínek) získat příspěvek na 

pořízení motorového vozidla a na speciální zádržný systém, rozšiřuje též o okruh osob s poruchou autistického spektra, dále s 

těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, jež 

přetrvávají i přes zavedenou léčbu. Výše tohoto příspěvku může dosáhnout až 200 tisíc korun v závislosti na příjmu žadatele a 

společně posuzovaných osob. Novela zákona zároveň zavádí jednodušší postup v případech, kdy žadatel koupil motorové 

vozidlo ještě před tím, než o dávku požádal. Končí tedy současná praxe, kdy ÚP ČR poskytne klientovi celý příspěvek a pokud 

ten pořídí auto za nižší cenu, vyčíslí mu ÚP ČR přeplatek, který příjemce musí úřadu vrátit. Nově Úřad práce ČR vyplatí 

příspěvek pouze ve výši pořizovací ceny vozidla. Tím se celý proces zefektivní. 

Další skupinou OZP, jež nově dosáhne na příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního 

zvedacího systému), budou také osoby s těžkou demencí, které jsou odkázány na mechanický vozík, nebo OZP s těžkou 

demencí provázenou geriatrickou křehkostí a imobilitou. Novela zároveň zavádí sankční opatření, jehož cílem je  

zajistit ještě větší efektivitu nakládání se státními prostředky. Pokud příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku poskytnuté 

peníze (nebo jejich část) nepoužije na nákup pomůcky, nebo pomůcku nevyužívá po zákonem stanovenou dobu a opakovaně s 

ÚP ČR nespolupracuje, bude muset celý vyplacený obnos vrátit. 



Příspěvek na mobilitu. 

Také v případě příspěvku na mobilitu dochází od nového roku ke zjednodušení administrativy, při zastavení a obnovení 

výplaty dávky z důvodu hospitalizace. V současné době o daném úkonu vydává ÚP ČR vždy písemné rozhodnutí. Nově 

příjemce dávky obdrží pouze písemné vyrozumění. Klient si však bude moci v případě zájmu požádat i o vydání písemného 

rozhodnutí. U příspěvku na zvláštní pomůcku i příspěvku na mobilitu se rozšiřuje seznam osob, které mohou při jednání s ÚP 

ČR zastupovat dospělou OZP, jež není schopna kvůli duševní poruše samostatně právně jednat a nemá jiného zástupce. Tím se 

může nově stát také člen domácnosti, např. její potomek, rodič, prarodič, sourozenec, manžel nebo partner, popřípadě osoba, 

která s příjemcem dávky žije ve společné domácnosti alespoň tři roky. Ke vzniku zastoupení je nutné doložit schválení soudu. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Průkaz OZP se nově se vymezuje okruh zdravotních postižení, u nichž bude nárok na průkaz OZP bez časového 

omezení. Pokud tedy skončí platnost průkazu (plastové karty), nebude u těchto osob znovu posuzován jejich 

zdravotní stav. Úřad práce ČR vydá pouze nový doklad (plastovou kartu) na další období. Tím se vše zjednoduší a 

zrychlí. ÚP ČR navíc bude držitele průkazu OZP písemně informovat o končící platnosti jejich dokladu, a to 90 dní 

před jejím vypršením. Upozornění obdrží klienti běžným dopisem (nikoli do vlastních rukou). Současně se dozví, 

jestli se mají dostavit pouze k výměně průkazu (plastové karty), nebo zda končí i doba nároku na průkaz, a je tedy 

potřeba podat novou žádost o jeho přiznání. 

 

Změny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Od ledna 2022 se sjednocuje výše příspěvku na péči bez ohledu na to, jaký typ péče jeho příjemce ve stupni závislosti III nebo 

IV skutečně využívá. Do 31.12 2021 úřady vyplácely nižší částku příspěvku lidem, kteří pobývali v zařízení sociálních služeb, 

dětském domově nebo třeba speciálním zdravotnickém zařízení, jako jsou hospice. Naopak vyšší částku pak dostávali lidé, 

kterým pomáhali takzvaní neformální pečující nebo terénní sociální služba. 

  

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem     Mgr. Václav Krása,předseda NRZP ČR 

 

  

Vážení přátelé, 

od několika z vás jsme obdrželi podnět, který se týká lidí dlouhodobě čekajících na operaci. Vzhledem k epidemii Covid – 19 

dochází k tomu, že jsou dlouhodobě odkládány operace, které významně mohou zlepšit zdravotní stav pacientů. Odklad těchto 

zdravotnických úkonů je někdy tak dlouhý, že tyto osoby vyčerpají podpůrčí dobu nemocenského pojištění. Po pracovní 

neschopnosti, delší než dva roky, tito občané nemají žádný vlastní příjem a jsou odkázáni pouze na hmotnou nouzi. NRZP ČR 

se obrátila s tímto problémem na bývalou ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou, která nám, těsně před 

ukončením svojí funkce, sdělila následující stanovisko, které najdete v odkaze pod textem. 

Představa, že v té době může osoba požádat o přiznání invalidního důchodu a pobírat jej po dobu než dojde k operaci a 

rekonvalescenci po ní, nám nepřipadá příliš jako dobrá rada. Se znalostí problematiky posudkového lékařství jsme přesvědčeni 

o tom, že většina žadatelů by s takovou žádostí neuspěla. Toto téma považujeme stále za aktuální, protože se zdá, že epidemie 

covid ještě není u konce a jsou nadále odkládány neakutní zdravotnické úkony, včetně operací. 

Přeji vám všechno dobré.Mgr. V.Krása 

Informace č.: 119 – 2021 Výzva k vyhledávání lidí v rámci dodávek energií 
Vážení přátelé, 

2. 12. 2021 se uskutečnil další online seminář Energetického regulačního úřadu v souvislosti s krachem některých prodejců 

energie. 

V současné době je největší problém s tzv. nekontaktními zákazníky, kteří jsou potencionálně zranitelní. Jedná se většinou o 

seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří o ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších poskytovatelů nevědí. Problém 

spočívá v tom, že řada těchto občanů ani nezaznamenala ukončení dodávek energie, například od Bohemia Energy a následný 

přechod k dodavateli poslední instance. Mohou to být lidé, kteří nemají například přístup ke sdělovacím prostředkům kvůli 

zdravotnímu stavu. V řešení je varianta, že dodavatelé poslední instance budou kontaktovat úřady, ale problém je, že by 

dodavatelé poslední instance museli poskytnout osobní údaje, což je v rozporu s GDPR. 

Vážení pracovníci NRZP ČR, členové členských organizací, koordinátoři, předsedové krajských NRZP, vážení přátelé ze 

spolupracujících orgánů a organizací a všichni, kteří čtete tyto řádky, obracíme se na vás s naléhavou prosbou a výzvou, abyste 

pomohli tyto lidi kontaktovat, pokud se o nich dozvíte. Pokud budete mít podezření nebo indicie, případně informaci, že víte o 

osobě, která odebírala energie z krachujících společností a byla automaticky přeřazena k dodavateli poslední instance, aby se 

ozvaly tomuto dodavateli a uzavřeli s ním novou dlouhodobější smlouvu, nebo kontaktovali Energetický regulační úřad na 

telefonních číslech 564 578 658, 564 578 623, 567 120 765. Tito lidé se mohou případně obrátit také na poradnu NRZP ČR, 



email: poradnanrzp@nrzp.cz , telefon 266 753 427. Upozorňujeme, že každý klient může být u dodavatele poslední instance 

nejdéle po dobu šesti měsíců, po této lhůtě bude spotřebiteli zaslán dopis, následně bude odebrán elektroměr. Je určitě několik 

tisíc lidí, kteří nebudou umět tento problém řešit a mohou se najednou dostat do situace, že nebudou mít dodávky energií.  

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem 

  

Mgr. Václav Krása 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Útok na Pearl Harbor byl překvapivý úder japonského císařského námořnictva proti námořní základně Spojených 

států amerických v Pearl Harboru na Havajských ostrovech v neděli ráno 7. prosince 1941 (8. prosince v Japonsku). Cílem 

akce bylo vyřadit americké Tichomořské loďstvo v úvodu expanze Japonského císařství do zámořských území Spojeného 

království, Nizozemského království a Spojených států. 

Šest letadlových lodí viceadmirála Čúiči Naguma vyslalo ráno 7. prosince (Havajského času) dvě útočné vlny, čítající celkem 

353 letadel, proti základně amerického Tichomořského loďstva v Pearl Harboru na Oahu. V přístavu bylo potopeno nebo 

poškozeno všech osm kotvících bitevních lodí, avšak pouze USS Arizona a USS Oklahoma byly odepsány jako totální ztráta. 

Dále byly potopeny nebo poškozeny tři křižníky, tři torpédoborce, cílová cvičná loď a minonoska. Byla napadena i letiště na 

Oahu a zničeno 188 letadel a 155 dalších poškozeno. Celkem přišlo o život 2403 mužů a 1282 jich bylo zraněno. Japonci 

ztratili 29 letadel a pět miniponorek, 65 námořníků a letců bylo zabito nebo zraněno, jeden japonský námořník byl zajat. 

Japoncům se ale nepodařilo zničit ani jednu americkou letadlovou loď, neboť všechny byly v době útoku mimo přístav. Také 

přístavní zařízení včetně loděnic a nádrží paliva zůstalo téměř nepoškozeno, a tak Pearl Harbor mohl být i nadále využíván 

jako námořní základna. Jak se později během války ukázalo, tíha bojů měla ležet na letadlových lodích a bitevní lodě – které 

byly většinou (6 z 8) opraveny a opět zařazeny do služby – začaly ztrácet na důležitosti. 

Důsledkem tohoto útoku byl vstup USA do druhé světové války na straně spojenců a vyhlášení války Japonsku následující den. 

Dne 11. prosince 1941 vyhlásily Německo a Itálie válku Spojeným státům. 

 

Příčiny japonské agrese 

Důvody, jež vedly Japonsko k útoku na Pearl Harbor, lze najít již v 19. století. Tehdy začalo císařství hledat nová území 

a kolonie. Roku 1874 podniklo Japonsko trestnou výpravu na Tchaj-wan a vynutilo si na Číně odškodné za vraždu japonských 

námořníků. Poté donutilo korejského krále umožnit přístup japonským obchodníkům do své země. Roku 1894 Japonci vpadli 

na Korejský poloostrov, z kterého vytlačili Číňany a obsadili jižní Mandžusko. Po této porážce byla Čína roku 1895 nucena 

Japoncům předat také ostrov Tchaj-wan. Roku 1904 napadli Rusko a podařilo se jim dobýt Port Arthur a porazit baltské 

loďstvo, které proti nim vyslal car Mikuláš II. Tato Pyrrhova vítězství však Japonsko stála kolem 200 000 mrtvých a zcela 

ho ekonomicky vyčerpala. Mír pomohl sjednat americký prezident Theodore Roosevelt. 

Během I. světové války bylo Japonsko na straně Dohody a roku 1920 získalo pod svoji 

správu Mariany, Karolíny a Marshallovy ostrovy. Během hospodářské krize došlo ke zhroucení mezinárodního obchodu, na 

kterém bylo Japonsko závislé. Pokud se tedy chtělo udržet mezi velmocemi, muselo Japonsko získat nové trhy a zdroje 

surovin. Proto začalo expandovat na sever. Prvním krokem byl Mukdenský incident z 18. září 1931, jenž poskytl záminku 

k obsazení zbytku Mandžuska a agresi vůči Číně. Když se Japonsko pokusilo v letech 1938 a 1939 zaútočit na SSSR, utrpěla 

jeho Kuantungská armáda dvě těžké porážky v bitvách v okolí jezera Chasan a v bitvě na řece Chalchyn. 

Když tedy myšlenka „útoku na sever― nevyšla, obrátila se pozornost na jih. Roku 1940 vyhlásil americký prezident Franklin 

Delano Roosevelt zákaz vývozu železného šrotu do Země vycházejícího slunce. Od srpna 1941 se pokoušel 

japonský velvyslanec admirál Kičisaburó Nomura dojednat se státním tajemníkem Cordellem Hullem řešení. Japonsko 

požadovalo uznání „Velké východoasijské sféry společného rozkvětu―, což USA odmítaly. Na to Japonsko reagovalo 27. 

září 1940 vstupem do Paktu tří. V červenci 1941 japonská armáda obsadila Francouzskou Indočínu. F. D. Roosevelt nechal 28. 

července 1941, jako reakci na tento čin, zmrazit japonská aktiva v amerických bankách, uzavřít americké přístavy pro japonské 

lodě a spolu s Británií a Nizozemskem přerušit dodávky ropy pro Japonsko. Po zavedení embarga na ropu začalo Japonsko 

denně odčerpávat ze svých ropných rezerv 28 000 tun. Nyní muselo Japonsko ustoupit tlaku USA nebo zaútočit. Dne 17. 

října 1941 odstoupil premiér Fumimaro Konoe a na jeho místo nastoupil generál Hideki Tódžó. Ten se nebránil 

diplomatickému řešení, ale v případě neúspěchu byl odhodlán dosáhnout svých cílů pomocí vojenské síly. 

Přípravy na útok 

Japonští stratégové se možností leteckého útoku na zakotvené lodě v přístavu zaobírali minimálně od jara 1940. Námořní 

vojenské hry, které se konaly v dubnu a květnu 1940 ukázaly, že takový letecký úder může zajistit rozhodující vítězství.
[1]
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Dne 11. listopadu 1940 vzlétlo z britské letadlové lodě HMS Illustrious jednadvacet letounů, jež zaútočily na italské 

loďstvo kotvící v přístavu Taranto. Podařilo se jim zasáhnout bitevní lodě Conte di Cavour, Littorio, Caio Duilio, těžký 

křižník Trento a torpédoborec Libeccio. Kromě toho byly zasaženy zásobníky ropy a hangáry hydroplánů. 

Tento útok potvrdil admirálovi Isoroku Jamamotovi předchozí výsledky válečných her a proveditelnost útoku na Pearl Harbor. 

Zde se nalézala základna americké Tichomořské floty, jejíž součástí byly i letadlové lodě. Plánování se zúčastnil náčelník 

štábu Šigeru Fukudome, kontradmirál Takidžiró Óniši, fregatní kapitán Minoru Genda a Micuo Fučida. Hlavní problém 

představovala letecká torpéda Typ 91 Model 2, jež se při shozu potápěla do hloubky kolem 20 m, a tudíž by v Pearl Harboru 

uvízla na dně nebo předčasně explodovala. Požadavku potopení jen do 10 až 12 metrů bylo dosaženo přidáním dřevěných 

stabilizátorů. Datum útoku bylo stanoveno na 7. prosinec 1941 (8. prosinec japonského času). 

Přestože v té době už americká odposlechová služba zachytila všechny zásadní japonské depeše týkající se rozsahu a termínu 

japonského útoku, měla COMINT stanoveny jiné priority a k dekódování a překladu depeší šifrovaných klíčem JN-25 chyběly 

lidské zdroje.
[2]

 Souhrou vícero dalších okolností se ani další předešlé informace o japonském útoku vůbec nedostaly k 

admirálovi amerického vojenského námořnictva Husbandu Kimmelovi (ten byl označen Robertsovou komisí spolu s velitelem 

pozemních sil generálem Waltrem Shortem za hlavního viníka katastrofy, teprve v roce 1999 americký Senát očistil jeho s tím, 

že se k admirálovi nedostaly zásadní informace, které měl k dispozici Washington).
[3][4]

 

Úderný svaz lodí viceadmirála Čúiči Naguma vyplul 26. listopadu 1941 z kotviště v zálivu Hitokappu na ostrově Iturup. Svaz 

se skládal ze šesti letadlových lodí (Akagi (vlajková loď admirála Naguma), Kaga, Sórjú, Hirjú, Šókaku a Zuikaku), 

osmi tankerů, dvou bitevních lodí (Hiei a Kirišima), tří křižníků (těžké Tone a Čikuma a lehký Abukuma), torpédoborců 

(Isokaze, Urakaze, Tanikaze, Hamakaze, Arare, Kasumi, Kageró, Širanui, Akigumo) a ponorek. 2. prosince obdržel Nagumo 

od Jamamota zprávu: „Niitakajama nobore 1208“ (Vystupte na horu Niitaka 1208, 新高山ノボレ一二〇八).
[5][6]

 Tato zpráva 

potvrzovala 8. prosinec (japonského času) jako datum útoku na Pearl Harbor. 

Dne 5. prosince zachytila americká odposlechová služba meteorologické hlášení „Higaši no kaze ame― (Východní vítr, déšť), 

což byl japonský kód pro válku s USA. Vrchní velitel amerického námořnictva admirál Harold L. Stark, jenž obdržel hlášení 

o tomto hesle, mu nevěnoval náležitou pozornost. Druhý den byl zachycen a přeložen telegram určený velvyslanci Nomurovi. 

Tento se již dostal přímo k prezidentu Rooseveltovi. Protože admirál Stark byl v opeře, nechal prezident poradu na 7. prosinec. 

7. prosince ve 13:00 hodin (EST) měl předat velvyslanec Nomura japonskou nótu o vyhlášení války státnímu tajemníkovi 

Hullovi. Jelikož ale v danou hodinu nebyla nóta přeložena celá, podařilo se ji Nomurovi předat až ve 14:20, kdy už byl Pearl 

Harbor napaden. 

Útok na Pearl Harbor 

Dne 7. prosince dosáhl japonský útočný svaz pozice 26° s. š., 158° z. d.,
[7]

 odkud měl být proveden útok na Pearl Harbor. 

 0:42 – ponorka I-16 vypustila svoji miniponorku k útoku na Pearl Harbor
[8]

 

 1:16 – ponorka I-22 vypustila svoji miniponorku
[9]

 

 2:15 – ponorka I-18 vypustila svoji miniponorku
[10]

 

 2:57 – ponorka I-20 vypustila svoji miniponorku
[11]

 

 3:33 – ponorka I-24 vypustila svoji miniponorku HA-19
[12]

 

 4:08 – americký torpédoborec USS Ward ověřuje hlášení o ponorce z minolovky USS Condor. Ward nic 

nenašel.
[11]

 

 6:00 – odstartovala první vlna, která se skládala ze 40 torpédových Nakadžima B5N2 „Kate―, 51 

střemhlavých Aiči D3A1 „Val―, 49 výškových bombardérů B5N2 „Kate― a 43 stíhaček Micubiši A6M2 „Zero―. 

Velel jí fregatní kapitán (中佐 čúsa) Micuo Fučida. 

 6:37 – zjistil torpédoborec Ward přítomnost japonské miniponorky v přístavu. Catalina 14-P-1 od VP-14 shodila 

na pozici miniponorky dýmovnici. V 6:45 na ni Ward zahájil palbu. Jeden výstřel zasáhl věž ponorky. Poté se 

kapitán Outerbridge rozhodl použít hlubinné bomby. Po tomto útoku byla ponorka potopena.
[11]

 

 7:05 – operátoři mobilního radaru na Opaně spatřili na obrazovce radaru neidentifikovaná letadla. 

 7:10 – operátoři uvědomili velitelství na Fort Shafteru, kde jim bylo řečeno, že se jedná o letouny B-17. 

 7:15 – odstartovala druhá vlna složená z 80 střemhlavých D3A1 „Val―, 54 výškových bombardérů B5N2 „Kate― 

a 36 stíhaček A6M2 „Zero―. Velel jí korvetní kapitán (少佐 šósa) Šigekazu Šimazaki. 

 7:39 – letadla první vlny se dostala do radarového stínu a zmizela z obrazovky radaru. 

 7:49 – Fučida vydal torpédovým letounům povel k útoku světlicí a jeho radista odvysílal signál „To-To-To― 

(tosugekisejo – útočit). 

 7:53 – Fučida vyslal domluvené heslo „Tora, Tora, Tora― (Tygr, Tygr, Tygr) oznamující dokonalý moment 

překvapení a úspěch operace. 

 7:55 – Japonci zahájili útok. 

 8:12 – admirál Kimmel vyslal zprávu do Washingtonu o japonském útoku. 

 8:50 – dorazila druhá vlna. 
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 13:30 – admirál Čúiči Nagumo se i přes naléhání Fučidy rozhodl nevyslat třetí vlnu, ale vrátit se do Japonska. 

Napadena nebyla pouze námořní základna, ale také tři letiště na ostrově (Kaneohe, Wheeler Field a Bellows Field). Na jejich 

obranu se podařilo postupně vzlétnout celkem čtrnácti stíhacím pilotům USAAF (ve strojích P-36 a P-40). Jako prvním se 

podařilo vzlétnout v 08:30 místního času poručíkům Kennethu M. Taylorovi a Georgi S. Welchovi.
[13]

 

Ztráty 

Japonsko 

 padlo 55 členů leteckých posádek, 121 členů posádky ponorky I-70 a 9 členů posádek z 5 miniponorek 

 zajat 1 člen posádky miniponorky 

 ponorka I-70 (potopená 10. prosince letounem SBD Dauntless z USS Enterprise) 

 5 miniponorek 

 nevrátilo se 9 stíhaček, 15 střemhlavých bombardérů a 5 torpédových letadel 

 dalších 10–15 bylo shozeno z letadlových lodí pro poškození, 40–45 poškozeno, ale opraveno 

USA 

 zemřelo 2388 Američanů, z toho 2340 příslušníků ozbrojených sil (1998 námořníků a 109 příslušníků námořní 

pěchoty, 233 vojáků a příslušníků armádního letectva) a 48 civilistů.
[14]

 

 raněno bylo 867 námořníků a příslušníků USMC, 396 příslušníků armády a armádního letectva a 35 civilistů. 

 188 letadel zničeno a 159 poškozeno, z nichž 80% bylo opraveno. 

Následky 

I přes zdrcující úspěch, jenž vyřadil námořní základnu na 6 měsíců, se Japoncům nepodařilo zničit ani jednu letadlovou loď, 

neboť všechny byly v době útoku mimo přístav. Vzhledem ke zhoršující se situaci v Tichomoří v době před japonským 

útokem, odpluly letadlové lodě USS Enterprise a USS Lexington kotvící v Pearl Harboru k ostrovům Midway a Wake, kam 

dopravovaly letecké posily. Díky tomu se pak tyto letadlové lodě zúčastnily bitvy v Korálovém moři a později bitvy 

u Midway.
[15]

 Ostatní letadlové lodě, USS Wasp, USS Hornet a USS Yorktown, se nacházely 

v Atlantiku. USS Saratoga kotvila v San Diegu. 

Díky tomu, že se Japonci po dvou úspěšných vlnách leteckých útoků stáhli a nerealizovali třetí vlnu, zůstala v Pearl Harboru 

použitelná infrastruktura i zásoby. V roce 1964 měl admirál Nimitz prohlásit, že ztráty lodí a životů by byly mnohem větší v 

případě, že by se americký svaz bitevních lodí pokusil postavit flotile rychlejších japonských letadlových lodí na širém 

moři.
[16]

 

Útok na Pearl Harbor měl zásadní vliv na vývoj II. světové války. Vedl k tomu, že prezident Spojených států amerických F. D. 

Roosevelt 8. prosince 1941 oznámil vyhlášení války Japonsku, čímž přerostl původně evropský konflikt v konflikt 

celosvětový. 

 

BOŽENA NĚMCOVÁ, RODNÝM JMÉNEM BARBORA 

NOVOTNÁ, POZDĚJI BARBORA PANKLOVÁ (4. ÚNORA 1820 VÍDEŇ –

 21. LEDNA 1862 PRAHA – NOVÉ MĚSTO
[4]

) byla česká spisovatelka národního obrození. 
Někdy bývá řazena k pozdnímu romantismu nebo ranému realismu, většinou je však umisťována na rozhraní těchto 

dvou směrů, případně je označována za autorku, která se těmto zařazením vymyká. Lze též uvažovat o 

souvislostech se sentimentální estetikou biedermeieru. K jejím čtenáři nejoblíbenějším a nejčtenějším dílům patří 

prózy Babička (1855) a Divá Bára (1856) i její pohádky. Božena Němcová také napsala obrazy ze života. 

Vzdělání, zejména německé, získala v letech 1830–1833 ve Chvalkovicích, svůj český pravopis zdokonalovala až v 

dospělosti, během prvního pobytu v Praze. Je spojována s emancipačními snahami ženskými i národními. Svým 

působením si vydobyla pozici české národní patronky a pomyslné strážkyně národní identity. Kromě literárního 

díla Boženy Němcové je předmětem zájmu také její soukromí, zejména nešťastné manželství a vztahy s muži, ale 

také bída, politická perzekuce a zdravotní obtíže, jež vedly k její předčasné smrti. Objevily se rovněž hypotézy 

o nemanželském původu spisovatelky z milostného vztahu šlechtických rodičů.  

Ve 20. století si Němcová udržovala stálou pozornost umělců i badatelů. Ve 30. a 40. letech 20. století se stala 

múzou avantgardních básníků, mimo jiné Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta a Františka Halase. Přínos 

Němcové pro českou kulturu zdůrazňovaly osobnosti jako František Xaver Šalda nebo Václav Černý. 
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Také komunističtí autoři jako Zdeněk Nejedlý (1927) a Julius Fučík (1940) ji označovali za klíčovou autorku 

českého národa v 19. století. Fučík ji vnímal jako zakladatelku novodobé české prózy.  

Od 50. let byla ovšem interpretace její tvorby zcela podřízena vládnoucí ideologii. Božena Němcová byla 

prezentována jako předchůdkyně socialistických myšlenek. Její díla, podobně jako spisy Aloise Jiráska a Josefa 

Kajetána Tyla, byla opakovaně vydávána a propagována prostřednictvím školní výuky, výstav a adaptací. Pozici ve 

středu českého prozaického kánonu si Němcová udržela i po roce 1989, a její kniha Babička byla v Česku i na 

začátku třetího tisíciletí vnímána jako povinná školní četba.  

Martin C. Putna napsal, že se kolem Němcové vytvořil dvojí mýtus: na jedné straně obraz 

téměř mariánské ochranitelky národa, na druhé straně „antimýtus― morálně nekonvenční spisovatelky, s bouřlivým 

milostným životem a touhou patřit k vyššímu světu.  

Životopis  

Původ a dětství  

Přesné datum a místo narození Boženy Němcové není známo. Existuje o nich několik teorií. Někteří historici 

a badatelé vycházejí z údajů v matrice města Vídně, podle kterých se 4. února 1820 na 

předměstí Alservorstadt narodila Barbara Nowotny. Zprvu byla zanesena jako nemanželské dítě Terezie 

Novotné (Theresia Nowotny), žijící v letech 1797–1863. V osobní korespondenci Boženy Němcové je 4. únor 

několikrát zmíněn jako den jejích narozenin. Příjmení Panklová (nebo německy Pankl) získala Barbora po svatbě 

jejího oficiálního otce, kočího Johanna Pankla (1794–1850), s Terezií Novotnou. Tato svatba se konala 7. srpna 

1820 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, v současnosti části města Česká Skalice. Johann Pankl byl 

původem Rakušan z obce Gainfarn v Dolních Rakousích. Po svatbě legitimizoval Barboru jako manželské dítě. 

Pozoruhodné je, že existuje druhopis vídeňského matričního listu, ve kterém je Johann Pankl již uveden jako otec 

Barbory. To, že Barbora Panklová byla vlastním dítětem Johanna Pankla a Terezie Novotné, se domnívá badatel 

Jan Škoda – s tím, že se sňatkem musel Pankl čekat, až mu bude 26 let.  

Druhou teorií, podporovanou například historikem Jaroslavem Šůlou, je však, že se Božena Němcová narodila 

2. května 1818 ve Slezsku. Hlavním podkladem této teorie jsou záznamy ze školní matriky v České Skalici. 

Barbora navštěvovala tuto školu v letech 1824–1830, což činí rok narození 1820 nepravděpodobným. Záznam 

o narození z Vídně z roku 1820 podle této teorie patří jinému nemanželskému dítěti Terezie Novotné. Existují 

ovšem také spekulace o původu Boženy Němcové jako nemanželské dcery aristokratických rodičů. 

Ještě před svou svatbou se Pankl a Novotná s dcerou Barborou přestěhovali do Ratibořic na panství 

vévodkyně Kateřiny Zaháňské, kde pak otec pracoval jako štolba, matka získala zaměstnání pradleny. Tam se za 

nimi později na čas přistěhovala i její tehdy 55letá matka a babička Barbory – Marie Magdalena Novotná, rozená 

Čudová (nar. 1770 v Dobrušce-Křovicích, zemřela v roce 1841 ve Vídni). Babička malou Barunku velmi ovlivnila; 

v dospělosti si ji Božena Němcová velmi zidealizovala. 

Jak již bylo uvedeno, navštěvovala Barbora Panklová v letech 1824–1830 školu v České Skalici. Poté byla dána 

„na vychování― do Chvalkovic do rodiny tamějšího správce panství Augustina Hocha, aby se dále učila němčině a 

„panským mravům―. Zde strávila tři roky, než se opět vrátila do Ratibořic. 

Období 1837–1842  

Již v roce 1837 jí rodiče našli ženicha Josefa Němce (1805, Nový Bydžov – 1879, Tábor), podstatně staršího než 

ona sama. Svatba se uskutečnila 12. září 1837 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici. Nevěstu vedl 

k oltáři Johann Pankl, matka Terezie Panklová, roz. Novotná, se svatby nezúčastnila.  

Josef Němec, jemuž porodila tři syny a dceru, pracoval jako respicient finanční stráže. Němec byl český vlastenec 

a publikoval pod pseudonymem Bořivoj N. Bydžovský. Jeho nadřízení s ostražitostí sledovali jeho projevy češství 

a někdy malou služební horlivost. V souvislosti s tím byl často služebně překládán, a s ním se musela stěhovat 

i jeho rodina. Manželství nebylo od počátku šťastné. Rok po svatbě byl Josef Němec přeložen do Josefova, kde se 

manželům narodilo první dítě – syn Hynek. Poté rodina odešla do Litomyšle, kde se roku 1839 narodil druhý 

syn, Karel. 

Od roku 1840 se Němcová léčila u doktora Josefa Čejky, se kterým se spřátelila, a který ji seznámil s tehdejšími 

vlastenecky smýšlejícími českými spisovateli. V roce 1840 se celá rodina přestěhovala do Polné, 14 km 

severovýchodně od Jihlavy, kde byl Němec jmenován respicientem finanční expozitury. Rodina se mužovým 

prostřednictvím sblížila s místními obrozenci, v čele s hostinským a starostou města Antonínem Pittnerem. 

Navštěvovali ochotnické divadlo, četli české noviny Květy a Českou včelu. Podle dopisu, který Božena Němcová 

napsala Ludvíku rytíři z Rittersberka, v Polné poprvé dostala do ruky české knihy. První z nich byla kniha 
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přeložená Jakubem Malým z angličtiny do češtiny, pravděpodobně 

dílo amerického romantického spisovatele Washingtona Irvinga Tales of the Alhambra. Němcovým se v Polné 

narodila dcera Theodora, která byla pokřtěna 19. června 1841. V polovině roku 1842 se přestěhovali do Prahy, kam 

byl Josef Němec přeložen a povýšen do vyšší funkce. V Praze se 2. října 1842 narodil třetí syn Jaroslav.  

První literární aktivity  

V Praze začala Božena Němcová pod vlivem básníků Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena psát 

česky. Její první báseň, Ţenám českým, byla na přímluvu Nebeského otištěna 5. dubna 1843 v Květech. Se 

vzdělaným Václavem Bolemírem Nebeským se Němcová citově sblížila, ale Nebeský jejich milenecký vztah záhy 

ukončil (jak o tom svědčí jeho korespondence) a odešel do Vídně dokončit svá studia. Němcová se po jeho 

odchodu těžce roznemohla a trápily ji vysoké horečky. Roku 1843 se s manželem odstěhovali do Domažlic, kde 

Němcová působila jako prakticky první národní buditel. Na fasádě domu na náměstí Míru č. 120 je pamětní deska s 

textem Zde ţila Boţena Němcová, první spisovatelka česká, o Domaţlicko nad jiné zaslouţilá. Sestry sestře. 1895. 

Roku 1847 se Němcovi z Domažlic odstěhovali. Roku 1848 byl Josef Němec obviněn ze spiknutí proti státu, došlo 

k nucenému stěhování z místa na místo a počátkem roku 1850 byl na vlastní žádost přeložen do Uher. Němcová se 

společně se čtyřmi dětmi přestěhovala do Prahy, kde okamžitě navázala styky s literárně činnými vlastenci. 

V padesátých letech oslovil Boženu Němcovou, s návrhem založení vlastního výchovného a vzdělávacího ústavu 

pro české dívky, Josef Wenzig. Když ta pro jiné umělecké plány odmítla, ujala se myšlenky Honorata Zapová.  

Členkou Českomoravského bratrstva  

Ještě před odchodem Josefa Němce do Uher, po pobytu v Domažlicích a Všerubech, se rodina na čas (od července 

1848 do února 1850) ocitla v Nymburku, kde se Boženě Němcové dostal do rukou časopis Týdenník s článkem Co 

jest komunismus? Jeho autorem byl katolický kněz a utopický socialista František Matouš Klácel. Boženu 

Němcovou článek natolik zaujal, že spolu se svým manželem projevila zájem vstoupit do 

Klácelova Českomoravského bratrstva, což bylo rakouským úřadům krajně podezřelé – utopické společenství 

bratrské a sesterské lásky. Klácel si potom s Němcovou dopisoval a adresoval jí sedmatřicet dopisů, které v roce 

1849 publikoval v Moravských novinách, a později je vydal tiskem pod názvem Listy přítele k přítelkyni o původu 

socialismu a komunismu. Prostřednictvím Českomoravského bratrstva se Božena Němcová seznámila se svým 

dalším milencem, MUDr. Janem Helceletem, jemuž říkala „bratr Ivan―.  

V roce 1851 pobývala Němcová s dětmi v lázních Na Horách u České Třebové, kam ji pozval Klácel. Zde se opět 

setkala i s Helceletem, ale zřejmě mezi nimi došlo k rozporům, jelikož od té chvíle Helcelet ve své korespondenci 

s přáteli nazýval Němcovou posměšně „slezinou― (stěžovala si na chorobu tohoto orgánu). Českomoravské 

bratrstvo, které mělo pěstovat lásku, se nakonec rozpadlo; svou roli v tom zřejmě hrála i Klácelova žárlivost na 

vztah Němcové s Helceletem. Roku 1851 se Božena Němcová zamilovala do lékaře Dušana Lambla, který 

ošetřoval jejího syna Hynka. Vztah rychle skončil, když Josef Němec nalezl u manželky Lamblův milostný 

dopis. Koncem srpna 1852 odjela Němcová za manželem do Balašských Ďarmot v Uhrách, při tom navštívila 

kromě Moravy také Banskou Štiavnici a Sliač. Na Slovensko, kde sbírala podklady o zvycích, kultuře a jazyce 

tamějšího venkovského lidu, se v 50. letech opakovaně vracela. Tyto cesty a pobyt na Slovensku finančně 

podporoval hrabě Jan Nepomuk Karel (Hanuš) Kolowrat-Krakowský. V následujících letech podnikla několik 

dalších cest také do Uher. Dne 19. října 1853 zemřel její syn Hynek na tuberkulózu. (O závažnosti onemocnění se 

Božena Němcová poprvé dozvěděla až v srpnu 1853, neboť synové Hynek a Karel zůstali v Praze a ona pobývala s 

manželem od května do poloviny října 1853 v Balašských Ďarmotech. Protože její korespondence byla policií 

zdržována, či nebyla doručena, stačila se vrátit až k umírajícímu.) 

Roku 1854 se Němcová znovu zamilovala, a to do mladého studenta lékařství Hanuše Jurenky. Jeho rodiče tomuto 

vztahu samozřejmě nepřáli a Hanuš musel z Prahy odejít do Polska, aby na ni mohl zapomenout. Roku 1853 byl 

Josef Němec odvolán ze své funkce; nejprve mu byl plat snížen na polovinu, později byl zastaven úplně. Josef 

Němec se ocitl bez práce, a jeho žena proto byla nucena hledat pomoc u známých v Praze, avšak často neúspěšně. 

Právě v této době (po smrti Hynka) napsala povídku Babička. Tehdy bydlela v Ječné ulici čp. 516/28 a později 

ve Vyšehradské ulici čp. 1378/45 (pod Emauzy). Na obou domech byly později umístěny pamětní desky. V této 

době se sblížila s májovci. Jinak se ale stáhla do ústraní, objevila se pouze na pohřbu Karla Havlíčka 

Borovského roku 1856; na jeho rakev údajně položila trnovou korunu jako symbol mučednictví. 

Seznámila se se sestrami Rottovými, spisovatelkami Karolinou Světlou a Sofií Podlipskou. 

Neradostné manželství, úmrtí  

V roce 1856 obdržel Němec místo účetního oficiála ve Villachu v Korutanech. Když po čase požádal o povýšení, 

byl odmítnut, a navíc obviněn ze zpronevěry. Nakonec byl penzionován a vrátil se do Prahy, kde ho čekal ostrý 
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spor s manželkou. Příčinou se tentokrát stala budoucnost dětí, na kterou měli manželé rozdílné názory. Němec po 

těchto rozporech sepsal koncept žádosti o rozvod.  

Děti nakonec spolu se svou matkou dosáhly svého a otce neposlechly – syn Karel se šel učit zahradníkem do Rájce 

nad Svitavou a Jaroslav odjel studovat do Mnichova na výtvarnou akademii. Den před jeho odjezdem zbil 

rozzuřený Josef Němec svoji manželku tak, že musela hledat pomoc na policii. Manželé se poté opakovaně 

usmiřovali a zase hádali. K dalším hádkám došlo ve chvíli, kdy byl syn Jaroslav z Mnichova vypovězen, protože 

neměl žádné finanční prostředky. V Praze si sehnal místo u fotografa, ale když jednou nepřišel večer včas domů, 

vypukla mezi jeho rodiči další dramatická hádka a Božena Němcová musela před svým manželem opět utéci. Od té 

chvíle už se Božena Němcová odmítala se svým manželem znovu usmířit a roku 1861 odešla do Litomyšle, kde se 

pokoušela živit prací pro nakladatele Augustu, když připravovala vydání svých spisů. V té době ale byla již vážně 

nemocná (skutečná diagnóza není jasná; pravděpodobně gynekologická rakovina, k níž se přidala tuberkulóza) a 

finanční nouze a zdravotní stav ji donutily k návratu do Prahy k manželovi. První sešit II. vydání svého 

nejslavnějšího díla – Babičky (I. vydání vyšlo v roce 1855) – dostala den před svou smrtí. Zemřela 21. ledna 1862 

po čtyřech dnech v bezvědomí v domě U Tří lip (dnešní ulice Na Příkopě čp. 854/14). Doktor Josef 

Podlipský uvedl jako příčinu smrti „všeobecnou vodnatelnost―.  

Život v chudobě  

Božena Němcová prožila mnoho let svého života, zvláště na jeho sklonku, v ponižující chudobě, často i v hladu. 

Mnohokrát musela žádat známé o výpomoc nebo žila na dluh. Manželovy příjmy byly nedostatečné, v době jeho 

pobytu v Uhrách zasílány nepravidelně. Němcová se též marně snažila získat zaměstnání, vhodné pro její 

společenské postavení manželky státního úředníka (společnice apod.). Příležitostné příjmy měla z literární 

činnosti. Smutný je její povzdech: „Těžko povznésti ducha, když starost o chléb vezdejší jej tíží.― Korespondence 

ukazuje, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Neúčinnost této pomoci, 

jelikož Němcová nedovedla s penězi hospodařit, kontrastuje s velkolepým pohřbem, který jí vlastenci uspořádali, 

a s posmrtnou slávou, které se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě. Její hrob byl původně vedle hrobu Václava 

Hanky, ale po smrti jeho ženy Barbory byly ostatky Boženy Němcové údajně přeneseny na současné místo (hrob 

2B-12, reliéfní plaketa od Tomáše Seidana). Její muž byl pohřben v roce 1879 na dnes již zrušeném hřbitově 

u kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře. Zemřel tam ve svých 74 letech na srdeční záchvat u syna Karla a jeho 

rodiny, kteří bydleli na Křižíkově náměstí. Karel Němec byl profesorem na místní hospodářské škole a pracoval i v 

tamější botanické zahradě. 

Dohady kolem data narození a původu  

Starší životopisná literatura o Boženě Němcové nezpochybňovala Terezii a Johanna Panklovy jako rodiče ani 

4. únor 1820 jako datum jejího narození. Za matku byla původně považována mladší dcera Marie Magdaleny 

Novotné, Johanna Barbara Terezie, které by však bylo v dosud předpokládané době narození Barbory 14 let.  

V roce 1973 vyšla publikace Pravda o matce Boţeny Němcové, ve které autoři dovozovali, že matkou (odpovídající 

údajům v matrice) byla starší dcera Marie Magdaleny Novotné, Marie Magdalena Terezie, které bylo v roce 1820 

již 22 let.  

Podle údajů ve školních matrikách i podle její vlastní korespondence je však téměř prokázáno, že se Božena 

Němcová narodila dříve než v roce 1820, a to někdy v letech 1816–1818. Badatel Jaroslav Šůla vyslovuje 

hypotézu, že ve skutečnosti se Božena Němcová narodila na dosud neznámém místě, podle něj ve Slezsku dne 

2. května 1818; z neznámých důvodů na ni Panklovi podle něj převedli identitu jiného dítěte, křtěného ve Vídni 

5. února 1820. Rodičovství Panklových je tedy velmi sporné.  

JINDŘICH VANÍČEK 

  byl český právník a sokolský funkcionář, v letech 1892–1930 náčelník České obce sokolské. Připravil a vedl šest sokolských 

sletů. Věnoval se šermu, boxu, veslování a dalším sportům. Po vzniku ČSR pracoval jako přednosta výchovného odboru 

Ministerstva národní obrany a s Josefem Scheinerem v červnu 1919 organizoval ozbrojenou podporu Slovenska proti 

Maďarům. Měl velkou autoritu, byl oceňovaný pro obětavou, nadšenou a poctivou práci ve prospěch Sokola i celého národa. 

Na jeho počest byla r. 1934 pojmenována Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně. 

. Život  

Narodil se 1. ledna 1862 v Praze na Hradčanech v domě čp. 67 (Martinický palác) v chudé rodině jako nejmladší z pěti dětí, 

jeho otec byl sluha. Vystudoval malostranské gymnázium a právnickou fakultu a v roce 1898 získal titul JUDr. Roku 1910 si 

otevřel vlastní advokátní kancelář ve smíchovské sokolovně.  

V šestnácti letech vstoupil do smíchovského Sokola, o dva roky později byl přijat mezi cvičitele. Pořádal výlety na Moravu a 

do slovanských zemí, v roce 1889 pořádal zájezd do Paříže, kde české družstvo získalo třetí cenu. Roku 1890 byl zvolen 
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náčelníkem Středočeské župy, o rok později náčelníkem Sokola Pražského a nakonec 25. března 1892 náčelníkem České obce 

sokolské. V této funkci, kterou vykonával téměř čtyři desetiletí až do 22. listopadu 1930, byl odpovědný za tělovýchovnou péči 

o žáky, dorost a členstvo. Připravoval a vedl šest sokolských sletů — III. (1895), IV. (1901), V. (1907), VI. (1912), VII. (1920) 

a VIII. (1926). Úzce spolupracoval se starostou Sokola Josefem Scheinerem; Scheiner zastupoval organizaci navenek, Vaníček 

byl odpovědný za vnitřní provoz a jednání se členskou základnou.  

Byl všestranně sportovně aktivní: pěstoval veslování, hrál tenis, plaval, jezdil na kole a koni, věnoval se šermu
[4]

 a rohování 

(boxu). Studoval rovněž na škole vojenských učitelů tělocviku v Joinville ve Francii.  

Po vzniku ČSR se zapojil do budování československé branné moci jako přednosta výchovného odboru Ministerstva národní 

obrany. Podílel se na vzniku názvosloví a organizaci tělocvičných, jazykových a praktických škol pro vojáky. Roku 1928 byl 

jeho odbor zrušen a Vaníček odešel do výslužby. V červnu 1919 vydal společně s Josefem Scheinerem výzvu všem členům 

Sokola, aby podpořili boj Československé armády proti Maďarům na Slovensku. Organizoval odvod branců a 5. června 

promluvil na Masarykově nádraží ke sboru 379 mužů, kteří odtud odjeli přes Brno do Bratislavy.  

V posledních letech trpěl chronickou nemocí. Roku 1930 se ze zdravotních důvodů vzdal všech funkcí, IX. sletu v 

roce 1932 se účastnil už jen jako divák. Zemřel 2. června 1934 ve svém smíchovském bytě na infarkt myokardu. Jeho pohřeb 

byl veden dlouhým průvodem přes celou Prahu z Tyršova domu do strašnického krematoria. S projevem vystoupil starosta 

České obce sokolské Stanislav Bukovský, dále se účastnili např. předseda vlády Jan Malypetr, ministr obrany Bohumír Bradáč, 

předseda senátu František Soukup a zástupci polských, jugoslávských a ruských sokolů.  

Vaníček měl v sokolském hnutí velkou autoritu. Jako náčelník dokázal udržet kázeň a získat si přízeň členů na všech úrovních. 

Byl oceňovaný pro obětavou, nadšenou a poctivou práci ve prospěch organizace i českého národa. Roku 1934 byla na jeho 

počest pojmenována Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně.  

Dílo  

Vedle organizátorské práce byl rovněž autorem následujících publikací:  

 Nancy a Lvov : zpráva o výpravách sokolských do Francie a Polsky v červnu roku 1892 (1892, spoluautor: Karel 

Regal) 

 O rohování (box) a šerm holí dlouhou (baton) (1898, 1910, 1925) 

 Výklad cvičení pořadových dle povelů přijatých cvičitelským sborem Č.O.S. (1899, 1912) 

 Výklad cvičení pořadových (1917, 1919, 1922) 

 O šermu šavlí (1919, 1920) 

 O šermu holí krátkou (1920) 

 Sbírka příkladů cvičení prostných (1921) 

 

VLADIMIR MICHAJLOVIČ BECHTĚREV 

Vladimir Michajlovič Bechtěrev (20. ledna
jul.

/ 1. února 1857
greg.

, Sarali – 24. prosince 1927, Moskva) byl ruský lékař-

neurofyziolog a psychiatr, který si všiml role hipokampu na paměť člověka. Svými objevy přispěl k diagnostice nervových 

chorob. Věnoval se také studiu příčin nemocí pohybového aparátu. V roce 1892 popsal ankylozující spondylitidu 

(kostnatění páteře) a tato nemoc dostala po něm název Bechtěrevova nemoc. 

V roce 1907 Bechtěrev založil psychoneurologický institut, později přejmenovaný na Sankt-Petěrburskou lékařskou akademii. 

Zemřel v roce 1927 po rozhovoru se Stalinem, kterému určil jeho nemoc jako paranoia. (Tato diagnóza v té době označovala 

pacienta, který se cítí být jedinečnou, vysoce důležitou osobou). Stalin s takovou diagnózou nesouhlasil, a jelikož smrt tohoto 

význačného psychiatra nebyla nikdy objasněna, spekuluje se o tom, že ho nechal Stalin zabít. 

Bechtěrevův syn, inženýr a vynálezce, Pjotr Bechtěrev, byl zavražděn během Stalinových čistek. Piotrova dcera Natalija 

Petrovna Bechtěreva (1924 – 2008) založila Institut lidského mozku v Leningradu.  

Vědecká činnost  

Bechtěrev popsal a pokusil se navrhnout metody léčení postencefalitického syndromu, některých druhů fóbii, epilepsie atd. 

Lékařsky rozlišil a jako samostatnou diagnózu zařadil ztuhnutí páteře, syfilistickou sklerózu. 

Zasloužil se také o vytvoření několika lékařských preparátů, které se používaly například ke zklidnění pacientů (Bechtěrevova 

směs). 

Byl také známý pro svůj kritický postoj k Freudovi, když nesouhlasil s jeho metodou psychoanalýzy.  

Jako jeden z prvních se dlouhodobě věnoval serioznímu výzkumu hypnózy a sugesce 
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MARIE MAJEROVÁ 

Marie Majerová, vlastním jménem Marie Bartošová, (1. února 1882 Úvaly – 16. ledna 1967 Praha) 

byla česká prozaička, komunistická novinářka, překladatelka a národní umělkyně (1947). 

Životopis  

Dětství a literární začátky  

Její rodiče byli František Bartoš, řezník v Úvalech a Barbora Bartošová rozená Jarošová. Narodila se v domě čp. 18 (tehdy 

ještě městys, nyní náměstí Arnošta z Pardubic, předtím náměstí Marie Majerové). Měla mladšího bratra Josefa, který však 

zemřel v sedmi měsících na zápal plic. Otec se oběsil v lese roku 1886, když byly Marii čtyři roky. Po jeho smrti se matka s 

dcerou přestěhovala do Prahy, kde našla pomocí svého švagra práci jako šička potahů na čalouněný nábytek. V roce 1890 se 

provdala za vysloužilého poddůstojníka Aloise Majera, jeho příjmení Marie převzala zpočátku jako pseudonym a od roku 1921 

je používala jako oficiální občanské příjmení. Matka si zařídila malý uzenářský krámek. V roce 1894 otčím získal práci v 

kladenských ocelárnách a rodina se přestěhovala do nedalekého Újezda, později se usadili v Kročehlavech. Narodily se jim 

další dvě dcery. Otčím střídal zaměstnání, byl odborovým funkcionářem a Marii přivedl mezi socialistickou mládež. Mládí 

prožila na Kladně v domě čp. 207 (nyní ulice M. Majerové), kde také absolvovala měšťanku. 

Marie chtěla být učitelkou a matka ji v roce 1896 zapsala do německé klášterní školy v Horažďovicích, aby se zdokonalila v 

němčině. Nedostatek peněz jí zabránil pokračovat ve studiu a v roce 1898 musela jít sloužit k bohatým příbuzným 

do Budapešti. Po roce služby se vrátila k rodičům a krátkou dobu působila jako písařka v Praze. Zapojila se aktivně do 

dělnických akcí a schůzí, byla členkou divadelního ochotnického souboru, navštěvovala Dělnickou akademii a večerní 

obchodní školu. Byla pracovitá a ambiciózní, hodně četla. Od roku 1899 bydlela v Praze, kde se stýkala s mladými 

pokrokovými intelektuály z okruhu kolem S. K. Neumanna. Na stránkách sociálnědemokratického tisku jí začaly vycházet 

první povídky. Měla milostný poměr s básníkem Františkem Gellnerem. Pod vlivem přátel se Majerová načas přiklonila k 

anarchismu, spolu s nimi propagovala volnou lásku a rovnost pohlaví, odmítala manželství. Roku 1901 vystoupila z církve 

katolické. Měla samostatné názory, které uměla energicky prosazovat, smysl pro právo a spravedlnost, chtěla pomáhat lidem.  

Novinářská práce a první literární úspěchy  

V roce 1902 cestovala se svým budoucím manželem Josefem Stivínem po rakouských a německých krajích. Po návratu se 

usadili v Rokycanech, kde Stivín našel práci v tiskárně a Majerová začala psát příspěvky do novin. Dne 31. srpna 1902 se jim 

narodil syn Pravoslav, ale manželství uzavřeli až o dva roky později. V letech 1904 až 1906 žili ve Vídni, kde Stivín pracoval 

jako redaktor Dělnických listů. Majerová se tam zapojila do dělnického hnutí, začala pravidelně psát a publikovat. V novinách 

vycházel na pokračování její román Panenství a za získaný honorář odjela v roce 1906 do Paříže. Strávila tam jeden rok – 

externě studovala na Sorbonně, žila s Františkem Gellnerem, seznámila se s místními anarchisty. Syn byl v té době v péči 

prarodičů.  

Po návratu do Prahy pokračovala v literární činnosti s velkou podporou F. X. Šaldy, který se stal jejím rádcem a dlouholetým 

přítelem až do své smrti v roce 1937. Přes své neúplné formální vzdělání se pomocí vlastní inteligence, píle a houževnatosti 

stala novinářkou. Samostudiem získala znalosti z literatury, dějin umění, historie a filozofie. Ovládala němčinu, angličtinu, 

francouzštinu a později ruštinu. Od roku 1907 byla redaktorkou Práva lidu. Její příspěvky byly zaměřeny na propagaci práv 

žen a šíření myšlenek sociální revoluce. Stejná tematika převládala i v její literární tvorbě, kterou v těchto letech kromě 

románů Panenství (1907) a Náměstí republiky (1914) reprezentovaly hlavně povídky a krátké cestopisné prózy. 

Majerová v mateřství neviděla hlavní poslání ženy, jak bylo v tehdejší společnosti obvyklé. Otázkou postavení žen se zabývala 

ve svém díle celý život. Angažovala se za důstojný život žen jako novinářka, spisovatelka i politička. Byla přesvědčena, že 

posláním žen není jen mateřství a výchova dětí, ale že mají také právo podílet se na věcech veřejných, uspořádání společnosti. 

Prosazovala emancipaci žen, snažila se o zlepšení života matek a dětí. Měla silně vyvinuté sociální cítění a její touha po lepším 

světě pro všechny lidi ji přivedla v roce 1908 mezi sociální demokraty. Pracovala v zemském výboru a po 

vzniku Československé republiky byla za sociální demokracii zvolena do zastupitelstva města Prahy. V roce 1910 se za 

sociální demokracii zúčastnila kongresu v Basileji, kde se setkala s Leninem.  

Během 1. světové války Marie Majerová studovala jako hospitantka v anglickém semináři na pražské univerzitě a v letech 

1914–1915 působila jako zdravotnice v lazaretu na srbské frontě.  

Činnost v meziválečném období  

Roku 1919 se jako delegátka Mezinárodní ženské komise zúčastnila I. mezinárodního sjezdu žen ve Washingtonu. Po válce 

aktivně pokračovala v politické práci, ale byla zklamána postupem sociální demokracie v boji o charakter 

nové Československé republiky. Významně ji ovlivnila Říjnová revoluce, hlásila se ke Komunistické internacionále. V roce 

1921 vstoupila do tehdy vznikající KSČ.  

O syna Pravoslava se starala, dbala na jeho vzdělání a zdraví, ale jejich vztah byl poznamenán častými odjezdy, pracovním 

vytížením i nekonvenčním životním stylem. Syn se k ní později na veřejnosti nehlásil, nepozval ji na svou svatbu v roce 

1934. V roce 1920 se manželé Stivínovi rozešli, oficiální rozvod proběhl v roce 1921. Syn Pravoslav byl svěřen do péče své 

matky. Ta se v roce 1922 provdala za grafika a typografa Slavoboje Tusara. Jejich manželství skončilo v roce 1931, rozvedli se 

až v roce 1947.  
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V roce 1922 se stala členkou profesního sdružení pracovníků denního tisku, které od roku 1928 neslo název Syndikát 

československých novinářů. Přispívala do mnoha novin a časopisů, zabývala se sociálními tématy, ženskými právy, kulturou, 

tvorbou pro děti. V letech 1922–1925 redigovala časopis Komunistka, ve kterém propagovala myšlenky komunismu. Psala 

divadelní kritiky do kulturní rubriky Rudého práva, byla šéfredaktorkou Ţenského listu, Rozsévačky, Kohoutka a Dětské 

besídky Rudého práva. 

V reakci na V. sjezd KSČ vydala společně s dalšími komunistickými intelektuály a umělci zásadní kritický leták, tzv. Projev 

nebo Manifest sedmi, který vyzýval k odstranění nového vedení strany, které podle názoru podepsaných ohrožovalo masový 

charakter a akceschopnost KSČ. Signatáři byli poté ze strany vyloučeni. Majerová musela také opustit svou práci v 

komunistických novinách. Našla uplatnění jako redaktorka v kulturní a politické revui Čin, kde působila až do roku 

1936. Potom získala práci v levicovém deníku Národní osvobození, který však byl po příchodu nacistů v březnu 1939 zakázán. 

Až do konce roku 1941 pracovala v časopisu Moderní ţeny. Přes tyto své aktivity se věnovala také vlastní literární 

tvorbě. 20. a 30. léta patří k vrcholům její spisovatelské práce, za své prózy získala několik státních cen. K nejvýznamnějším 

patří nová verze románu Nejkrásnější svět (1923), Přehrada (1932), Siréna (1935) nebo Havířská balada (1938). V této době 

také hodně překládala z francouzštiny němčiny a ruštiny, především pro potřeby sociálně demokratických lidových knižnic 

(Lidová knihovna, Románová knihovna Záře). Řádnou členkou České akademie věd a umění se stala 5. března 1940.  

Ve 30. letech Majerová jezdila jako zástupkyně politických, profesních či zájmových organizací často do zahraničí. Francii a 

Paříž, kterou milovala, navštívila do roku 1937 celkem pětkrát, ve stáří ještě několikrát. Navštívila Velkou 

Británii, Tunis, Maroko a Alžír (1934), Itálii, Dalmácii, podnikla přednáškové turné po Rakousku (1933). V Sovětském svazu 

byla poprvé v roce 1924 jako delegátka sjezdu III. komunistické internacionály, zúčastnila se oslav 1. máje v Moskvě roku 

1938. Měla tam řadu přátel mezi spisovateli, například V.Majakovského, A.Fadějeva, A.Tolstého, K.Fedina.  

Představitelka komunistické kulturní scény  

Za protektorátu patřila Majerová mezi 70 zakázaných českých autorů. Rozruch vyvolala hlavně její knížka Robinsonka (1940), 

která po zásahu fašistického sdružení Vlajka mohla znovu vyjít až po osvobození, přestože pokroková kritika ji přijala příznivě 

a divadlo D 41 ji uvedlo jako dramatizaci. Od roku 1942 nesměla pracovat jako novinářka a zbytek války prožila na Kladně. V 

letech 1945–1947 byla vedoucí redaktorkou časopisu Československo. V roce 1947 byla jmenována národní umělkyní a stala 

se čestnou občankou města Kladna. 

V roce 1945 byla znovu přijata do komunistické strany a až do konce života loajálně plnila směrnice a příkazy jejího vedení. 

Po únorovém převratu se stala výraznou představitelkou československé kulturní scény. Její literární tvorba již nedosáhla 

úrovně předválečných let. Psala budovatelské a propagandistické povídky a reportáže tendenčně zaměřené na podporu nové 

politické situace (Cesta blesku, Divoký západ, Ševcovská polka). Až v 60. letech se vrátila k ženské problematice v cyklu 

psychologických povídek Dívky tepané ze stříbra (1964). Scenáristicky spolupracovala s filmem a rozhlasem, později i 

televizí. Její díla uváděla v dramatické podobě i mnohá divadla. 

 

Marie Majerová mezi žákyněmi Dopravní školy (zámek Loučeň 1964) 

Novinářské práci se již nevěnovala, až na přelomu 50. a 60. let byla členkou redakční rady literárního časopisu Plamen, ve 

kterém v roce 1964 vyšly její vzpomínky. Zasedala v akčních výborech a různých porotách, až do své smrti byla členkou 

ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Jako funkcionářka svazu československých spisovatelů a členka 

Akademie věd navštívila řadu zemí východní Evropy. Cesty využívala ke zdokonalení jazykových znalostí a navazování 

společenských kontaktů. Byla společenská, svou bezprostředností si dovedla získat sympatie prostých občanů, ale zároveň 

znala mnoho vysokých státních a politických představitelů různých zemí. Mezi její známé a přátele patřili básnící, spisovatelé, 

malíři i politici. Dovedla si obratně získat příznivce a využít je ke svému prospěchu. Byla nositelkou Řádu práce (1954), Řádu 

republiky (1957), Řádu Klementa Gottwalda (1962), v roce 1955 obdržela Státní cenu Klementa Gottwalda.  

Do vysokého věku byla velmi činorodá v kulturních institucích, především ve Svazu českých spisovatelů. Jezdila na besedy po 

celé republice v Tatře 603 s řidičem. Přestože byla pokládána za proletářskou spisovatelku, od mládí se oblékala elegantně, 

nosila klobouky a doplňky podle poslední módy.   
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Do konce života bydlela ve vlastním domě v Praze–Dejvicích, Na Bečvářce 740 kde měla pracovnu s velkou knihovnou. Je 

pohřbena v Praze na Olšanských hřbitovech společně s předními komunistickými funkcionáři. 

Rodné Úvaly  

Podporovala výstavbu kulturního domu v rodných Úvalech, který nesl její jméno a kam také věnovala značné finanční obnosy, 

890 000 Kčs ve staré měně, v roce 1954 na dostavbu 50 000 Kčs, 15 000 Kčs loutkové scéně a 5 000 Kčs na její vybavení. 

Vznikl přestavbou staršího hostince po odpracování více než 10 000 brigádnických hodin. V sále s točnou hrával divadelní 

soubor J. K. Tyla, bylo tam kino, probíhaly svatební obřady a zábavy. V roce 1994 byl dům navrácen původním majitelům, 

kulturní středisko zaniklo a je zde tržnice. Bylo po ní také pojmenováno náměstí Marie Majerové, které bylo později 

přejmenováno na náměstí Arnošta z Pardubic (o jehož místě narození se vedou spory). Rodný dům Marie Majerové (s pamětní 

deskou) byl památkově chráněný v období 3. května 1958 – 28. dubna 1997 a poté ze seznamu vymazaný (obdobně jako např. 

rodný dům Petra Bezruče) s tím, že byl zapsán za kulturní památku z politických důvodů, architektonicky se jednalo o běžný 

venkovský rodinný dům z 19. století. V roce 2017 měl být dům v majetku města zbourán a na jeho místě měla vyrůst nová 

městská knihovna a společenské centrum. Dům v kladenských Kročehlavech s pamětní deskou, kde prožila mládí, byl podle 

fotografií v roce 2019 zrekonstruovaný a stejně tak celá ulice M. Majerové. 

    

 

 

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených přeje svým členům, kteří v průběhu ledna a února 2022 oslaví svá životní 

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k p.Eugenii BARANOVIČOVÉ, PhDr.Zdence   

ZAHRÁDKOVÉ, Františku BAROCHOVI,Růženě ČERVINKOVÉ, Dagmar BERÁNKOVÉ, Jidře FRANKOVÉ 

a Ireně ZIMOVÉ. 
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