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INFORMAČNÍK  

                                  3-4-2022 

Časopis STP Česká Lípa,o.p.s. a MO 

STP Č. Lípa  

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A   

Na členskou schůzi MO TP Česká Lípa, která se bude konat v úterý 8.března 2022 v Komunitním centru Česká 

Lípa, Školní 2213. 

Program: 1)Zahájení,volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu,volba mandátové,volební,návrhové komise 

               2)Volba předsedy revizní komise 

               3) Zprávy o činnosti MO TP 

               4)Zprávy o hospodaření MO TP 

               5)Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu 

               6)Různé 

               7)Diskuse 

               8)Usnesení a závěr 

Kdo se nebude moci zúčastnit, omluví se na tel.č.606161859,726594459 

Zkontrolujte si členské průkazy a vyrovnejte členské příspěvky. 

 

P Ř I P R A V U J E M E 

STP Česká Lípa o. p. s. AKTIVITY na 1.pololetí 2022 

Vstupenky do bazénu –Zájemci o vstupenky do bazénu si mohou vstupenky vyzvednout v kanceláři, Školní 2213, Česká Lípa 

 

2. 2. středa ARTETERAPIE – začínáme od 13,00 v komunitním centru 

setkávání bude pravidelně kaţdou středu 

 

POČÍTAČE – zájemci o kurz Základy práce s PC dle domluvy – 10 lekcí 2 vyučovací hodiny za 500 Kč 

8. 3. úterý MDŢ – od 13,00 v komunitním centru. Příspěvek na hudbu a občerstvení 70 Kč.  
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Víkendový pobyt JARO 22 v termínu 29.4.-1.5.2020 v hotelu  Bezděz Staré Splavy. 

3. 6. pátek DEN DĚTÍ – 18. ročník RS TERMIT DOKSY, svoz autobusy ZDARMA 

24. – 25. 6. KRAJSKÉ HRY – 21. ročník Krajských sportovních her pro ZP, svoz autobusy ZDARMA 

NABÍDKA SETKÁVÁNÍ v našich prostorách vţdy v pondělí a ve čtvrtek od 13,00 – můţete si zahrát stolní hry, paměťová 

cvičení, procvičujeme jemnou motoriku a jiné – vše ZDARMA! 

Zájemci se mohou hlásit na tel: 

723 594 459, 606 161 859, 777 047 684 

Sociálně aktivizační sluţby jsou finančně podpořeny Libereckým krajem 

 

 

ZPRÁVY Z NRZP v ČR 

INFORMACE Č.: 12 – 2022 ( PŘÍSPĚVEK NA PÉČI SE NESNIŢUJE + 

INFORMACE O DÁVKÁCH K BYDLENÍ ) 
Váţení přátelé, 

včera byla zveřejněna na internetovém portálu Seznam informace, ţe se sniţují prostředky státního rozpočtu na výplatu 

příspěvku na péči. Zjišťovali jsme, jak to je. Nejedná se o přesnou informaci, ale hlavně to vůbec neznamená, ţe by mělo dojít 

ke sníţení příspěvku na péči v jednotlivých stupních. Nic takového se nepřipravuje. Změna výše příspěvku na péči je moţná 

pouze novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Takový návrh neexistuje, a tudíţ ani není moţné, aby ke sníţení 

mohlo dojít. Příspěvek na péči je mandatorní výdaj, a tak, pokud by byly sníţeny rozpočtované peníze na výplatu příspěvku na 

péči, musí stát příspěvky vyplatit z jiných poloţek. Naopak, diskutovali jsme s panem ministrem Mariánem Jurečkou o 

systému pravidelné valorizace příspěvku na péči podle ekonomických ukazatelů. Zdá se, ţe v příští novele zákona by měl být 

návrh na pravidelnou valorizaci příspěvku na péči zakotven. Dostáváme od vás spousty dotazů, jak to s příspěvkem na péči je. 

V současné době se opravdu nic neděje, a pokud by se dělo, tak bychom vás samozřejmě okamţitě informovali.  

Váţení přátelé, upozorňujeme vás, ţe na stránkách MPSV ČR najdete tento 

odkaz: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek, kde jsou informace o novém příspěvku na bydlení a také o novém 

způsobu výplaty mimořádné okamţité pomoci, a to v souvislosti s růstem výše nákladů na bydlení, včetně růstu cen energií. 

Jsou zde konkrétní informace, jak vyplnit ţádosti, k dispozici jsou elektronické formuláře a také kalkulačka výpočtu. Podle 

informací, které máme k dispozici, by všichni příjemci všech důchodů, by měli současně dostat informaci o ČSSZ, jak 

postupovat při zdraţení energií v souvislosti s novou úpravou příspěvku na bydlení, případně příspěvku na energie. Je to proto, 

ţe řada lidí nemusí umět s počítačem anebo jej vůbec nemají. Poradna NRZP ČR je samozřejmě připravena vám v této 

záleţitosti pomoci. 

Přeji vám všechno dobré. 

  

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 

Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: 

https://nrzp.cz/2022/02/10/informace-c-12-2022-prispevek-na-peci-se-nesnizuje-informace-o-davkach-k-bydleni/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek
http://www.nrzp.cz/
https://nrzp.cz/2022/02/10/informace-c-12-2022-prispevek-na-peci-se-nesnizuje-informace-o-davkach-k-bydleni/
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MIMOŘÁDNÁ OKAMŢITÁ POMOC 

 1. ŢIVOTNÍ UDÁLOST 

 2. OBECNÉ INFORMACE 

 3. VZNIK NÁROKU 

 4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

1. ŢIVOTNÍ UDÁLOST 

Potřebuji jednorázovou pomoc při nenadálé ţivotní události:  

i. hrozí újma na zdraví (mám niţší příjmy, neţ je částka existenčního minima, tj. 2  490 Kč), 

ii. váţná mimořádná událost (např. ţivelní pohroma, poţár),  

iii. nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh,  

iv. na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,  

v. na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti, 

vi. hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z  výkonu trestu odnětí svobody). 

2. OBECNÉ INFORMACE 

Mimořádná okamţitá pomoc je dávkou jednorázovou, aţ na výjimku  a nenárokovou, na kterou vzniká nárok v 

okamţiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu v hmotné nouzi, protoţe se 

dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně. V odůvodněných případech lze dávku 

poskytnout opakovaně. 

Mimořádná okamţitá pomoc náleţí v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná ţádost a zároveň 

nastala situace, pro kterou je pomoc ţádána. Písemná ţádost se podává na kontaktním pracovišti v rámci krajské 

pobočky Úřadu práce ČR, kde je ţadatel hlášen k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyţaduje 

poskytnutí mimořádné okamţité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu práce ČR, v němţ je 

ţadatel hlášen k trvalému pobytu, můţe být uplatněna písemná ţádost i mimo tento správní obvod, tzn. na 

kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímţ správním obvodu k situaci došlo.  

Mimořádná okamţitá pomoc se vţdy váţe ke konkrétní situaci spojené s výdajem, na který osoba (u některých 

situací společně posuzované osoby) nemá dostatek prostředků. Výdaj musí být v ţádosti specifikován.  

Mimořádná okamţitá pomoc se neposkytuje paušálně všem, kteří o ni poţádají. Dávka se poskytuje na základě 

celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace ţadatele (u některých situací 

společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje. Mimořádnou okamţitou pomoc lze přiznat i 

osobě (společně posuzovaným osobám), která nemá nárok na opakující se dávky (tj. příspěvek na ţivobytí, 

doplatek na bydlení).  

Mimořádná okamţitá pomoc by se neměla poskytovat jiţ na uhrazený náklad, protoţe osoba jiţ prostředky k 

úhradě nákladu nepotřebuje. Zcela výjimečně lze mimořádnou okamţitou pomoc po skytnout i v situacích, kdy 

osoba musela (byla nucena) jiţ určitý náklad uhradit před podáním ţádosti či před jejím vyhodnocením. 

Mimořádná okamţitá pomoc se také neposkytuje na účel, ke kterému uţ byla v daném měsíci poskytnuta jiná 

sociální dávka (např. dávka na bydlení). Mimořádná okamţitá pomoc se neposkytuje na léky, na zdravotnické 

zákroky, na kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo úhradu náhradních dílů.  

Příjemce mimořádné okamţité pomoci můţe být vyzván, aby prokázal vyuţití této dávky na účel, na  který mu 

byla poskytnuta. Příjemci mimořádné okamţité pomoci můţe vzniknout přeplatek na dávce právě v případě, 

nevyuţije-li mimořádnou okamţitou pomoc k účelu, na který byla určena, popř. vyuţije -li pouze její část. 

https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc#zivotni-udalost
https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc#obecne-informace
https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc#vznik-naroku
https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc#zpusoby-podani
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3. VZNIK NÁROKU 

Zákon uvádí 6 situací, v nichţ lze mimořádnou okamţitou pomoc poskytnout.  

1. Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky (tj. příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení), 

ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí váţná újma na zdraví.  

Dávku lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (tj. do částky 2 490 Kč), 

v případě nezaopatřeného dítěte do jeho ţivotního minima (tj. u dětí do 6 let 1 970 Kč, u dětí od 6 do 15 let 2 

420 Kč, u dětí od 15 do 26 let 2 770 Kč).  

V této situaci uplatňuje písemnou ţádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce).  

2. Mimořádná okamţitá pomoc můţe být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), kterou postihne 

váţná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby (osob společně posuzovaných) jí 

neumoţňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. ţivelní pohroma (povodeň, vichřice a 

vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), poţár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo 

průmyslová havárie. 

Smyslem této mimořádné okamţité pomoci je zabezpečit osobu na přechodnou dobu, zaopatřit  její základní 

ţivotní potřeby a zajistit  první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, neţ bude moţné poskytnout 

pomoc z jiných zdrojů (např. z pojišťovny, od obce v rámci její samostatné působnosti). Jde např. o úhradu 

oblečení, bylo-li v rámci ţivelní pohromy zničeno, nebo na úhradu dezinfekčních prostředků či jiných 

chemických prostředků k odstranění prvotních škod apod.  

Maximální výše dávky můţe činit 15násobek částky ţivotního minima jednotlivce, tj. aţ do výše 57 900 Kč.  

3. Mimořádná okamţitá pomoc můţe být poskytnuta osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým 

sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného 

zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného 

listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněţních prostředků, 

a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu.  

Jde např. o moţnost uhradit správní poplatek v situaci, kdy osoba musí vyměnit své osobní doklady za nové, 

nebo o moţnost uhrazení poplatku za vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání (za předpoklad u, ţe 

je prokázáno, ţe ji zaměstnavatel neuhrazuje). Můţe se jednat i o situaci, kdy je osoba okradena o svůj jediný 

příjem v daném měsíci, přičemţ tuto skutečnost prokáţe a nezůstanou jí ţádné finanční prostředky např. na 

úhradu nákladů spojených s bydlením. Tuto mimořádnou okamţitou pomoc je moţné poskytnout i osobám 

bezpřístřeší např. v zimním období na úhradu noclehu. V odůvodněných případech lze tuto dávku přiznat i na 

úhradu kauce (jistoty), pokud osoba přechází z nepřiměřeného bydlení do bydlení přiměřeného, u kterého si 

buďto vlastními příjmy nebo s podporou opakujících se dávek na bydlení dokáţe hradit celkové náklady na 

bydlení.  

V této situaci uplatňuje písemnou ţádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce).  

Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní potřebný a odůvodněný výdaj.  

4. Mimořádná okamţitá pomoc můţe být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá 

vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů 

spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby.  

Jde o situace, kdy se v domácnosti porouchá nebo schází předmět, který je nezbytný pro zajištění základních 

ţivotních potřeb (např. lednička, pračka, postel) a není tak nadále únosné v domácnosti fungovat bez konkrétního 

předmětu. V této situaci se také hodnotí, zda původní předmět nelze opravit, zda nový předmět není příliš 

nákladný (dávka se poskytuje na nejlevnější předmět), zda je nepostradatelný a jeho pořízením nedojde k e 

zhodnocení majetku třetí osoby (bude i nadále majetkem ţadatele a nehrozí, ţe zůstane jinému jedinci). Při 

hodnocení nároku na tuto dávku se posuzuje kaţdá ţádost individuálně s přihlédnutím ke specifikům 
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jednotlivých osob a potřebám rodiny. Dále se zkoumá při hodnocení nároku na tuto dávku, zda nelze poţadovaný 

předmět zajistit  jiným způsobem (např. prostřednictvím charity, neziskových organizací).  

Výše dávky se stanoví aţ do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v 

kalendářním roce 10násobek částky ţivotního minima jednotlivce, tj. 38 600 Kč.  

5. Mimořádná okamţitá pomoc můţe být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá 

vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k u hrazení 

odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na 

zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně -právní ochranou dětí. 

Jde např. o situace, kdy rodina nemá dostatečné prostředky na  úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s 

účastí dítěte na škole v přírodě, při sportovní činnosti, krouţcích. Při nároku na tuto dávku se hodnotí, zda je 

účast dítěte v zájmových krouţcích nebo na výjezdních zájmových akcích nezbytná a zda není zvolen a zájmová 

činnost příliš nedůvodně finančně náročná či zda neexistuje obdobná zájmová činnost méně finančně náročná. V 

těchto případech se také hodnotí, zda škola či výcvikové středisko nemá vyčleněny fondy pro úhradu, třeba i 

částečnou, takového kurzu nebo činnosti, či zda existuje moţnost úhrady např. z preventivních fondů zdravotních 

nebo jiných pojišťoven, fondu kulturních a sociálních sluţeb zaměstnavatele rodičů, nebo fondů od městských 

úřadů či z neziskového sektoru. 

Výše dávky se stanoví aţ do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v 

kalendářním roce 10násobek částky ţivotního minima jednotlivce, tj. 38 600 Kč.  

6. Mimořádná okamţitá pomoc můţe být poskytnuta osobě, která nemůţe v daném čase, s ohledem na 

neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohroţena 

sociálním vyloučením.  

Sociální vyloučení můţe hrozit zejména osobě, která:  

a. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo  

b. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny 

nebo léčebného zařízení pro chorobné  závislosti, nebo 

c. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po 

dosaţení zletilosti, respektive v 19 letech nebo 

d. nemá uspokojivě naplněny ţivotně důleţité potřeby vzhledem k tomu, ţe je osobou bez přístřeší, nebo  

e. je osobou, jejíţ práva a zájmy jsou ohroţeny trestnou činností jiné osoby.  

V tomto případě lze poskytnout dávku aţ do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce 

nesmí přesáhnout 4násobek částky ţivotního minima jednotlivce, tj. 15 440 Kč. Tuto dávku je moţné přiznat s 

ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně i v jednom měsíci.  

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem 

nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uţivateli nabídnou na konci formuláře, pokud je 

vyplněn validními daty.  

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.  

ODESLÁNÍ DOKUMENTU S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM 

Pro elektronické podání je nutné mít  kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro 

webový prohlíţeč, v němţ ţádost vyplňuje. Privátní klíč příslušný k certifikátu je moţné mít uloţený v souboru 

na disku (obvykle s příponou pfx) nebo na kvalifikovaném prostředku (např. čipová karta, eObčanka nebo 

token). Elektronické podání vyţaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve webovém prohlíţeči, v případě vyuţití 

kvalifikovaného prostředku je nutné mít správně nastavenou bezpečnostní politiku v rámci operačního systému, 
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aby se elektronický podpis zpřístupnil v prohlíţeči. Při této formě podání je nutné mít také nainstalovaný plugin 

pro podepisování elektronických dokumentů.  

Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

sluţbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle nařízení  EU č. 

910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující osoby, měl by být kvalifikovaný certifikát vybaven 

Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV). V současné době poskytují příslušný kvalifikovaný certifikát s IK 

MPSV tyto společnosti: 

 První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – informace o získání IK MPSV 

 PostSignum QCA – informace o získání IK MPSV 

 eidentity.cz – informace o získání IK MPSV 

ODESLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 

Všechny formuláře je také moţné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek. 

Datová schránka je elektronické úloţiště, s jehoţ pomocí můţete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě 

orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a plně nahrazuje klasický způsob 

doručování v listinné podobě.  

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, 

který je nutný pro  elektronické podání – pouze je nutné zaţádat o (bezplatné) zaloţení datové schránky. Postup 

zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových 

schránkách. 

PODÁNÍ FORMULÁŘE V LISTINNÉ PODOBĚ NA PŘÍSLUŠNÉ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE ČR 

Formulář je moţné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně 

podepsat. 

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.  

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na 

adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky 

 

Příspěvek na bydlení 

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můţete vyuţít příspěvek na bydlení. 

O příspěvek na bydlení se ţádá na Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho skutečného pobytu a posuzují se Vaše čisté 

příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady  

obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:  

1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, sluţebnosti (věcného břemene) nebo jste 

vlastníkem bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. 

jste členem bytového druţstva 

2. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) – tj., ţe se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 – vám nestačí na 

úhradu nákladů na bydlení 

3. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je niţších neţ tzv. normativní náklady na bydlení 

 

Jak postupovat pro získání příspěvku na bydlení:  

1. Vyplňte orientační kalkulačku 

https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky
https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni
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2. Chcete-li ţádat o příspěvek na bydlení, vyplňte formulář a odešlete ho online 

3. Potřebujete pomoc? Obraťte se na příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo volejte na linku pomoci +420 

950 180 070 

4. Chybí Vám peníze na jídlo, bydlení či vyúčtování a energie? Poţádejte o  Mimořádnou okamţitou 

pomoc nebo Doplatek na bydlení 

INFORMACE č.11-22 

Váţení přátelé, 

ve čtvrtek 3. 2. 2022 se uskutečnilo jednání představitelů zaměstnavatelů zaměstnávajících více neţ 50 % osob se 

zdravotním postiţením. Sešli jsme se proto, abychom společně prosazovali změny ke zlepšení systému podpory 

zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. V současné době vznikla na MPSV ČR pracovní skupina pod 

vedením náměstkyně pro zaměstnanost paní PhDr. Kateřiny Štěpánkové. Měly by se začít diskutovat systémové 

změny v této oblasti, například podpora zaměstnávání OZP na volném trhu práce. Ve čtvrtek jsme se shodli, ţe 

prioritou v současné době je navýšení příspěvku pro zaměstnavatele podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Je to příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více neţ 50 % osob se zdravotním postiţením. 

Na kaţdého příjemce invalidního důchodu 1. – 3. stupně činí příspěvek 13 600,- Kč + 1000,- Kč na reţijní náklady měsíčně. 

Pokud jde o zaměstnance se statutem osoby se zdravotním znevýhodněním, činí příspěvek 5000,- Kč měsíčně + 1000,- Kč na 

reţijní náklady. Pokud nedojde k navýšení příspěvku, hrozí akutně, ţe zaměstnavatelé budou postupně propouštět osoby se 

zdravotním postiţením, a to nejprve ty, které mají nejniţší produktivitu práce, coţ jsou zpravidla lidé s největším zdravotním 

postiţením. 

Předchozí vláda připravila Nařízení vlády, kde se ve dvou variantách navrhuje zvýšení příspěvku podle § 78a, a to buď´ ve 

výši 1000,- Kč měsíčně nebo 600,- Kč měsíčně. Bohuţel, vláda zatím Nařízení vlády neprojednala a máme informace, ţe tuto 

věc bude řešit aţ podle vývoje státního rozpočtu. To znamená, ţe uvaţované zvýšení příspěvku by bylo aţ od 1. července 

2022. V minulosti docházelo k navýšení příspěvku vţdy po zvýšení minimální mzdy. Poslední zvýšení příspěvku podle § 78a 

se uskutečnilo ve III. čtvrtletí roku 2020. Od té doby vzrostla minimální mzda o 1600,- Kč, ale příspěvek pro zaměstnavatele 

zaměstnávající více neţ 50 % OZP se od té doby nezvýšil. Proto se snaţíme tuto věc urychlit. Budeme rádi, kdyţ nás v této 

věci podpoříte například dopisem na MPSV ČR. 

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
tel:+420%20800%2077%2099%2000
tel:+420%20800%2077%2099%2000
tel:+420%20800%2077%2099%2000
https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc
https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc
https://www.energetickyprispevek.cz/web/cz/-/doplatek-na-bydleni
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ZPRÁVY Z STP v ČR,z.s. 
 
První psychická pomoc: psychická stabilizace člověka v náročné ţivotní situaci 

Kdyţ se našim blízkým nebo někomu z našeho okolí stane neštěstí, většinou se nás to dotýká a máme potřebu pro ně něco 

udělat. Rádi bychom nabídli pomoc, ale někdy si nejsme jistí, jak to udělat. Dokonce můţeme mít strach, abychom naším 

počínáním situaci ještě nezhoršili. Obavy spojené s poskytováním první psychické pomoci se vlastně neliší od první 

zdravotní pomoci. Všichni můţeme pomoci, neboť první pomoc můţe a má poskytnout kaţdý. V základu se jedná o naše 

přirozené, pozitivní a věcné chování k člověku v náročné ţivotní situaci. Stručné informace, jak takovou první pomoc 

poskytnout a ţe nám v tom můţe pomoci také bezplatná mobilní aplikace První psychická pomoc, najdete na 

stránkách https://sancedetem.cz/prvni-psychicka-pomoc-psychicka-stabilizace-cloveka-v-narocne-zivotni-

situaci?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=bce995071e-Newsletter-1-

2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-bce995071e-134693969. Zdroj: Šance dětem 

ELEKTROMOBIL 

Dobrý den, 

rádi bychom nabídli jiné moţnosti, které zatím zná jen málo členů STP v ČR z. s. 

Pro Vás všechny s omezeným pohybem, které jsme poznali v minulém roce......  

Dovolujeme si - rodinná firma prodávající auta jiţ od r. 1998 - Blohmann s.r.o. z Klatov na západě Čech, oslovit Vás s úctou a 

pokorou a předat pár informací, ţe to jde i jinak. Moţnosti, které nabízíme všem ZTP se sníţenou pohyblivostí, zatím nejsou v 

ČR běţné. Zavedli jsme před několika lety novou značku, jistě si vzpomínáte – elBlesk elektromobily 

(https://www.elblesk.cz/), která se zabývá elektromobilitou a dodává na trh různé elektromobily a ostatní příslušenství - např. 

nabíječky - a to i solární.  

Znáte elektromobil elBlesk TIGER, který zvládne kaţdý, kdo udělá pouhý jeden krok z invalidního vozíku? Je 

zastřešený, vybavený topením či větráním, rádiem, ovládáním elektrických oken i centrálním zamykáním a parkovací 

kamerou. Umoţňuje celoroční provoz v jakémkoliv počasí a navíc samostatnost a dopravní samoobsluţnost. Nabíjí se z 

domácí obyčejné zásuvky. Je třeba řidičský průkaz A1 – moţnost řízení od 16 let.  

Jsme jediným dodavatelem tohoto typu elektroauta v ČR a máme povolení k jeho prodeji a úpravám. Naše síť prodejních a 

servisních míst Vám zaručí snadnou dostupnost.  

A pokud máte rádi v ruce namísto volantu řídítka – je tu pouze na ruční ovládání dvoumístná uzavřená tříkolka pro dva, za 

sebou sedící. Řidičský průkaz AM = od 15 let. 

Rádi bychom se podíleli na Vašem návratu do běţného ţivota, setkávali se po celé ČR a sdíleli s Vámi Vaše reakce z nových 

moţností a případných inovací, které pro Vás rádi vymyslíme. Na společných setkáních rádi tyto nové moţnosti předvedeme. 

Myslíme na Vás a přejeme do následujícího roku zdraví a spoustu šťastně ujetých kilometrů nejen na ruční pohon.  

Na Vaši reakci se těší Ivana Steidlová, konzultant pro klienty ZTP, U Trati 2081/61, 301 00 Plzeň, tel. 606 619 978,e-mail: 

plzen@elblesk.cz. 

Podrobnější informace najdete na stránkách: 

https://www.elblesk.cz/ 

https://www.blohmann.cz/kontakt.html  

http://www.vozickar.com/elektromobil-elblesk-cesta-k-zazitkum-i-nezavislosti/ 

 

 

 

 

https://sancedetem.cz/prvni-psychicka-pomoc-psychicka-stabilizace-cloveka-v-narocne-zivotni-situaci?utm_source=Newsletter+port%C4%82%CB%87lu+%C4%B9%C2%A0ance+D%C3%84%E2%80%BAtem&utm_campaign=bce995071e-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-bce995071e-134693969
https://sancedetem.cz/prvni-psychicka-pomoc-psychicka-stabilizace-cloveka-v-narocne-zivotni-situaci?utm_source=Newsletter+port%C4%82%CB%87lu+%C4%B9%C2%A0ance+D%C3%84%E2%80%BAtem&utm_campaign=bce995071e-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-bce995071e-134693969
https://sancedetem.cz/prvni-psychicka-pomoc-psychicka-stabilizace-cloveka-v-narocne-zivotni-situaci?utm_source=Newsletter+port%C4%82%CB%87lu+%C4%B9%C2%A0ance+D%C3%84%E2%80%BAtem&utm_campaign=bce995071e-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-bce995071e-134693969
https://www.elblesk.cz/
mailto:plzen@elblesk.cz
https://www.elblesk.cz/
https://www.blohmann.cz/kontakt.html
http://www.vozickar.com/elektromobil-elblesk-cesta-k-zazitkum-i-nezavislosti/
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HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

Nikolaj Vasiljevič GOGOL 

Nikolaj Vasiljevič Gogol, rusky Николай Васильевич Гоголь, ukrajinsky Микола Васильович Гоголь, Mykola Vasyľjovyč 

Hohoľ (20. března
jul.

/ 1. dubna 1809
greg.

, Soročynce, dnes Velyki Soročynci, Poltavská oblast – 

21. února
jul.

/ 4. března 1852
greg.

, Moskva) byl ruský prozaik a dramatik, který pocházel z vesnice leţící na území 

dnešní Ukrajiny, představitel ruského romantismu s velmi silnými prvky kritického realismu, za jehoţ zakladatele je v ruské 

literatuře povaţován. 

Pocházel z rodiny středních statkářů (Gogolovi měli asi 80 nevolníků). Jeho otec byl vášnivý milovník divadla, psal verše i 

komedie. Zaloţil divadlo, v němţ malý Gogol hrál – zásadně ţenské role. Byl vychován v přesvědčení, ţe je geniální a 

zázračné dítě. Podle rodinné legendy pocházel ze starověké ukrajinské kozácké rodiny a byl potomkem slavného kozáka 

Ostapa Hohola, který byl koncem 17. století hejtmanem na Ukrajině.  

Po absolvování gymnázia odešel koncem roku 1828 do Petrohradu, kde byl přijat do divadla, ale nebyl úspěšný. Poté se 

pokusil vydat své básně a uspořádat výstavu svých obrazů, ale setkal se s velkou kritikou. Nakonec působil jako úředník. 

Léta 1836–1839 strávil většinou v Itálii. Roku 1844 podnikl cestu do Jeruzaléma. 

Před svou smrtí proţíval Gogol hlubokou depresi, začínal podléhat náboţenským a mystickým náladám a pochybnostem o 

smyslu činnosti a svého díla a je poměrně pravděpodobné, ţe zešílel. 

Na Gogolovu tvorbu navazuje prakticky celá ruská literatura 2. poloviny 19. století. Za nejlepší z jeho díla jsou 

povaţovány povídky, kde plně vyuţil své vypravěčské umění a schopnost spojovat reálné s fantastickým. 

 

Valentina TEREŠKOVOVÁ 

Valentina Vladimirovna Těreškovová (rusky Валентина Владимировна Терешкова; 

* 6. března 1937, Maslennikovo
[1]

 v Jaroslavské oblasti v Sovětském svazu) byla první ţenou ve vesmíru, kam vystartovala v 

roce 1963. 

Je po ní pojmenován kráter Těreškovová na odvrácené straně Měsíce.  

Valentina Těreškovová se narodila v západním Rusku jako druhé ze tří dětí. Její otec byl traktorista, zemřel v sovětsko-finské 

válce v roce 1940, její matka pracovala v textilním podniku. Valentina postoupila do střední školy (obdoba 2. stupně základní 

školy, začínal 5. třídou) v roce 1945 ve věku devíti let. Po skončení středního všeobecného vzdělání (10. a 11. třída v té době) 

v roce 1953 okamţitě nastoupila do práce, a to také do textilního podniku jako její matka. Současně při práci Valentina nadále 

studovala a to alespoň prostřednictvím korespondenčních kurzů. V roce 1960 dokončila studia na střední průmyslové škole 

textilní, ale profesi brzy opustila a byla oficiálně uvolněnou tajemnicí závodní organizace Komsomolu. 

Valentina se jiţ od útlého věku zajímala o parašutismus a létání. Oba sny si v dospělosti splnila, jelikoţ se stala parašutistkou-

amatérkou a studovala pilotáţ. Tyto dva faktory se pak staly rozhodujícími při její kvalifikaci na kosmonautku v roce 1962. 

V konečném výběru se o místo první ţeny „utkala“ se dvěma dalšími uchazečkami Valentinou Ponomarjovovou a Irinou 

Solovjovovou, nad které ji nakonec favorizoval její dělnický původ; o její nominaci definitivně rozhodnul Nikita Sergejevič 

Chruščov. I kdyţ i ostatní kandidátky prodělaly kosmonautický výcvik, ani jedna z nich do kosmu nikdy neletěla. Formální 

rozhodnutí o jménech pilotů na lodích Vostok vyslovila příslušná státní komise 4. června 1963 12 dní před startem.  

Dne 16. června 1963 se k obloze vznesl Vostok 6 řízený Valentinou Těreškovovou. Start byl odloţen kvůli technickým 

potíţím i zvýšené sluneční aktivitě. Její let trval tři dny, Těreškovová se díky němu stala desátým člověkem a první ţenou ve 

vesmíru. Vostok 6 startoval z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, který byl tehdy součástí Sovětského svazu. Během letu 

obletěla Valentina 48krát naši planetu. Přesná doba jejího letu je 70 hodin a 50 minut. Z paluby Vostoku, ze kterého se hlásila 

volacím znakem чайка (čajka, česky racek), vysílala ţivý rozhovor, který byl šířen rozhlasem po celém Sovětském svazu. 

Společně s Vostokem 6 se ve vesmíru nacházel i Vostok 5, kolem kterého Valentina proletěla ve vzdálenosti pouhých pěti 

kilometrů během jednoho ze svých oběhů okolo planety. 

Let neprobíhal bez problémů, řídicí středisko odhalilo chybu v přípravě a muselo přeprogramovat motory, aby nedošlo k váţné 

nehodě při přistávacím manévru. Těreškovovou trápila kosmická nemoc a únava, na kterou si z kosmické lodi opakovaně 

stěţovala. Na palubě usínala i v době, kdy měla plnit pracovní úkoly. Několikrát se rozplakala, zvracela, opakovaně ţádala 

o předčasné ukončení letu. Měla velký strach. Dnes pracovníci Institutu historie a techniky Ruské akademie věd spekulují 

o tom, ţe mohlo jít i o projevy nervového zhroucení.  

Přistání proběhlo 19. června 1963. Podobně jako Jurij Gagarin se i Valentina katapultovala, při přistání se udeřila do hlavy. 

Přestoţe mezi štábem panovaly o vystoupení Těreškovové rozpaky, pro celosvětovou veřejnost – a po politické stránce – byla 

její mise úspěchem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1809
https://cs.wikipedia.org/wiki/1809
https://cs.wikipedia.org/wiki/1809
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velyki_Soro%C4%8Dynci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poltavsk%C3%A1_oblast
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Po návratu byla Valentina prohlášena za Hrdinku Sovětského svazu, povýšena do hodnosti kapitána a byla jmenována do 

vysoké stranické funkce, coţ byla jedna z věcí, která jí zamezila znovu letět do vesmíru. Souvisela s tím i neochota stranických 

a státních funkcionářů riskovat její ţivot při letu z důvodu propagandy. Sama Těreškovová se pokusila 15 let po návratu na 

zem o návrat do výcvikového střediska, ale neprošla zdravotními testy (další ruská kosmonautka vyletěla do vesmíru aţ o další 

čtyři roky později). V letech 1966 aţ 1989 byla poslankyní Nejvyššího sovětu SSSR. Od roku 1968 do roku 1987 vedla Výbor 

sovětských ţen a od roku 1989 byla místopředsedkyní Mezinárodní demokratické federace ţen. 

V letech 1964–1969 vystudovala Vojenskou leteckou inţenýrskou akademii N. J. Ţukovského a získala titul inţenýr letec-

kosmonaut. V armádě byla aţ do penzionování v roce 1997, kdy uţ měla dva roky hodnost generálmajora letectva. 

Valentina se později stala oficiální mluvčí Sovětského svazu a za tuto sluţbu byla odměněna Zlatou medailí za mír, kterou 

obdrţela od Organizace spojených národů. V závěru 80. let v období perestrojky ale bylo její společenské postavení omezeno 

osobní averzí manţelky nejvyššího sovětského činitele Michaila Gorbačova Raisy. Od 90. let působí ve vedoucích funkcích 

ruských organizací pro spolupráci s jinými národy, od roku 1994 je předsedkyní vládního Ruského střediska mezinárodní 

vědecké a kulturní spolupráce RCMNKS (tzv. Roszaruběţčentr). 

V roce 2000 jí byl v Londýně udělen titul „Ţena století“. 

Uţ v srpnu 1963 obdrţela Těreškovová také zlatou medaili Hrdinky socialistické práce ČSSR, Bratislava ji jmenovala čestnou 

občankou města. Roku 1975 zavítala Těreškovová mimo jiné na návštěvu do Písku, kde si prohlédla textilní závod Jitex. 

V roce 1963, brzy po návratu ze své kosmické mise, se přímo v Kremlu za Chruščovovy přítomnosti Valentina provdala za 

sovětského kosmonauta Andriana Nikolajeva a o rok později se jim narodila dcera Jelena, která tak byla prvním dítětem, které 

mělo oba rodiče v kosmu (Jelena se stala lékařkou). Valentina se s Andrianem v roce 1980 rozvedla a vdala se za vojenského 

lékaře Julije Šapošnikova, se kterým ţila aţ do jeho smrti v roce 1999. 

V roce 2013 je generálmajorka Těreškovová aktivní členkou vládní strany Jednotné Rusko, poslankyně Státní dumy a 

místopředsedkyní jejího zahraničního výboru 

 

Zdeněk NEJEDLÝ 

Zdeněk Nejedlý (10. února 1878 Litomyšl – 9. března 1962 Praha) byl český literární a hudební historik, muzikolog, 

vysokoškolský pedagog a politik. V letech 1945–1946 a znovu v letech 1948–1953 byl československým ministrem školství. 

Známý byl pod hanlivou přezdívkou Rudý dědek.  

Během vysokoškolského studia v letech 1900–1902 pracoval v Archivu Národního muzea v Praze.
[9]

 Zájem o Bedřicha 

Smetanu ho přivedl do Společnosti pro postavení pomníku Bedřicha Smetany (zaloţena 1909), později přeměněné 

ve Společnost Bedřicha Smetany. Politicky byl organizován v Masarykově realistické straně. 

Před první světovou válkou zasáhl do sporu o smysl českých dějin (Spor o smysl českých dějin, 1914). Jeho podnětné názory 

sice nedospěly k ucelenějšímu závěru, zasáhly však plodným způsobem do diskuse, na jejíţ krajních pólech stáli historik Josef 

Pekař a filozof T. G. Masaryk. Nejedlý chápal, ţe z hlediska historika je třeba odmítnout Masarykův názor o smyslu českých 

dějin, ale zároveň mu přiznal kladnou hodnotu v politickém uvědomění českého národa. 

V roce 1917 podepsal Nejedlý Manifest českých spisovatelů. 

Od 1926 byl předsedou Mezinárodní dělnické pomoci, od 1927 pracoval v ústředním výboru Rudé pomoci. Ve třicátých letech 

byl předsedou Antifašistického výboru. 

Na ustavující schůzi 2. března 1925 byl zvolen předsedou Společnosti pro hospodářské a kulturní sblíţení s Novým Ruskem (od 

1931 Společnosti pro hospodářské a kulturní sblíţení se SSSR), byl téţ členem Společnosti přátel Sovětského svazu. 

Ačkoliv se nestal členem ţádné strany, Nejedlého sympatie plně patřily KSČ. Jiţ od roku 1923 přispíval do Rudého práva a v 

roce 1929 svým veřejným vystupováním podpořil Gottwaldovo křídlo ve straně. Zachovával si však svérázné názory, odlišné 

od oficiální linie KSČ. Pozitivně smýšlel například o T. G. Masarykovi a jeho pojetí humanismu. 

V roce 1939 emigroval s pomocí komunistické strany do Sovětského svazu a do roku 1945 působil jako 

profesor Lomonosovovy univerzity v Moskvě. Obdiv k této zemi a jejímu systému ho nepřešel ani při jejím poznání z vlastní 

zkušenosti. Publikoval politické stati a míval pravidelné projevy v rozhlasovém vysílání pro okupované Československo, od 

roku 1941 byl místopředsedou Všeslovanského výboru. V emigraci rovněţ konečně vstoupil do KSČ. Stalo se tak v roce 1939, 

členství mu bylo přiznáno zpětně k roku 1929. Druhá světová válka ho však připravila o syna – hudební skladatel Vít 

Nejedlý zemřel jako příslušník československého armádního sboru 2. ledna 1945 a manţel dcery Zdeny, MUDr. Miloš 

Nedvěd, zemřel v koncentračním táboře. 

Po osvobození zastával četné státnické funkce. V obou Fierlingerových vládách (4. dubna 1945 – 2. července 1946) 

byl ministrem školství a osvěty, v první Gottwaldově vládě (2. července 1946 – 25. února 1948) pak ministrem práce a sociální 

osvěty. Od 25. února 1948 do 31. ledna 1953 zastával opět funkci ministra školství a národní osvěty, poté byl náměstkem 

předsedy vlády (31. ledna – 14. září 1953), nakonec aţ do smrti ministrem bez portfeje. Na VIII. sjezdu KSČ (březen 1946) se 

stal členem Ústředního výboru KSČ a zůstal jím aţ do roku 1954. 
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Jeho historické názory však byly odmítnuty na II. sjezdu československých historiků (5. října 1947) a rovněţ jako ministru 

školství se Nejedlému nepodařilo prosadit reformu školství, proti níţ se postavili lidovci, národní socialisté a katolická církev. 

Zákon o jednotné škole byl přijat aţ 21. dubna 1948. Mimo jiné zavedl devítiletou školní docházku a otevřel cestu ke 

komunistické a ateistické ideologizaci školství a likvidaci církevních škol. 

I po válce se Nejedlý angaţoval v různých kulturních organizacích. Spoluobnovil Českou akademii věd a umění a v červenci 

1945 se stal jejím předsedou. V roce 1952 se stal prvním předsedou její nástupkyně – Československé akademie věd. 

Zdeněk Nejedlý měl sedm sourozenců. Nejmladší z nich byl dramatik a herec Viktor Nejedlý (1884–1955), jenţ hrál 

ve Vinohradském divadle a Divadle státního filmu a v letech 1916–1952 hrál epizodní role ve více neţ čtyřiceti filmech.  

V roce 1905 se Nejedlý oţenil s o tři roky mladší Marií Brichtovou, dcerou Arnošta Brichty, spoluzakladatele deníku Národní 

politika. Sestra Marie Brichtové Blaţena (* 1884) byla manţelkou hudebního vědce Vladimíra Helferta, další sestra Ludmila 

(* 1888) se provdala za architekta Rudolfa Stockara.  

S manţelkou Marií měl Zdeněk Nejedlý dvě děti, dceru Zdeňku (1908–1998) a syna Víta. Lékařka Zdeňka Nejedlá (provdaná 

Nedvědová) byla jako účastnice odboje nacisty vězněna v terezínské Malé pevnosti, Osvětimi a Ravensbrücku; v 

srpnu 1968 veřejně odsoudila sovětskou okupaci. Vít Nejedlý se stal nadějným hudebním skladatelem a faktickým 

zakladatelem československého Armádního uměleckého souboru (AUS). Zemřel jako československý voják na břišní tyfus ve 

věku 33 let během bojů při osvobozování východních částí Československa na sklonku druhé světové války. 

Ţena Marie byla Nejedlému oporou aţ do své smrti v roce 1953. 

Zpočátku věnoval svůj historický zájem husitské epoše 

Druhým okruhem Nejedlého badatelského zájmu je období národního obrození. Na ţivotě Bedřicha Smetany se pokusil v 

širokých souvislostech vylíčit pokud moţno veškeré vlivy, formující skladatelův ţivot 

Nedokončena zůstala i další rozsáhlá Nejedlého monografie, T. G. Masaryk. V letech 1930–1937 byly publikovány 4 díly (5 

svazků: první díl byl rozdělen do dvou částí); spis má více neţ 1700 stran textu. 

Třetí monografie, Lenin I.-II. (1937 a 1938) obrací zájem autora na dějiny SSSR. Dílo rovněţ zůstalo nedokončeno. 

Poválečné historické dílo nese zjevný úpadek tvůrčích sil Nejedlého. Pokus o velkolepou syntézu českých dějin v 

pojetí Palackého (Dějiny národa českého I.-II., 1949 a 1953) zákonitě ztroskotal a přinášel překonané a sporné názory. 

Hodnotný byl pouze úvodní historiografický přehled, protoţe v té době dosud scházela větší syntéza dějin českého 

dějepisectví. 

Nejedlý navrhoval rekonstrukci husitských památek a pomníků osobností husitské éry a v komisích autoritativně rozhodoval o 

výsledcích vypsaných soutěţí. Nejrazantnějším počinem byla v Praze novostavba Betlémské kaple (arch. Jaroslav Fragner, 

1950–1952), dále následovala regotizace praţské Novoměstské radnice, adaptace letohrádku Hvězda pro Muzeum Aloise 

Jiráska a Mikoláše Alše (činné 1952–1996) a soutěţe na pomníky: Jana Ţelivského (před Novoměstskou radnicí, 1950, 

odstraněn 1995), Jana Husa v Karolinu (Karel Lidický 1954), Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí (Karel Pokorný, 1960), Julia 

Fučíka před PKOJF (dnes na Olšanských hřbitovech), pomník Bedřicha Smetany v Litomyšli, a další. 

Jaroslav HEYROVSKÝ 

Jaroslav Heyrovský (20. prosince 1890 Praha – Staré Město
[2]

 – 27. března 1967 Praha-Smíchov) byl český fyzikální chemik, 

objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959. 

Studoval na Univerzitě Karlově, poté odešel na University College London, kde se zabýval fyzikální chemií. Zde získal titul 

bakaláře přírodních věd. V rámci postgraduálního studia se začal zajímat o elektrochemii. Jeho studia částečně přerušila první 

světová válka, kdy slouţil jako zdravotník. Po válce působil na Univerzitě Karlově, kde se v roce 1926 stal profesorem. Roku 

1922 objevil polarografii, coţ je metoda pouţívající měření elektrického proudu, který prochází rtuťovou kapkou a roztokem, 

do něhoţ rtuť odkapává. Tímto způsobem se dají získat cenné informace o druhu a mnoţství látek, které roztok obsahuje. 

Výsledek se vyuţívá při chemické analýze i při základním fyzikálně-chemickém výzkumu. Pro urychlení zaznamenávání 

hodnot s japonským vědcem Šikatou zkonstruovali polarograf, který tyto křivky automaticky zaznamenával. Za tento objev a 

rozpracování analytické polarografické metody v roce 1959, kdy byl na Nobelovu cenu nominován jiţ poosmnácté, získal 

Nobelovu cenu za chemii. 

Během druhé světové války, přestoţe v Protektorátu byly univerzity zavřené, mohl dále vědecky pracovat. Po válce byl 

vzhledem k tomuto povolení vědeckého výzkumu obviněn z kolaborace, která mu ovšem nebyla nikdy prokázána. V roce 1951 

spoluzakládal Polarografický ústav, v jehoţ čele stál do roku 1963. Poté odešel ze zdravotních důvodů do penze. Zemřel 

v roce 1967 ve smíchovském sanatoriu. Byl ţenatý s Marií, rozenou Kořánovou (9. září 1903 – 27. října 1983) a měl dvě děti, 

Jitku Černou (17. ledna 1929 – 17. dubna 2016) a Michaela Heyrovského (29. května 1932 – 12. dubna 2017), oba se věnovali 

vědecké činnosti v oblasti přírodních věd. 

Narodil se v Praze v rodině Kláry (rozená Hanlová z Kirchtreu) a Leopolda Heyrovských jako čtvrté z pěti dětí. Měl tři sestry, 

Kláru, provdanou za Arnošta Hofbauera, Marii a Helenu a mladšího bratra Leopolda. Otec byl profesorem římského práva na 

Univerzitě Karlově a také její rektor. V roce 1901 byl přijat na Akademické gymnázium, kam později do stejné třídy 

přistoupil Karel Čapek
[6]

, s nímţ i seděl v lavici. Odmaturoval v roce 1909.
[7]

 Téhoţ roku se zapsal na Karlovu univerzitu, kde 
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navštěvoval přednášky chemie, fyziky a matematiky. Absolvoval zde dva semestry.
[8]

 V roce 1910 odešel studovat 

na University College do Londýna.
[3][9]

 Důvodem byl zájem o fyzikální chemii, která byla na vysokých školách v Rakousku-

Uhersku na nízké úrovni. Na University College tehdy přednášel například Sir William Ramsay. Díky studiu v Anglii se naučil 

experimentovat co nejjednodušeji a laboratorní deník si vedl v angličtině.
[7]

 Roku 1913 získal titul bakaláře přírodních věd 

(Bachelor of Science). Poté se přihlásil k postgraduálnímu studiu u profesora Fredericka G. Donnana,
[10]

 jemuţ při 

přednáškách dělal demonstrátora (v Anglii v té době označení pro začínajícího asistenta).
[11]

 

Během spolupráce s profesorem Donnanem se začal zajímat o elektrochemii. O prázdninách roku 1914 se vrátil domů, kde 

kvůli první světové válce musel zůstat.
[7]

 Do konce roku 1914 pracoval v laboratoři profesora Štěrby-Böhma v Chemickém 

ústavu Karlovy univerzity.
[12]

 V lednu 1915 narukoval. Kvůli tělesné slabosti jej přidělili k zdravotnímu oddílu.
[12]

 Slouţil 

u 28. pěšího pluku (se sídlem v Szegedu), který měl plukovní nemocnici v Táboře.
[12]

 Zde působil v lékárně (jako lékárenský 

chemik a na rentgenovém oddělení).
[3]

 V roce 1916 se s plukem přesunul do nemocnice v městské části Innsbrucku, 

čtvrť Igls.
[12]

 Tady začal pracovat na dizertační práci o elektroafinitě hliníku.
[10]

 Onemocněl však zánětem středního ucha a 

odjel se léčit do Prahy.
[10]

 

Rigorózní zkoušku sloţil 27. června 1918 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ještě před koncem války. 26. září byl 

promován doktorem filosofie. Mezi oponenty byl i profesor Bohumil Kučera, který Heyrovského upozornil na obecné 

otázky elektrokapilarity a na neshody hodnot povrchového napětí měřeného jeho metodou a klasickou metodou francouzského 

fyzika Gabriela Lippmana. Právě zkoumání Kučerových výsledků měření o čtyři roky později vedlo k objevu polarografie.  

Od podzimního semestru 1918 působil jako asistent profesora Bohuslava Braunera na Ústavu analytické chemie Univerzity 

Karlovy. Kromě toho se věnoval studiu ionů a sloučenin hliníku. Napsal o tomto tématu šest vědeckých publikací, tři z nich 

vyšly v renomovaném časopise Journal of the Chemical Society. V únoru 1920 mu byla o dva roky prodlouţena smlouva na 

post Braunerova asistenta. V roce 1920 začal v Praze přednášet nový obor, fyzikální chemii. V dubnu 1920 byl jmenován 

docentem. Habilitační práci s názvem Kyselina hlinitá. Příspěvek k teorii amfoterních elektrolytů, tvořily výsledky jeho bádání 

z let 1913 aţ 1920. O rok později získal za stejnou práci titul doktora věd (DSc.) na londýnské univerzitě. Na jaře 1922 se stal 

mimořádným a v květnu 1926 řádným profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Karlově. Roku 1926 absolvoval šestiměsíční 

stáţ na Sorbonně.  

V letech 1922–1939 řídil Ústav fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Roku 1928 zaloţil společně 

s Emilem Votočkem časopis, ve kterém vycházely československé vědecké články ve světových jazycích. Název časopisu byl 

dvojjazyčný, anglicky Collection of Czechoslovak Chemical Communications a francouzsky Collection des travaux chimiques 

Tchécoslovaques. V roce 1933 absolvoval sérii přednášek v Spojených státech amerických a roku 1934 v Sovětském svazu.  

Koncem roku 1921 napadlo Heyrovského měřit proud, který prochází kapkovou elektrodou. První závislosti (polarografické 

křivky) zaznamenal 10. února 1922 při elektrolýze roztoku chloridu sodného. Začátkem roku 1922 mezi kapkovou elektrodu 

a potenciometr zařadil galvanometr. Metoda byla objevena při zkoumání elektrolýzy se rtuťovou kapkovou katodou, kterou 

byly při objevu z roztoku deponovány alkalické kovy. V říjnovém čísle roku 1922 časopisu Chemické listy se objevil článek 

o tomto objevu nazvaný Elektrolýza s rtuťovou kapkovou elektrodou. O objevu polarografie přednesl přednášku na 

zasedání Faradayovy společnosti v Londýně v roce 1923. To zaujalo japonského vědeckého pracovníka Masuzó Šikatu, který 

se přijel s metodou seznámit do Prahy.  

V roce 1924 spolu se svým japonským spolupracovníkem sestavil originální přístroj pro automatický záznam křivek závislosti 

proudu na napětí, přístroj nazvali polarograf. Název vybral spolu s Šikatou podle toho, ţe při vkládání elektrického napětí se 

kapková elektroda elektrochemicky polarizuje. Sestavili ho pro urychlení ručního záznamu polarizačních křivek. Podle návrhu 

jej vyrobili mechanici fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy Innemann a Peták. Od roku 1929 se u nás začal polarograf 

vyrábět komerčně, od 30. let se do výroby zapojily i zahraniční firmy. Heyrovský polarografii vybudoval a nasměroval i pro 

praktické vyuţití v chemické analýze.  

Díky své známosti s profesorem Johannem Böhmem, kterému v roce 1935 pomohl přestoupit z tehdejšího nacistického 

Německa na praţskou univerzitu, mohl v laboratořích chemického ústavu pracovat i během druhé světové války, kdyţ byly 

vysoké školy uzavřeny. Během války v polarografii zavedl pouţití osciloskopu a spolu s Jindřichem Forejtem tak vyvinul 

oscilografickou polarografii střídavým proudem.
[18]

 Tato moţnost vědecké práce byla po válce vnímána částí české veřejnosti 

jako kolaborace.  

Dne 15. května 1945 mu kolegové, kteří byli členy revolučních gard, zakázali vstup do fyzikálně-chemického ústavu. O jeho 

osudu mělo rozhodnout vedení Přírodovědecké fakulty. To 21. června nařídilo, aby Heyrovský odevzdal klíče od budovy. Ve 

stejný den k tomuto případu vznikla vyšetřovací komise. Ta případ ukončila aţ koncem ledna 1946. Na jeho stranu se postavili 

mnozí kolegové i ţáci. Naopak mu přitíţilo členství ve Svazu pro spolupráci s Němci. Argumentoval tím, ţe byl v mnoha 

jiných organizacích (např. Americký ústav, English Grammar School, British Society) a musel tak prokazovat „objektivitu 

v kulturní spolupráci“. Kauzou se zabývala i Česká akademie věd a umění a skončila ji aţ 11. dubna 1946 s tím, ţe poţadovala 

omluvu. Tu Heyrovský nejprve odmítal a v červnu 1946 se dokonce vzdal členství v ČAVU. Koncem roku po naléhání kolegů 

došlo ke kompromisu. Heyrovský rezignaci stáhl a 16. ledna 1947 akademie přijala jeho dopis s textem: 

„ 

Kdyţ jsem setrvával za německé okupace ve svém ústavu, činil jsem tak v zájmu české vědy a neuvědomoval jsem si, ţe by 

toto jednání mohlo být závadné s hlediska národního a stavovského. Nyní však, kdyţ většina mých kolegů a přátel toto moje 

jednání neschvaluje, uznávám sám, ţe nebylo zcela správné a mrzí mne, ţe jsem tak jednal.  

“ 
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V letech 1945–1950 se Heyrovský zabýval oscilografickým výzkumem reverzibility dějů na rtuťové kapilární elektrodě, 

diferenciální polarografií s tryskající elektrodou a studiem kapacitních jevů vyvolaných adsorpcí různých látek na rtuťových 

elektrodách. V letech 1951–1957 působil jako místopředseda Mezinárodní unie pro fyziku. Byl také prezidentem a prvním 

čestným členem Polarografické společnosti v Londýně. Pracoval rovněţ ve vládní komisi pro zřízení Československé 

akademie věd.  

Samostatný Polarografický ústav vznikl 1. dubna 1950. V jeho čele stál Heyrovský aţ do roku 1963, kdy odstoupil ze 

zdravotních důvodů. O rok později byl přejmenován na Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV. Od roku 1972 

nese název Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského. Po odchodu z čela ústavu se dále věnoval 

oscilografickému výzkumu.  

Od druhé poloviny 40. let jej provázely drobné zdravotní problémy. Roku 1951 měl slabý záchvat mozkové mrtvice, který 

však nezanechal trvalé následky. Jiţ před udělením Nobelovy ceny se léčil v nemocnici, provázely jej nepravidelnosti 

v krevním oběhu, těţký zánět ţil a další komplikace. Tyto komplikace byly pravděpodobně způsobeny častou prací 

s rtutí. Zemřel na Velikonoční pondělí 27. března 1967 ve státním sanatoriu na Smíchově. Pohřben byl na Vyšehradském 

hřbitově v Praze. 

Během svého ţivota i po něm získal Heyrovský četná ocenění, čestná členství ve vědeckých institucích či čestné doktoráty 

několika univerzit. V roce 1951 obdrţel státní cenu I. stupně. V letech 1955 a 1960 získal Řád republiky. V roce 1962 obdrţel 

zlatou čestnou plaketu Za zásluhy o vědu a lidstvo od ČSAV. V roce 1972 mu byla odhalena pamětní deska v Kařezu, kde 

často pobýval. Roku 1952 o Heyrovském a polarografii natočil Československý státní film krátký, ještě neozvučený 

film. V roce 1982 po něm byla pojmenována planetka 3069 Heyrovský, v roce 1985 pak kráter Heyrovsky na odvrácené straně 

Měsíce.  

Několik vysokých škol mu udělilo čestný doktorát (např. Univerzita Karlova, Varšavská univerzita, Technická univerzita 

Dráţďany, Paříţská univerzita, Vídeňská univerzita, Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho Frankfurt a Université of 

Provence Aix-Marseille). Zahraniční akademie věd jej jmenovaly čestným členem (Americká akademie věd a umění, Německá 

přírodovědecká akademie Leopoldiny, Royal Society a německé, maďarské, polské, dánské, sovětské a indické akademie věd). 

Čestným členem se stal také v chemických společnostech v Československu, Polsku, Rakousku a Velké Británii. Byl téţ 

členem Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Československé národní rady badatelské 

a akademikem ČSAV.  

Po jeho úmrtí v roce 1967 se v Československu začaly pořádat debaty o elektrochemii s názvem Heyrovský Discussions on 

Electrochemistry. Podle Heyrovského byla pojmenována čestná plaketa ČSAV Za zásluhy o rozvoj chemických věd.  

Na Nobelovu cenu byl nominován celkově osmnáctkrát. V oboru chemie čtrnáctkrát (1934, 1938, 1940, 1944, 1947, 1950, 

1952–1959), ve fyzice jednou (1940) a na Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu třikrát (1948, 1949, 1953). Nobelovu cenu 

za chemii převzal 10. prosince 1959 za objev a rozpracování analytické polarografické metody. Na tu jej v roce 1958 navrhli 

předchozí laureáti Archer John Porter Martin, Chandrasekhara Venkata Raman a další významní vědci, nominovali jej také 

chemici ze slovenských vysokých škol.
[38]

 Při tradiční přednášce u příleţitosti předání Nobelovy ceny hovořil o směrech 

polarografického výzkumu.  

RODION JAKOVLEVIČ MALINOVSKIJ 

(rusky Родион Яковлевич Малиновский, 23. listopadu 1898 – 31. března 1967) byl sovětský vojenský velitel během II. 

světové války, maršál Sovětského svazu. Byl velitelem 2. ukrajinského frontu, který v roce 1945 osvobodil 

např. Budapešť, Bratislavu nebo Brno. 

Narodil se v Oděse. V dětství absolvoval církevní školu, ovšem začal se ţivit jako přístavní dělník. V roce 1914 vstoupil ve 

věku 15 let jako dobrovolník do carské armády (podařilo se mu zatajit svůj věk), byl zraněn a po vyléčení roku 1915 zařazen 

do ruských expedičních jednotek působících ve Francii. Tam byl postupně vyznamenán třemi francouzskými válečnými kříţi a 

roku 1918 vstoupil do francouzské cizinecké legie. Tu však v roce 1919 opustil, vrátil se do Ruska, kde se přihlásil do rodící 

se Rudé armády. 

Postupem času stoupal na vojenských hodnostech, roku 1926 vstoupil do Komunistické strany a poté studoval na Vojenské 

akademii M. V. Frunzeho v Moskvě. Po jejím absolvování došlo k jeho dalšímu kariérnímu postupu, roku 1936 odjel jakoţto 

vojenský poradce do Španělska, kde se zúčastnil bojů španělské občanské války na straně republikánské vlády. Do SSSR se 

vrátil v roce 1938, díky čemuţ se vyhnul Stalinovým vojenským čistkám. V roce 1939 byl jmenován profesorem na Frunzeho 

vojenské akademii a v roce 1940 byl povýšen do hodnosti generálmajora. 

V roce 1941 se vrátil do aktivní vojenské sluţby, kde byl jmenován velitelem 48. střeleckého sboru. Po zahájení Velké 

vlastenecké války velel od srpna 1941 6. armádě, s níţ vedl poměrně úspěšné ústupové boje. Dne 18. listopadu 1941 se stal 

velitelem Jiţního frontu. V první polovině roku 1942 zaţil největší neúspěch své kariéry, kdyţ jeho vojska byla rozprášena 

německou přesilou, přičemţ front přišel o 200 000 vojáků. Přes tento neúspěch byl v červenci 1942 jmenován zástupcem 

velitele Severokavkazského frontu a zároveň velitelem Donské armádní skupiny. V srpnu aţ říjnu 1942 velel 66. armádě, 

v bitvě o Stalingrad velel od prosince 1942 2. gardové armádě. V těchto bojích zabránil Mansteinovi, aby osvobodil 

obklíčenou 6. armádu generála Pauluse. V únoru roku 1943 byl jmenován velitelem Jiţního frontu a krátce nato Jihozápadního 

frontu, v dubnu 1943 mu byla udělena hodnost armádního generála. V říjnu 1943 byl Jihozápadní front přeměněn na 3. 

ukrajinský front a on sám jako jeho velitel s ním dobyl Donbas, západní Ukrajinu a v dubnu 1944 i své rodné město Oděsu. 
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V květnu roku 1944 se stal velitelem 2. ukrajinského frontu, který provedl útok na Rumunsko, díky čemuţ se Rumuni přidali 

na stranu Spojenců. V září 1944 byl jmenován maršálem Sovětského svazu. Jeho vojska pokračovala v útoku na Maďarsko a 

v únoru 1945 dobyla Budapešť. V dubnu se probila na Slovensko a postupovala na Moravu. Osvobodila Brno a vedla útoky na 

německá vojska na jihovýchodní Moravě. Počátkem května obdrţela rozkaz k postupu na Prahu od jihovýchodu. Do Prahy se 

ovšem o jen několik hodin dříve probila vojska maršála I. S. Koněva útočící ze severu z prostoru Dráţďan (konkrétně 3. a 4. 

gardová tanková armáda). V květnu 1945 dosáhly jednotky 2. ukrajinského frontu jiţních Čech, kde se setkaly s americkými 

jednotkami. Po ukončení bojů v Evropě byl odvelen na Dálný východ, kde velel Zabajkalskému frontu v bojích při 

operaci Srpnová bouře. 

Po ukončení druhé světové války zůstal v armádě, v březnu 1956 byl jmenován prvním náměstkem ministra 

obrany G. K. Ţukova, působil zde zároveň jako vrchní velitel sovětských pozemních vojsk. V roce 1957 se po G. K. Ţukovovi 

stal sovětským ministrem obrany, přičemţ ve své funkci působil aţ do své smrti. Zemřel 31. března roku 1967 v Moskvě. 

Martin FRIČ 

Martin Frič, uměleckým jménem Mac Frič (29. března 1902 Praha – 26. srpna 1968 Praha), 

byl český filmový scenárista, herec, reţisér a pedagog. 

Byl ţákem (a v jednu dobu i blízkým spolupracovníkem) českého reţiséra Karla Lamače, reţíroval celou řadu legendárních a 

dodnes velmi oblíbených českých filmů. 

Martin Frič byl laureátem Národní ceny (1940) za reţii filmu Muzikantská Liduška , Státní ceny (1951), nositelem Řádu 

republiky (1955), v roce 1962 se stal zaslouţilým umělcem a v roce 1965 byl jmenován národním umělcem.  

Jeho manţelkou byla herečka Suzanne Marwille, jeho nevlastními dcerami pak herečka Marta Fričová a Eva Fričová, obě 

dcery Suzanne Marwille z předchozího manţelství. 

Po sňatku se Suzanne Marwille nechal postavit v Praze-Hodkovičkách (ulice Na Lysinách 9/430) funkcionalistickou vilu, 

navrţenou architektem Ladislavem Ţákem a vybavenou nábytkem bytového architekta Josefa Hesouna. Fričova vila byla po 

roce 2000 rekonstruována a je dnes chráněnou kulturní památkou.  

Pod dojmem sovětské okupace Československa 21. srpna 1968, podle některých zdrojů dobrovolně, ukončil svůj ţivot. Dle 

jiných údajů však sebevraţdu nespáchal; jeho nevlastní dcera Marta Fričová uvedla, ţe 21. srpna byl jiţ v nemocnici a zemřel 

tam na rakovinu. Je pohřben na hřbitově u kostela sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině. 

Byl vnukem Vojtěcha Friče (jehoţ bratr Václav Frič se zajímal o světlotisk) a synovcem Alberto Vojtěcha Friče (etnograf).  

Martin Frič byl velmi komplexní filmovou osobností, jeţ prakticky ovládala mnoho profesí: od filmového výtvarníka, tvůrce 

titulků k němým filmům, filmového laboranta, herce, kameramana, autora námětů, scenáristy aţ po filmového reţiséra a 

pedagoga. Je pokládán za jednoho ze zakladatelských tvůrců moderního českého filmu, který v něm zanechal nesmazatelnou 

stopu podobně jako jeho souputník Otakar Vávra. 

K samostatné reţii se dostal v závěru 20. let, kdy natočil dramata Páter Vojtěch či Varhaník u sv. Víta, jeţ se svým kvalitním 

zpracováním vymykaly tehdejším standardům domácí filmové produkce. Zejména Varhaník u sv. Víta v titulní roli s Karlem 

Hašlerem zaujal svou pozoruhodnou stylizací ve stylu německého kammerspielu. Nejvíce však Frič inklinoval ke komediím, 

na které se naplno soustředil po nástupu zvukového filmu. Právě 30. a 40. léta jsou nejúspěšnějším údobím celé jeho kariéry. 

Frič obdivoval hollywoodské filmy, které mu slouţily jako vzor pro jeho ţánrovou tvorbu, která byla oblíbená u diváků i 

kritiků. 

Rozpětí Fričovy komediální tvorby bylo poměrně široké. S Voskovcem a Werichem natočil satirické komedie Hej-

rup! nebo Svět patří nám, filmy jako Kristián nebo Hotel modrá hvězda byly společenskými komediemi, Ţivot je pes či Eva 

tropí hlouposti měly blízko ke crazy komediím. Samostatnou kategorií byly i studentské komedie Škola základ ţivota a Cesta 

do hlubin študákovy duše. Ve zmiňovaných titulech excelovaly hvězdy tehdejší kinematografie, které Fričovi mnohdy vděčily 

za svou popularitu a hvězdný status. Frič stál u počátků filmových úspěchů Huga Haase, Vlasty Buriana, Oldřicha 

Nového, Adiny Mandlové nebo Nataši Gollové. 

Kromě komedií však Frič točil i filmy jiných ţánrů. S Jánošíkem poloţil první základy slovenské hrané produkce a při té 

příleţitosti objevil i budoucího významného slovenského reţiséra a herce Paľa Bielika. V jeho filmografii se objevují také 

literární adaptace (Hordubalové, Muzikantská Liduška nebo Barbora Hlavsová) či filmy psychologické (Lidé na 

kře, Experiment). 

V poválečném období Frič na svou předešlou tvorbu plynule navázal. V roce 1946 reţíroval na Slovensku snímek Varúj...!, 

který se stal základním kamenem poválečné slovenské filmové tvorby. Jeho dalšími úspěšnými filmy, které vznikly jiţ v době 

zestátněné kinematografie, byly například Čapkovy povídky nebo psychologicky laděný Návrat domů. Po roce 1948 se však i 

Frič musel vyrovnávat s nástupem socialistického realismu. V jeho filmografii se tak střídala kvalitní ţánrová díla a tituly 

poplatnými dobové ideologii. Do první skupiny patří Pytlákova schovanka, parodie na „předválečný filmový kýč“, nebo 

dvoudílná komedie Císařův pekař – Pekařův císař, jejíţ reţii převzal Frič po Jiřím Krejčíkovi. Do druhé skupiny náleţí 

pozapomenuté filmy jako Pětistovka nebo Zocelení, realizované v duchu budovatelské tematiky. 

V poslední fázi své reţijní dráhy pokračoval Frič v natáčení divácky vděčných filmů. Koncem 50. let natočil oblíbené 

pohádky Princezna se zlatou hvězdou a Dařbuján a Pandrhola, v 60. letech pak komedie jako Král králů nebo Nejlepší ţenská 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2._ukrajinsk%C3%BD_front
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%A1%C3%A1l_Sov%C4%9Btsk%C3%A9ho_svazu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_St%C4%9Bpanovi%C4%8D_Kon%C4%9Bv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zabajkalsk%C3%BD_front&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsko-japonsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1956
https://cs.wikipedia.org/wiki/Georgij_Konstantinovi%C4%8D_%C5%BDukov
https://cs.wikipedia.org/wiki/1957
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1967
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1902
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Lama%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_cena_Klementa_Gottwalda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaslou%C5%BEil%C3%BD_um%C4%9Blec
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_um%C4%9Blec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Marwille
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marta_Fri%C4%8Dov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_%C5%BD%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fri%C4%8Dova_vila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marta_Fri%C4%8Dov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_M%C3%A1%C5%99%C3%AD_Magdaleny_(P%C5%99edn%C3%AD_Kopanina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Fri%C4%8D_(pr%C3%A1vn%C3%ADk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Fri%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlotisk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Vojt%C4%9Bch_Fri%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_V%C3%A1vra
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ter_Vojt%C4%9Bch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Varhan%C3%ADk_u_sv._V%C3%ADta&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Varhan%C3%ADk_u_sv._V%C3%ADta&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ha%C5%A1ler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ha%C5%A1ler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ha%C5%A1ler
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kammerspiel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Voskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Werich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hej_rup!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hej_rup!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt_pat%C5%99%C3%AD_n%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristi%C3%A1n_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Modr%C3%A1_hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot_je_pes
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_trop%C3%AD_hlouposti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_trop%C3%AD_hlouposti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_trop%C3%AD_hlouposti
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola_z%C3%A1klad_%C5%BEivota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_do_hlubin_%C5%A1tud%C3%A1kovy_du%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_do_hlubin_%C5%A1tud%C3%A1kovy_du%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_do_hlubin_%C5%A1tud%C3%A1kovy_du%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hugo_Haas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Burian
https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Nov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Nov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Nov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adina_Mandlov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nata%C5%A1a_Gollov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1no%C5%A1%C3%ADk_(film,_1935)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C4%BEo_Bielik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hordubalov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzikantsk%C3%A1_Lidu%C5%A1ka_(film)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_Hlavsov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lid%C3%A9_na_k%C5%99e&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lid%C3%A9_na_k%C5%99e&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lid%C3%A9_na_k%C5%99e&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Capkovy_pov%C3%ADdky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_realismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pytl%C3%A1kova_schovanka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parodie
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99%C5%AFv_peka%C5%99_%E2%80%93_Peka%C5%99%C5%AFv_c%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Krej%C4%8D%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%9Btistovka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zocelen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Princezna_se_zlatou_hv%C4%9Bzdou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%99buj%C3%A1n_a_Pandrhola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Kr%C3%A1l%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejlep%C5%A1%C3%AD_%C5%BEensk%C3%A1_m%C3%A9ho_%C5%BEivota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejlep%C5%A1%C3%AD_%C5%BEensk%C3%A1_m%C3%A9ho_%C5%BEivota


DALŠÍ LIST PROSÍM 

C 22 01 02 109 

15/

4 

 

mého ţivota. V těchto i v jiných svých pozdních titulech (například válečné historické drama Hvězda zvaná pelyněk) dal šanci 

vyniknout Jiřině Bohdalové. Předčasnou smrtí se Fričova filmografie na konci 60. let uzavřela. 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postiţených přeje svým členům, kteří v průběhu března a dubna 2022 oslaví svá ţivotní 

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k pp.Naděţdě SLIVOŇOVÉ, Janě BRANIŠOVÉ, Zdeňku 

DVOŘAKOVI, Marcele FARÁŘOVÉ, Jaroslavu DUFKOVI, Jiřímu JEŢKOVI,  Haně STRÁNSKÉ. 
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