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CO PŘIPRAVUJEME 

Arteterapie 

Setkání v arteterapeutické dílně bude pokračovat každou středu od 13.00 v Komunitním centru. 

Kurzy PC 

    Běží první kurzy  „Základy práce s PC“. Zájemci se mohou nadále hlásit na tel. 723594459, 777047684, nebo 

606161859. Jedná se celkem o 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. 

Sportovní aktivity 

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,Staré Splavy, svoz autobusy 

ZDARMA 

PRO ČLENY MO TP Česká Lípa 

Žádáme všechny členy MO TP Česká Lípa, aby si zkontrolovali své členské průkazy, zda mají vyrovnané všechny 

členské příspěvky. Členský příspěvek do r.2021 činí 200,- Kč. Od r. 2022 je členský příspěvek 300,- Kč. 

Ze Stanov  STP,z.s. 

„Každý člen má následující povinnosti: 

Řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.Neplacení příspěvku 

se považuje za hrubé neplnění povinnosti člena.“ 

Ten kdo nemá příspěvky zaplaceny za r.2020 a 2021 může tak učinit do konce června 2022. Kdo nemá zaplaceny 

příspěvky déle,bude automaticky ze seznamu členů vyškrtnut. 

 

 

 



POBOČKA NÁRODNÍ RADY V LIBERCI 

 

 

 

Národní Rada zdravotně postižených ČR, Partyzánská 1/7, Praha 7 před 5ti lety otevřela pobočku 

poradny NRZP ČR v Liberci, a to ve Voroněžské ulici 144/20, Liberec 1, poblíž Katastrálního úřadu, 

naproti Technické univerzitě „H“ v budově bývalého PVT v Liberci, v 1. patře.   

Prostřednictvím poradny je poskytováno bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální a 

sociálně právní poradenství v oblastech výběru vhodné sociální služby v regionu, nabízí konzultaci ke 

smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového 

pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazy osob 

se zdravotním postižením. Poradna se dále věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, problematice bydlení OZP, odstraňování 

architektonických bariér a tematice přístupnosti prostředí a vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Poradna je také přístupna i dalším osobám, např. osobám bez 

přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. 

Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.   

Konzultace s klienty jsou realizovány prostřednictvím e-mailového kontaktu: poradnaliberec@nrzp.cz, 

telefonického kontaktu: tel. 731 504 057 a prostřednictvím programu Skype:  poradna_nrzp_liberec , což 

ve svém důsledku umožňuje zmírnit klientovi zátěž spojenou s dopravou a úsporu času, je operativnější a 

flexibilnější a pro klienta pohodlnější. Konzultační hodiny jsou rozvrženy v rámci celého týdne tak, aby 

se nabídka časové dotace klientovi stala co nejširší a nejdostupnější, a to v úterý, středa a pátek.  

Poradenství probíhá s cílem podpory integrity klienta, vyrovnání se s handicapy a úspěšné socializace 

s minimalizací rizik sociálního vyloučení s důrazem na individuální přístup a konkrétní specifika 

handicapu klienta s konečným výsledkem, a to je soběstačnost, samostatnost klienta a zajištění co možná 

nejperspektivnějšího budoucího uplatnění, a to jak z hlediska společenského, osobního i pracovního.  

Informace o činnosti poradny najdete též na stránkách www.nrzp.cz. 

 

ZPRÁVY Z STP Praha 

 

Díky mimořádné červnové valorizaci se důchody zvýší v průměru o více než tisíc korun V souladu s nařízením 

vlády č. 35/2022 Sb. se od červnové splátky všem vypláceným důchodům zvýší procentní výměra o 8,2 %. V 

průměru se tak důchod zvýší o 1 017 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je vysoká inflace, která od loňského 

června přesáhla zákonem stanovených 5 %. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká 

správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Mimořádná valorizace se týká 

všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. 

Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody 

jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se stanovuje individuálně a v souvislosti 

s mimořádnou valorizací se bude zvyšovat o 8,2 %. Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. 

O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením, které bude 

mimořádně rozesíláno již v období od poloviny března do poloviny dubna 2022. Více informací najdete na 

stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/- /diky-mimoradne-cervnove-valorizaci-si-duchodci-prijdou-v-prumeru-na-

vice-nez-tisic-korun. Zdroj: ČSSZ  

***** 

http://www.nrzp.cz/


Díky mimořádné červnové valorizaci si důchodci přijdou v průměru na více než tisíc korun V souladu s nařízením 

vlády č. 35/2022 Sb. se od červnové splátky všem vypláceným důchodům zvýší procentní výměra o 8,2 %. V 

průměru se tak důchod zvýší o 1 017 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je vysoká inflace, která od loňského 

června přesáhla zákonem stanovených 5 %. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká 

správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Mimořádná valorizace se týká 

všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. 

Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody 

jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se stanovuje individuálně a v souvislosti 

s mimořádnou valorizací se bude zvyšovat o 8,2 %. Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. 

Navýšení procentní výměry o 8,2 % se týká i důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které budou přiznány v 

období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Toto zvýšení se týká i vyplácených příplatků k 

důchodu, které rovněž vzrostou o 8,2 % částky příplatku, jenž náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje (týká se i 

příplatků k důchodu přiznaných v období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022). Jelikož se důchody a příplatky k důchodu 

zvyšují od červnové splátky, nebude náležet doplatek valorizace tak, jak tomu bylo u valorizace v lednu. O zvýšení 

důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením, které bude mimořádně 

rozesíláno již v období od poloviny března do poloviny dubna. V těchto oznámeních bude upozorněno na 

skutečnost, že uvedené částky zvýšení platí za předpokladu, že do doby červnové splátky nedojde k žádným 

změnám v nárocích na důchody či příplatky k důchodu nebo jejich výši. Součástí zásilek s oznámením bude též 

informace o možnostech čerpání příspěvku na bydlení a dalších dávek, které poskytuje Úřad práce ČR, s ohledem 

na skokový růst cen energií. Pokud by v období od odeslání oznámení do červnové splátky došlo ke změně v 

nároku na důchod nebo jeho výši z jiného důvodu, než je mimořádná valorizace, bude valorizační zvýšení v červnu 

provedeno podle skutečné nové výše důchodu, ale nebude již zasíláno nové valorizační oznámení. Důchodcům, 

kterým nemohlo být oznámení zasláno, protože ke dni jeho distribuce ještě nebyli poživateli důchodu, bude zasláno 

až v souvislosti se zpracováním valorizačního zvýšení od června 2022. Valorizační oznámení budou v těchto 

případech zasílána od druhé poloviny května do první poloviny června. Obdobně až v souvislosti se zpracováním 

valorizace budou oznámení zasílána důchodcům žijícím v cizině. Valorizační oznámení na zahraniční adresy budou 

rozesílána rovněž od druhé poloviny května do první poloviny června.  

Informace NRZP ČR 

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace pro pomoc občanům 

Ukrajiny, nebo informace o připravované slevě jízdného pro poživatele ID 3. stupně, nebo informace o 

připomínkování vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se 

elektronických poukazů, nebo výkladové stanovisko MPSV - poskytování sociálních služeb osobám, které z 

důvodu válečného konfliktu přišly do ČR z Ukrajiny, nebo informace o prohlášení předsednictva NRZP ČR v 

souvislosti se zvyšováním cen energií a pohonných hmot, nebo informace o valorizací náhrad za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti u pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zdroj: NRZP ČR  

Průkaz TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na mobilitu pro lidi s postižením 

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz. Kdo může dostat průkaz 

mimořádných výhod (průkaz osoby se zdravotním postižením), jak se jednotlivé průkazy liší a k čemu jsou dobré? 

Kdy lze získat také příspěvek na mobilitu (na dopravu)? Jak požádat o průkaz nebo příspěvek? Odpovědi najdete v 

článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/01/prukaz-tp-ztp-a-ztp-p-a-prispevek-na-mobilitu-

pro�lidi-s-postizenim/. Zdroj: Aktivní život 

Mohu získat průkaz osoby se zdravotním postižením? 

 Ano, pokud máte dlouhodobé onemocnění nebo postižení, které podstatně omezuje Vaši pohyblivost (chůzi) nebo 

orientaci. Průkaz nedostanou děti mladší jednoho roku.  

Kdy je onemocnění dlouhodobé?  



Když trvá nebo podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok. 

 Příklad: Za dlouhodobé onemocnění se nepovažuje zlomená noha a někdy dokonce ani mozková příhoda, po které 

můžete mít chvíli problémy s pamětí (orientací) a s chůzí (pohyblivostí).  

Mají všichni lidé s postižením stejný průkaz? 

Zákon rozlišuje tři stupně funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace a podle toho i průkazy: 

 

Mám zhoršenou pohyblivost 
(chůzi)VENKU 

Mám zhoršenou pohyblivost 
(chůzi)DOMA 

  

Chodím samostatně(používám 
Francouzské hole) 

Ujde méně než obvykle,mám 
Problémy při chůzi kolem překážek 
A ne nerovném povrchu 

  Průkaz TP 
Středně těžké postižení 

Chodím samostatně 
(s chodítkem) 

Mám značné obtíže 
Ujdu jen krátkou vzdálenost 

 Průkaz ZTP 
Těžké postižení 

Nemohu chodit nebo 
Značně obtížně 

Nemohu samostatně chodit, 
Zpravidla používám invalidní vozík 
 

 Průkaz ZTP/P 
Zvlášť těžké postižení 
(úplné postižení)s potřebou 
průvodce 

Stačí, že mám podstatné problémy s chůzí nebo orientací?  

Ne. Postižení, které omezuje pohyb nebo orientaci (v tabulce výše), musí odpovídat některému ze zdravotních 

stavů vyjmenovaných v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. Pokud tam Váš stav není, posudkový lékař určí, 

kterému stavu ve vyhlášce se nejvíce podobá svými důsledky. Plný text je uveden na konci článku. 

 Co průkazem získám?  

Průkaz TP  

• vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě 

 • přednost při jednání na úřadech  

Průkaz ZTP (platí výhody průkazu TP a navíc ještě)  

• bezplatná místní hromadná doprava (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)  

• sleva 75 % ve vlacích (ve druhé třídě) a v autobusech v České republice 

• parkovací karta platná v celé Evropské unii  

• osvobození od daně z nemovitostí a od některých správních poplatků  

• v České republice nepotřebujete dálniční známku  

• neplatíte rozhlasové a televizní poplatky, pokud jste osobou která trpí úplnou nebo praktickou slepotou obou očí 

anebo oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou 

 • podle uvážení pořadatele sleva do divadla, do kina, na koncert nebo jinou akci 

 • další slevy podle uvážení dodavatele zemního plynu, elektřiny nebo mobilního operátora 

 Průkaz ZTP/P (platí výhody průkazu TP a ZTP a navíc ještě)  

• bezplatná doprava průvodce místní a vnitrostátní hromadnou dopravou 



 • bezplatná doprava vodicího psa pro úplně nebo prakticky nevidomé bez doprovodu průvodce 

 • slevy na dani z příjmu  

Co je příspěvek na mobilitu, kolik činí a kdo ho dostane?  

Příspěvek na mobilitu 550 Kč měsíčně je dávka pro lidi s postižením, kteří 

 • v jednom měsíci opakovaně cestují za úhradu (hromadnou dopravou, sami řídí, někdo je vozí), 

 • mají průkaz ZTP nebo ZTP/P a 

 • nejsou v pobytovém zařízení sociálních služeb.  

Opakovaná doprava za úhradu v jednom kalendářním měsíci se prokazuje čestným prohlášením.  

Co když musím cestovat, ale jsem v pobytovém zařízení sociálních služeb?  

I když jste v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem 

nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, může úřad práce příspěvek výjimečně přiznat.  

Nestačí čestné prohlášení o opakované dopravě za úhradu. Úřadu práce vysvětlete, jak často a proč potřebujete 

pravidelně cestovat mimo zařízení, a prokažte, že za dopravu platíte.  

Jak získám průkaz nebo příspěvek na mobilitu?  

O průkaz nebo příspěvek musíte požádat úřad práce na formuláři. Papírové formuláře dostanete na každém 

úřadu práce. Formuláře žádosti o průkaz a žádosti o příspěvek na mobilitu najdete také na webu Ministerstva práce 

a sociálních věcí (www.mpsv.cz) v záložce Formuláře.  

Pokud chcete průkaz i příspěvek na mobilitu, doporučujeme podat obě žádosti současně. 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením 

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání 

průkazu osoby se zdravotním postižením 

1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního 

postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: 

 ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny, 

 anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně, o 

podstatné omezení funkce dolní končetiny,  

 středně těžké omezení funkce dvou končetin,  

 zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm, 

 postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,  

 postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového   

korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,  

 stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy, 

 omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických 

postiženích, 

 psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u mírného stupně 

autistické poruchy se zachovanou přiměřenou komunikací a chováním v obvyklých situacích, s 



obtížným navazováním sociálních kontaktů, s projevy zvláštních nebo neadekvátních odpovědí na 

sociální stimulaci okolí,  

 neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou 

končetin a podstatným snížením dosahu chůze  

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení 

pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: 

 anatomická ztráta dolní končetiny 

  v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový  

  uživatel protézy 

  anatomická ztráta dolních končetin 

  nártech nebo v nártu a bérci  

  funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkc 

  anatomická ztráta dolní a horní končetin v úrovni bérce a předloktí, 

  anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí, 

  těžké omezení funkce dvou končetin,  

  postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou  

  nestabilitou pánevního prstence,  

 postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné 

deformity páteře 

  s omezením exkurzí hrudníku,  

  těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických 

postiženích,  

  celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší 

korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,  

  kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké 

nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné 

slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je 

menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole 

v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena, 

  oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 

3/60, minimum lepší než 1/60,  

  psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru; u 

středně těžkého stupně autistické poruchy s nápadnými deficity ve verbální a nonverbální komunikaci, 

značně abnormálním nebo rušivým chováním, s výrazně redukovanou nebo výrazně abnormální reakcí na 

sociální stimulaci okolí  

  neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, 

ataxie, mimovolných pohybů  

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního 

postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: 

 anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, 

  interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,  

  anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,  

  anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní 

končetiny v úrovni paže a stehna,  

  funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,  

  funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,  

  zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků 

pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina 



 disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná 

výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,  

  multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením 

orientace nebo pohyblivosti,  

  celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes 

nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku, 

  neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 

1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem 

centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, 

kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 

s chybnou světelnou projekcí, 

  kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné 

těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a 

oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 

3/60, minimum lepší než 1/60,  

  střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,  

  psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně 

nízkofunkčního typu autismu,  

  neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a 

těžkými neuropsychickými projevy.  

 

Možnosti ukončení pracovního poměru 

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k ukončení pracovního poměru může dojít, a každá má svá 

specifika. Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu 

ukončení pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy 

ukončení jsou následující: zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohoda o rozvázání pracovního poměru, 

výpověď z pracovního poměru. Podrobnější informace najdete na stránkách 

https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/04/udelejte-si-v-moznostech-ukonceni-pracovniho�pomeru-jednou-provzdy-

jasno/. Zdroj: Aktivní život 

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k rozloučení může dojít, a každá má svá specifika.  

Zrušení? Dohoda? Výpověď?  

Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení 

pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení 

jsou následující: 

 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 

 • dohoda o rozvázání pracovního poměru,  

 • výpověď z pracovního poměru. 

 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – co byste měli vědět  

Ve zkušební době může zaměstnanec, ale i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z 

jakéhokoli důvodu. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání 

dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec se může rozhodnout pracovní poměr ukončit, i když byl nebo zůstává 

na neschopence. Ve zkušební době pracovní poměr skončí automaticky dnem, kdy je dokument o zrušení 

doručený či předaný zaměstnanci. Stejné pravidlo platí i ze strany zaměstnance – pracovní poměr ve zkušební 



době skončí v den doručení nebo předání zrušení zaměstnavateli. Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

není potřeba dodržet žádnou výpovědní dobu. 

 Dohoda o rozvázání pracovního poměru – na co nesmíte zapomenout 

 O dohodě je řeč jen tehdy, když s ukončením pracovního poměru a s jeho podmínkami souhlasí obě zúčastněné 

strany. Dohoda musí být písemná, s podpisem obou stran. Uvedení důvodu ukončení v dohodě může být 

považováno za vstřícný krok zejména pro zaměstnance. Když odchází například z organizačních důvodů, bude mít 

nárok na odstupné. A pokud se bude hlásit na úřad práce, bude mít nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti. 

Proto mohou zaměstnanci někdy uvedení důvodu v dohodě požadovat. 

 „Výpovědní doba“ může, ale nemusí být součástí dohody o ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec tak může 

odejít klidně v den podpisu dohody nebo se můžete domluvit na skončení až třeba za dva měsíce. Záleží na 

vzájemné dohodě obou stran.  

Dohodu je tedy potřeba důkladně přečíst a všechny uvedené podmínky pečlivě zvážit. Když už je dohoda 

podepsaná, nabývá platnosti a zpětně se s podmínkami nic moc nenadělá.  

Výpověď z pracovního poměru – na co je dobré se zaměřit 

 Výpověď ze strany zaměstnance musí být v písemné formě a zaměstnanec ji musí podepsat. Zaměstnavatel ji 

podepisovat nemusí, stačí, když ji převezme. Výpověď začíná platit dnem doručení a od prvního dne nového 

měsíce automaticky začne běžet výpovědní doba 2 měsíce. Zaměstnanec ve výpovědi nemusí udat důvod, proč 

výpověď podává. Výpověď ze strany zaměstnavatele také musí být v písemné formě, podepsaná a druhá strana 

ji podepisovat nemusí. Zaměstnavatel ale může výpověď podat pouze z důvodů, které jsou uvedené v 

zákoníku práce.  

Důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele jsou zejména: organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování 

předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance. Když se propouští z důvodu organizačních změn 

nebo nemoci z povolání či pracovního úrazu, zaměstnanci náleží odstupné. Výpověď je platná ode dne doručení 

zaměstnanci a od začátku nového měsíce po doručení automaticky začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta. 

Pozor, zaměstnavatel ale nesmí dát výpověď v ochranné době. To je například: pracovní neschopnost, 

těhotenství, dále doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou, nebo doba, po kterou zaměstnankyně či zaměstnanec 

čerpají rodičovskou dovolenou 

******* 

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) a jaká dodržet pravidla 

 Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřování člena rodiny (OČR) má 

nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (s výjimkami). Obzvlášť 

v období pandemií je dobré vědět, že nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká i tehdy, když je dítě v karanténě nebo 

v případě, že osoba, která o dítě pečuje obvykle, také onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa. Nárok má i 

zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, např. jestliže jeho školské zařízení bylo uzavřeno (třeba z 

důvodu pandemie nebo havárie, živelné katastrofy apod.). Podrobnější informace o ošetřovném najdete v článku na 

stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/03/kdo-ma-narok-na-osetrovne-ocr-a-jaka-dodrzet�pravidla/. 

Zdroj: Aktivní život  

Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřování člena rodiny (OČR) 

má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (s 

výjimkami). Obzvlášť v období pandemií je dobré vědět, že nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká i tehdy, 

když je dítě v karanténě nebo v případě, že osoba, která o dítě pečuje obvykle, také onemocněla nebo jí byla 

nařízena karanténa.  



Nárok má i zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, např. jestliže jeho školské zařízení bylo 

uzavřeno (třeba z důvodu pandemie nebo havárie, živelné katastrofy apod.). Aby mohl člověk čerpat ošetřovné, 

musí být účasten nemocenského pojištění.  

Pokud jde o zaměstnance, tato účast vzniká v den nástupu do zaměstnání a zaniká dnem skončení pracovního 

poměru.  

Dalším pravidlem je, že osoba, o kterou zaměstnanec pečuje nebo ji ošetřuje, s ním musí žít ve stejné 

domácnosti. S výjimkou ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé, sourozence nebo 

manžela/manželky.  

O vystavení Rozhodnutí o potřebě ošetřování nebo péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, 

případně krajská hygienická stanice (například v případě karantény). Zaměstnanec je povinný tiskopis neprodleně 

předat zaměstnavateli. Zaměstnavatel musí předat potřebné podklady pro výplatu ošetřovného příslušné 

správě sociálního zabezpečení, která příspěvek vyplácí. Zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnance po dobu 

jeho nepřítomnosti, pokud předložil Rozhodnutí o potřebě ošetřování.  

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je i v době, kdy rodič je v 

dočasné pracovní neschopnosti nebo ošetřuje či pečuje o dítě mladší než 10 let nebo ošetřuje jiného člena 

domácnosti. 

 Jelikož zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, není sám nemocný, nemá nijak omezené vycházky (pokud zvládá 

zajistit plnohodnotnou péči o dítě či nemocnou osobu). Správa sociálního zabezpečení tedy v tomto případě 

zaměstnance běžně nekontroluje.  

Na ošetřovné nemají nárok rodiče dětí, na něž jiná osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo 

rodičovský příspěvek. Toto pravidlo ale neplatí ve chvíli, kdy osoba pobírající mateřskou nebo rodičovskou také 

onemocněla nebo je po úraze apod.  

Na ošetřovné také nemají nárok zaměstnanci během prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti, dále OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné (ani v případě, že si platí dobrovolné nemocenské 

pojištění) a také lidé zaměstnaní na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). 

VÝŠE OŠETŘOVNÉHO A VÝPOČET  

• Ošetřovné se vyplácí od prvního dne ošetřování člena rodiny, ale maximálně po dobu 9 kalendářních dnů (počítají 

se tedy i víkendy, stejně jako u nemocenské). 

 • Rodiče se mohou v průběhu ošetřování jednou prostřídat, ale maximální doba ošetřování se tím neprodlužuje 

 • Výjimku v povolené délce ošetřování mají osamělí zaměstnanci (tzv. samoživitelé), kteří mají v trvalé péči aspoň 

jedno dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku. U nich je ošetřování prodloužené na 16 

kalendářních dnů.  

• Výše ošetřovného činí 60 % z denního vyměřovacího základu.  

• Výpočet toho základu zahrnuje především průměrný denní příjem za rozhodné období, kterým je obvykle 12 

kalendářních měsíců před měsícem, kdy vznikla potřeba péče.  

• Tento základ je následně snížený o redukční hranice (existují 3), jež se každoročně mění. Tak vznikne 

redukovaný denní vyměřovací základ. 

 • Tento základ je následně snížený o redukční hranice (existují 3), jež se každoročně mění. Tak vznikne 

redukovaný denní vyměřovací základ.  



• Správa sociálního zabezpečení vyplácí ošetřovné na dítě či nemocnou osobu nejpozději do 1 měsíce,  který 

následuje po dni, kdy jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. 

 CO JE TO DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ A JAKÉ MÁ PODMÍNKY 

 Pokud od začátku víte, že péče o člena rodiny či dítě bude trvat déle než 9 kalendářních dní, můžete si zažádat o 

dlouhodobé ošetřovné. Slouží zaměstnancům, kteří se starají o blízké nejčastěji s vážnou chorobou nebo po 

těžkém úrazu. Tento příspěvek jim poskytuje přiměřenou náhradu běžného příjmu, aniž by přišli o práci nebo 

museli celou dobu čerpat dovolenou.  

Na dlouhodobé ošetřovné má nárok příbuzný ošetřované osoby, manžel/manželka, případně druh/družka a 

další osoby se shodným místem trvalého pobytu.  

Aby bylo dlouhodobé ošetřovné uznané, je kromě účasti na nemocenském pojištění nutné doložení 

hospitalizace ošetřované osoby, která trvala minimálně 4 po sobě jdoucí kalendářní dny, nebo je potřeba 

lékařsky potvrzená celodenní péče v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů následujících po propuštění 

z nemocnice. 

 Poslední podmínkou je souhlas ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče pro člověka, který se o ni 

bude starat a dávku pobírat. Tuto dávku může zaměstnanec čerpat až po dobu 90 kalendářních dní. 

****** 

Světový týden glaukomu: zásadní je včasná diagnostika 

Zelený zákal nebolí a přichází nenápadně. Pokud není rozpoznán včas, hrozí vážné poškození zraku, které může 

končit i slepotou. Na vážnost zákeřného onemocnění upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Zelený 

zákal neboli glaukom vážně ohrožuje zrak. Je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty. Přezdívá se mu 

„tichý zloděj zraku“, protože nebolí. Když si člověk všimne, že s jeho zrakem něco není v pořádku, může už nemoc 

být v pokročilém stadiu. Změny vidění jsou přitom nevratné. Zásadní je včasné odhalení nemoci a zahájení léčby. 

Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat, proto jsou 

tolik důležité pravidelné kontroly u očního lékaře. Pokud se glaukom nachází v pozdější fázi, s následky si 

současná oční medicína poradit nedokáže. Lidé starší čtyřiceti let by proto měli absolvovat pravidelné prohlídky u 

očního lékaře. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zacal-svetovy-tyden-

glaukomu-zasadni-je-vcasna�diagnostika. Zdroj: Helpnet.cz  

Sbírka sluchadel pro nedoslýchavé Ukrajince 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR vyhlašuje humanitární sbírku odložených a nepoužívaných závěsných 

sluchadel pro lidi přicházející z Ukrajiny. Řada těchto lidí jsou nedoslýchaví nebo neslyšící a chybí jim sluchadla, a 

to z různých důvodů. Celou akci bude organizovat svaz prostřednictvím 25 poradenských center svazu a jeho 

obecně prospěšných organizací ve všech krajích. Podrobnosti najdete na stránkách 

https://nrzp.cz/2022/03/17/informace-c�26-2022-sbirka-sluchadel-pro-nedoslychave-ukrajince/. Zdroj: NRZP ČR  

 

VÍTE, ŽE 

.*Spousta lidí říká, že nechtějí pít před ulehnutím do postele, aby nemuseli vstávat  v noci. Zeptal jsem se 

doktora, proč lidé potřebují močit v noci? 

 Odpověď: Gravitace zadržuje vodu v dolní části těla, když jste ve vzpřímené poloze (nohy otékají). Když ulehnete 

a dolní části těla (nohy, atd.) se dostanou do stejné úrovně s ledvinami, potom ledviny odtud snadněji odstraní 

vodu. Věděl jsem, že je třeba pít vodu, abychom vypláchli toxiny, z našeho těla, ale toto bylo pro mě novinka. 



Správný čas kdy pít vodu ... velmi důležité. Pitná voda v určitém čase maximalizuje svoji účinnost na organismus: 

2 sklenice vody po probuzení - pomáhá aktivovat vnitřní orgány, 

 1 sklenice vody 30 minut před jídlem - pomáhá trávení,  

1 sklenice vody před koupáním - pomáhá snižovat krevní tlak,  

1 sklenice vody před spaním - pomáhá zabránit mrtvici nebo infarktu.  

* *Můj lékař mi řekl, že voda před spaním také pomůže předcházet noční křeči nohou. Kardiolog uvedl, že kdyby 

každý člověk po obdržení tohoto e-mailu, jej odeslal 10 lidem, mohlo by to pravděpodobně zachránil jeden život 

                                       ************************************** 

Stížnosti ve zdravotnictví 

 V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/17/stiznosti-ve-zdravotnictvi/ najdete informace, jak 

řešit stížnosti ve zdravotnictví. Pro všechny strany je samozřejmě vždy nejvýhodnější, nalézt společně přijatelné 

řešení a dohodnout se. Pokud se ale tento krok nepovede a chcete podat stížnost na nemocnici, lékaře či 

zdravotnický personál, článek vám poradí, jaké máte možnosti. Zdroj: Aktivní život 

Stomici mohou využívat ILCO 

Linku psychologické pomoci České ILCO - pacientská organizace, která dlouhodobě pomáhá stomikům (lidem s 

vývodem) s návratem do normálního života, spustila ILCO Linku psychologické pomoci. Je dostupná každých 14 

dní, vždy v pondělí v čase od 16 do 18 hod., a to od 7. 2. 2022 do 31. 12. 2023. Zarezervovat termín je možné po 

vyplnění krátkého dotazníku na stránkách www.ilco.cz. Cílem linky je poskytnout psychologickou podporu, která 

pomůže vyřešit problémy a situace, se kterými se pacienti často potýkají. Tedy zvládaní nemoci (jak se vyrovnat se 

strachy, obavami, úzkostí či depresi); jak komunikovat s lékařem, rodinou, dětmi, přáteli, spolupracovníky atd.; 

otázky nadlimitního stresu, sebevědomí, partnerských vztahů, intimních a sexuálních problémů  či najit individuální 

cestu k pozitivnímu myšlení a vnímaní. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/stomici-mohou-vyuzivat-

ilco-linku-psychologicke�pomoci. Zdroj: Helpnet.cz  

Kam se obrátit, když vás přepadne úzkost z blízké války 

Blízkost válečného konfliktu na Ukrajině vyvolává v hodně lidech pocity úzkostí a strachu. Zatímco starší lidé ve 

svých myslích vzpomínají na rok 1968, mladší ročníky se bojí války, jejíž bezprostřednost a blízkost neměli za svůj 

život ještě šanci zažít. První psychologickou pomoc nabízejí telefonické linky psychologické pomoci, jako je 

například Linka bezpečí nebo Cesta z krize. Pokud jste i u sebe zaznamenali vyšší míru úzkosti a potřebujete si s 

někým promluvit, ale nemáte vůli hned navštěvovat psychologa či psychiatra, nebo vám jen vyhovuje anonymní 

prostředí telefonických psychologických služeb, neváhejte se na některou z nich obrátit. Kontakty na některé z nich 

najdete na stránkách https://blog.givt.cz/2022/03/06/uzkost-z-blizke-valky-aneb-kam-se-obratit-kdyz-

vas�prepadnou-obavy/. Zdroj: GIVT.cz  

Právní pomoc 

 Právní pomoc můžete potřebovat u soudů, u úřadů, u policie, při řešení sporu se zaměstnavatelem, při sepsání 

smlouvy, když jste v exekuci, nebo když jste trestně stíhaní. Prostě tam, kde potřebujete vyřešit právní problém a 

nevíte si rady. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/22/pravni-pomoc/ najdete informace, 

koho a kdy můžete požádat o radu a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu. 

Zdroj: Aktivní život  

 

 



Informace NRZP ČR 

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o příspěvku na mobilitu  a dálničních 

poplatcích. Zdroj: NRZP ČR  

Manuál „Co dělat, když…?“ 

Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek připravil s týmem odboru bezpečnosti a krizového řízení MČ Praha 8 manuál pro 

případ mimořádné situace s názvem „Co dělat, když…?“ V manuálu se Jiří Vítek snaží ze svých zkušeností 

profesionálního hasiče a lektora civilní ochrany nabídnout více či méně známé informace, v každém případě však 

informace potřebné v mimořádných situacích. Manuál si můžete stáhnout na stránkách 

https://www.praha8.cz/Manual-Co-delat-kdyz.html. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Vyhlazení Lidic 
1 0 .  6 .  1 9 4 2 - 1 0 .  6 .  1 9 4 2  
Vesnice Lidice se nacházela nedaleko Kladna ve středních Čechách. Po úspěšném atentátu na R. Heydricha se 

objevilo falešné podezření, že ve vsi měli údajně žít příbuzní atentátníků. Bylo proto rozhodnuto, že Lidice budou 

exemplárně zlikvidovány jako výstraha pro celý český národ. Dle rozkazu SS Gruppenführera K. H. Franka byla 

ves v nočních hodinách z 9. na 10. června 1942 obklíčena a v ranních hodinách začala být vyklízena. Všichni 

dospělí muži od 15 let věku byli ještě téhož dne zastřeleni (173 mužů), ženy byly deportovány do koncentračního 

tábora Ravensbrück a do Terezína, děti byly shromážděny, několik jich bylo odesláno na poněmčení, většina do 

Lodže. Ze 105 lidických dětí přežilo 17. Ves byla vypálena a srovnána se zemí a veškeré zmínky a náznaky 

upomínající na její existenci měly být zlikvidovány, včetně návesního rybníku a potoka protékajícího vsí. Podobný 

osud stihl o čtrnáct dní později (24. června 1942) i východočeské Ležáky. Zničení Lidic vyvolalo ve světě 

mimořádnou odezvu a stalo se jedním ze symbolů nacistického barbarství. 

 

 

Vladislav Vančura (23. června 1891 Háj ve Slezsku
[1]

 – 1. června 1942 Praha
[2][3]

) 

byl český spisovatel, dramatik a filmový režisér, původním povoláním lékař. V době druhé světové války se zapojil 

do protinacistického odboje a roku 1942 byl popraven. 

Soukromý život 

Narodil se v Háji ve Slezsku. Matka se jmenovala Marie, narozena 19. září 1863 v Klucích na Čáslavsku, původem 

z katolické rodiny. Otec evangelík Václav Vojtěch Vančura (28. září 1856, Čáslav) se v době Vančurova narození 

živil jakožto úředník cukrovaru v Háji u Opavy. Místo po chvíli opustil a rodina se dlouhá léta stěhovala. Během 

šesti let Vančurova života rodina žila v Cvrčově u Tovačova, Tovačově, Praze, Močovicích u Čáslavi, Libici nad 

Cidlinou, Havransku a nakonec v Davli, kde se rodina na celých sedmnáct let usadila. Vančura zde docházel do 

místní tříletky, později se učil soukromě. Měl starší sestru Marii a tři mladší sestry – Otilii, Františku a Ludmilu. 

Jeho příbuzný byl Antonín Vančura – Jiří Mahen.
[4]

 (Dědové Vančury a Mahena byli bratři.
[5]

) 

Primu a sekundu vystudoval na Malostranském gymnáziu, kde žil bez rodičů, tercii a kvartu v Benešově, kde 

potkalKarla Nového – celé čtyři roky se o něho a sourozence starala sestra Marie. Ani na jedné škole nebyl 

spokojen. Měl kázeňské problémy, z nichž jeden vyústil v propadnutí jeho a dalších žáků včetně Karla Nového. 

Příčinou bylo sympatizování s protirakouskými myšlenkami, tíhnutí k socialismu a Masarykovi. To vyústilo v 

debatní kroužek, kde se mimo tato témata diskutovalo i o umění a náboženství. Benešovská léta Vančura zobrazil 

ve svém Pekaři Janu Marhoulovi. Mladý, věčně zamyšlený Jan Josef se zde dostal do křížku se zeměpisářem 

Brunculíkem a katechetou Kovářem – ve Vančurově Benešově dějepisář Brunclík a katecheta Kolář.
[4]

 

 

Do kvarty se nevrátil a místo toho se stal knihkupeckým příručím ve Vysokém Mýtě, dále se učil fotografem, 

zkoušel Grafickou unii v Praze a zinkografii Unie na Vyšehradě. Od mládí Vančura tíhnul k malířství a tak 

studoval na umělecko-průmyslové škole v Praze. Pokoušel se i o studium na Akademii. I přes doporučení Mikoláše 

Alše, které mu zařídil Karel Nový, s kterým tehdy v Praze žil, ho tehdejší rektor akademie Hanuš 

Schwaiger odmítl. Po neúspěchu snil o cestování světem a dobrovolně se přihlásil k námořnictvu. Ve stejnou dobu 
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se vrátil do Davle, jelikož jeho matka těžce onemocněla. Vančura poté během roku složil zkoušku za kvartu a 

kvintu. Sextu vychodil na gymnáziu v Křemencově ulici, septimu a oktávu na Malostranském gymnáziu, kde také 

1. července 1915 ve věku 24 let maturoval. Po maturitě studoval na právnické fakultě a zároveň pracoval jako 

úředník v Zemědělské radě. Po prvním semestru zaměstnání opustil a přestoupil na lékařskou fakultu. Studium 

hladce dokončil, jeho diplom je datován 2. června 1921.
[4]

 

 

Na univerzitě potkal o šest let mladší Ludmilu Tuhou, se kterou se krátce po své promoci, 16. srpna 1921, oženil.
[p 

1]
 Po svatbě manželé Vančurovi otevřeli lékařskou praxi na Zbraslavi, kam se později přestěhovali. Roku 1924 zde 

podle návrhu architekta Jaromíra Krejcara, Vančurova kolegy z Devětsilu, postavili tzv. Vančurovu vilu, ve které 

Vančura žil až do svého odvedení gestapem. 8. dubna 1923 se manželům Vančurovým narodila dcera Alena 

(provdaná Santarová), pozdější spisovatelka. O svém životě Vladislav Vančura podle jeho nejbližších přátel (V. 

Nezval, příbuzný Jiří Mahen, žena Ludmila, Karel Nový) nerad mluvil. Tehdejší spisovatelé o sobě často psali do 

časopisů, nejčastěji do Rozprav Aventina, ale Vančura tak nečinil. Osobní informace tak pocházejí především ze 

vzpomínkové knihy Ludmily Vančurové, vzpomínek Karla Nového a korespondence z pozůstalosti Vančurových 

nejbližších.
[4]

 

Účastník kulturního a politického dění[ 

Byl členem a prvním předsedou Devětsilu (1920)
[6]
, přívrženec poetismu, ve třicátých letech byl členem Levé 

fronty. Od roku1920 publikoval v mnoha časopisech – Červen, Kmen, Host a Panorama. Od roku 1921 byl 

členem KSČ. V roce 1929 však podepsal spolu se šesti dalšími komunistickými umělci tzv. Manifest sedmi, který 

kritizoval nové Gottwaldovo vedení, a následně byl spolu s ostatními signatáři z KSČ vyloučen. Svými postoji se 

však i nadále hlásil k marxistické levici.
[5]

 

V roce 1924 působil v období března až května jako divadelní kritik v deníku Československá samostatnost, 

později přejmenovaného na Národní osvobození, kde převzal místo po Jindřichu Vodákovi, který odešel do 

divadelní rubrikyČeského slova. Kritiky podepisoval šifrou -jv.- nebo -W-. Celkově zde připravil 21 divadelních 

kritik.
[7]

 Byl rovněž členem redakční rady Družstevní práce, kde mimo jiné vyšly i jeho Obrazy z dějin národa 

českého. Byl též předsedou Československé filmové společnosti (1936–1938).
[8]

 

Za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence – ilegální odbojové organizace při 

komunistickém Ústředním národním revolučním výboru. V květnu roku 1942 byl zatčen a 1. června na Kobyliské 

střelnici popraven.
[9]

 

V roce 1946 byl in memoriam jmenován národním umělcem. 

Odbojová činnost a antifašismus 

V listopadu 1934 podepsal protifašistický projev spisovatelů, umělců a intelektuálů, 11. prosince 1934 promluvil na 

protifašistické manifestaci studenstva a spisovatelů, 13. srpna 1935 se účastnil schůze, která řešila situaci českého 

obyvatelstva v pohraničí. 8. září byl zvolen do čestného předsednictva Svazu německé kulturní fronty v ČSR. Svůj 

odpor k fašismu také vložil do své povídky Občan Don Quijote, kterou vydal roku 1937. Podporovala ho KSČ, 

která o jeho aktivitách referovala v Rudém právu i přes Vančurovo vyloučení. Na neshody se zapomnělo a Vančura 

byl pozván na VII. sjezd KSČ. Vančura se sjezdu sice neúčastnil, ale napsal pozdravný dopis, ve kterém přál straně 

a sjezdu úspěch. 

Za války se účastnil odbojové činnosti, ke které se zavázal už na podzim 1939. V roce 1941 byl postaven do 

čela Národně revolučního výboru inteligence. Legálně ale přednášel, stal se členem Sboru filmových lektorů a byl 

soutěžním porotcemDružstevní práce. 5. ledna 1940 byl německým protektorátním komisařem pro film vyzván, 

aby vypracoval scénář pro film oBedřichu Smetanovi. 27. srpna toho roku byl jménem Goebbelse pozván na cestu 

do Německa. Ani jednu nabídku Vančura nepřijal. Karel Nový dále vzpomínal, že Vančura ilegálně psal pro Rudé 

právo a sbíral peníze pro postižené rodiny. Na konci roku 1941 očekával brzký konec války a projektoval 

socialistickou encyklopedii společně s Ladislavem Štollem. Podílel se také na plánu budoucího znárodnění 

československého filmu. Pro svůj vliv a antifašistické činnosti byl 1. června 1942 (v 18 hodin a 45 minut) zastřelen 

na Kobyliské střelnici během tzv. druhé heydrichiády.
[4]

 

Výtvarné umění a film[ 

Po neúspěšných zkouškách na výtvarnou Akademii se o výtvarné umění dále zajímal. Od konce ledna roku 1919 do 

června 1921 se věnoval výtvarné kritice (eseje, referáty o výstavách, psal články teoretizující a programové, 

medailony, polemiky a polemické glosy). Publikoval v různých časopisech, v Čase, Českém slově, Červnu atd. 

Ještě v době, kdy vydával své první knihy, stavěl výtvarné umění před slovesnost. Roku 1924 Vančura napsal: „Ve 

shonu za stylem a v období zajisté přechodném je právě vhod opříti se o disciplínu, jež nejvíce se blíží exaktnosti. 
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Dnes v umění je to výtvarnictví a nepokládám za náhodu, že z něho byly odvozeny míry moderního krásného 

písemnictví.“
[4]

 

O filmu přemýšlel už v roce 1920, když v srpnu v Českém slově otiskl úvahu Film, ve které stavěl film před 

divadlo. Roku 1926 napsal filmové libreto Nenapravitelný Tommy jakožto parodii na americké dobrodružné filmy. 

V říjnu 1929 poté v novinách otiskl své filmové drama Lethargus (knižně vydáno až roku 1986). Prvním filmem, 

na kterém se Vančura podílel, byl film Před maturitou. Premiéru měl 9. září 1932 a Vančura zde byl uveden pouze 

jako umělecký spolupracovník, ačkoliv se podílel nanámětu, scénáři a režii. Filmu se dostalo dobrého přijetí od 

diváků i kritiky. Vančura se poté až do konce roku 1933 nevěnoval literatuře, nýbrž filmu. Jeho první vlastní film 

vznikl za spolupráce s V. Nezvalem, který k hudbě od E. F. Buriananapsal slova. Dále V. Nezval napsal libreto za 

spolupráce Romana Jakobsona, Vančurova přítele ze strukturalistickéhoPražského lingvistického kroužku. Po 

neuspokojivé první verzi filmu se změnil scénář, prostředí a film dostal definitivní názevNa sluneční straně. K 

premiéře došlo 1. prosince 1933. Filmu se nedostalo dobrého přijetí ani ze strany diváků ani od kritiky, nejspíše z 

důvodu neobvyklých záběrů, množství metafor, neprofesionality herců a Vančurovy amatérské režie. Spolupráce s 

filmovou společností A-B tak skončila. Vančura poté s Karlem Novým a Ivanem Olbrachtem natočil film Marijka 

nevěrnice. Hudbu složil Bohuslav Martinů. Film byl natočen během pár týdnů a premiéru měl 2. března 1934, u 

obecenstva znovu neuspěl. Během své filmové činnosti Vančura plánoval zpracovat i svůj námět na Barona Prášila, 

z čehož poté vznikl jeho pozdější román Konec starých časů. Po neúspěších si Vančura zřídil vlastní „filmové 

studio“ – stan, kde během následujících let plánoval natočit sedmidílnou komediální parodii Nedorozumění a jiné 

menší projekty, také parodické, žádný z filmů nebyl však z finančních důvodů natočen.
[4]

 

20. října vznikla 1936 Česká filmová společnost, jejímž prvním předsedou se stal Vančura. V roce 1937 se poté 

podílel na režii a scénáři filmů Láska a lidé (premiéra 25. prosince 1937) a Naši Furianti (premiéra 4. března 

1938); Vančurova spoluúčast zde byla znatelnější než u Lásky a lidí. I přes relativní oblibu Našich Furiantů u 

tehdejšího diváctva nedosáhl ani jeden ze snímků komerčního úspěchu a Vančurova filmařská práce tak skončila.
[4]

 

Citát[ 

„ 

Až příliš dobře vzpomínám si na ten večer. Vladislav Vančura byl již několik týdnů zatčen a týrán gestapem. 

Seděli jsme rozechvěni u rozhlasového přijímače, abychom vyslechli zprávy o nových opatřeních nacistů a o 

vraždách, které slibovali. Když mezi prvními jmény popravených ozvalo se jméno Vančurovo, vstali jsme jako 

vymrštěni hrůzou ze svých židlí a bez dechu jsme strnuli. Vladislav Vančura! V tom jméně byla zasažena celá 

naše generace, byl v něm osud nás všech. V tom jméně byla krvavě zraněna celá naše země. 

“ 

— Jaroslav Seifert 
[10]

 
 

Literární dílo 

Vančurovo prozaické dílo bylo ovlivněno první světovou válkou, expresionismem, obsahuje celou řadu 

experimentů – hledá nové způsoby vyjádření. Pro jeho díla je typický specifický jazyk a sloh, který napodobuje 

větnou stavbu staré češtiny, usiluje o zvukomalbu. Vančurův jazyk byl celkově bohatý. 

Typické znaky 

Archaická slova a knižní výrazy spojoval s lidovou mluvou. Větná stavba je zastaralá, užívá složitá souvětí, 

zdůrazňoval jimi důležitost daného okamžiku. Tento jazyk dává dílům monumentální ráz. Děj je potlačován, 

důležité místo má vypravěč, který vyjadřuje svůj názor k ději, přerušuje vyprávění a oslovuje čtenáře, hodnotí 

chování postav. Části příběhů připomínají filmové scénáře. Opěvuje život, zdůrazňuje prožitky, detailně vyjadřuje 

náladu, barevnost příběhu, city. 

Romány[Dlouhý, Široký a Bystrozraký – povídka 

 Pekař Jan Marhoul (1924) – román se sociálním zaměřením. Hlavní postava je 

laskavý a hodný pekař. Děj je zasazen do Benešova. Toto dílo je špičkovým 

reprezentantem meziválečné levicově orientované avantgardní tvorby. 

 Pole orná a válečná (1925) – v tomto románu V. Vančura začal experimentovat s 

jazykem, což místy klade velké nároky na čtenáře. Tento román, který je 

ovlivněn první světovou válkou, nemá jednotný děj, ale skládá se z řady epizod, 

které nemají věcnou ani jinou souvislost. Vytváří tu dva světy, které staví do 

protikladu – mírový vesnický a válečný. Vančura chce ukázat, jak válka převrací 
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životy lidí. Ukazuje tak, že i zlodějíček a ničema se může stát hrdinou – 

neoslavuje jeho hrdinství, naopak je vyzdvihován fakt, že je oslavován ničema. 

 Rozmarné léto (1926) – humoristická novela. Na prvním místě tohoto díla není děj, 

ale jazyk. Pokouší se vystihnout atmosféru malých lázní na řece Orši (inspirací 

byly říční lázně u Vančurova bydliště Zbraslavi). Do Krokových Varů přijíždí 

kouzelník se svou asistentkou, kterou se snaží získat všichni tři hrdinové a to i za 

cenu velkých změn v životě. Ani jeden není úspěšný, a tak se po odjezdu 

kouzelníka vše vrací do starých zaběhlých kolejí. Slohem lze toto dílo označit za 

humoresku ovlivněnou poetismem. Kriticky se k tomuto dílu, jakož i k celé jedné 

části Vančurova díla (k jeho tzv. programářské linii) vyjádřil na konci 60. let 

literární kritik Jan Lopatka. 
[11]

 

 Poslední soud (1929) – román, který konfrontuje prostředí Prahy a Podkarpatské 

Rusi. Je to svár přírody a civilizace, fikce a reality. Je zde patrné Vančurovo 

okouzlení Prahou i jeho zájem o Podkarpatskou Rus. Jazykově se toto dílo 

vyznačuje velkou metaforičností, syntaktickou a kompoziční složitostí. Za tento 

román obdržel v roce 1929 Státní cenu za literaturu.
[12]

 V roce 1935 Vančura toto 

dílo přepracoval, důvodem byl jeho odklon k realismu. 
[13]

 

 Hrdelní pře anebo přísloví (1930) – román se zabývá problematikou viny a trestu. 

Několik přátel se snaží odhalit starou vraždu, závěr je otevřený – vítězí hodnoty 

plného a radostného života. Toto dílo je oslavou života, ve stylu „víno, ženy, 

zpěv“. Zároveň obsahuje kritické výpady proti tehdejší společnosti. Po jazykové 

stránce je zde charakteristická velká frekvence lidových rčení a přísloví. Román 

byl zdramatizován v Českém rozhlas Brno v roce 1989; dramatizace Karel 

Tachovský, režie: Pavel Hradil.
[14]

 

 Marketa Lazarová (1931) – v tomto díle je důraz kladen na jazyk a atmosféru a 

teprve až pak na děj. Osnovou je baladický příběh plný lásky. Jde o vystižení 

atmosféry a vylíčení prudké lásky. Dějovým pozadím je středověk 13. stol., je 

líčeno nepřátelství dvou loupežnických rodů Lazarů a Kozlíků. Markéta se 

zamiluje do Mikuláše Kozlíka a z této lásky se nakonec oba rody spojí. Za tuto 

knihu obdržel v roce 1931 státní cenu.
[12]

 

Vančura napsal ještě několik próz tohoto typu: 

 Útěk do Budína (1932) – námětem je tragická láska Češky a Slováka, což 

Vančurovi umožňuje konfrontovat národní povahy Čechů a Slováků. 
[15]

 

 Luk královny Dorotky – soubor povídek. 
[16]

 

 Konec starých časů (1934) – román, jehož děj se odehrává po první světové 

válce. 
[17]

 

 Tři řeky (1936) – v tomto románu se Vančura začíná zabývat současností. Jde o 

vylíčení života selského synka Jana Kostky od 90. let 19. stol. až po první 

republiku. V tomto díle je hlavní pozornost věnována ději, nikoli jazyku. Toto 

dílo je silně protiválečné. 

 Rodina Horvatova (1938) – toto dílo mělo být první díl k připravované trilogii 

Koně a vůz. Napsal pouze tento 1. díl. 

 Obrazy z dějin národa českého (1939–1940) – dílo vystavěné na historických 

podkladech, z původně zamýšlených šesti dílů napsal jen dva (byl 

zatčengestapem uprostřed práce a dílo tak zůstalo nedokončeno v půli věty), 

druhý díl vyšel v roce 1948. Nejedná se o souvislé vyprávění, ale o stylizované 

příběhy slavných osobností (Kosmas, Přemysl Otakar II.,...). Začíná u praotce 

Čecha a končí na konci 13. století. Dílo mělo posilovat národní sebevědomí v 

osudových chvílích pomnichovských. V roce 1947 za ně obdržel státní cenu in 

memoriam.
[12]

 
[18]

 

Povídkové knihy[Amazonský proud (1923) – již zde se projevuje jeho typický a nenapodobitelný styl, který 

spočívá v lyrizaci epiky, obrazném vidění jednotlivých událostí, oslabení časové a dějové souvislosti, častý výskyt 

metafor, hyperbolizace reality a monumentalita, umocněná složitou jazykovou složkou díla 

 Občan Don Quijote – sborník 
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 Kněz Gudari – dělnická ročenka 

 Kosmas 

 Kubula a Kuba Kubikula (1931) – kniha určená dětem o medvědáři, medvědovi a 

medvědím strašidle 

DramaJezero Ukereve (1935) – děj se odehrává v Ugandě, vyjadřuje zde myšlenky proti kolonizaci. 

 Josefína (1941) – variace na Pygmalion G. B. Shawa, barová zpěvačka Josefína se 

pozná s profesorem z konzervatoře, který ji chce učit a udělat z ní zpěvačku. Ona 

z počátku chce, ale později utíká zpět, protože se jí nelíbí přetvářka, intriky, 

maloměšťáctví. Tato hra byla poprvé hrána až v roce 1957. 

 Alchymista (1932) – sada děl o stavu národa, začínající Hrdelní pří, vrcholí 

dramatem, Alchymistou. Je to Vančurova třetí celovečerní hra, jejíž premiéra se 

konala 18. listopadu 1932 na prknech Stavovského divadla. Alchymista je 

skutečný učenec, který se ve hře dodatečně kvalifikuje předpovědí zatmění 

Slunce, do role podvodného výrobce zlata je vehnán chtivostí a vášněmi svého 

okolí, vlastní láskou a v neposlední řadě i přesvědčení, které sdílel se svou 

dobou, míněním, že proměňovat kovy ve zlato je skutečně možno a že sám má 

rozřešení tajemství už na dosah ruky. Hra se původně jmenovala Martin a 

Michael, podle bratří Koryčanů, do jejichž života zasáhne vědec hvězdář 

Alessandro del Morone. 

Alessandro del Morone přináší do Čech inspirativní a strhující příklad jižního životního slohu, proměňuje vlastně 

všechno, na co sáhne a všechny, s nimiž se setká: Martin se pod jeho vlivem nechává proměnit ve zosobnění 

žádosti po penězích a po zlatě, Michael v žádostivost po poznání, Anna v nešťastnou hříšnici. Alessandro nepůsobí 

svým temperamentem na psychicky neutišený stav Martina, Michaela a Anny Koryčanových, ale má nemalý vliv i 

na další postavy, dceru manželů Koryčanových, Evu, i na bratra Anny, mladého Bubna. Eva, v níž Alessandro 

probudí velkou lásku, má nakonec odvahu odejít se svou láskou do Itálie; v Bubnovi je probuzeno nadšení pro vědu 

a dílo, a při svém odpojení od mistra míří výš než jeho vzor sám. Proti Alessandrovi stojí také další osoba, kněz 

Třešť, který je ideologickou oporou hraběcí rodiny. Tito dva spolu vedou zápas, v němž Třešť neustále obviňuje a 

dokonce i obžalovává Alessandra z rozvratu v rodině, na který ale nemá důkazy. 

 Učitel a žák (1927), Nemocná dívka (1928) – hry vzniklé v době intenzivní 

spolupráce s avantgardním Osvobozeným divadlem.
[19]

 

Filmografie[ 

Filmy s osobní spoluúčastí Vladislava Vančury[editovat | editovat zdroj] 

 Před maturitou (námět spolu s Juliem Schmittem, režie se Svatoplukem 

Innemannem, 1932) 

 Na sluneční straně (námět a režie, 1933) 

 Bursa práce (námět, scénář a režie, 1933) 

 Marijka nevěrnice (režie, 1934) 

 Naši furianti (scénář s Václavem Kubáskem, režie, 1937) 

 Láska a lidé (scénář a režie, obě s Václavem Kubáskem, 1937) 

Filmy na náměty děl Vladislava Vančury (posmrtněPekař Jan Marhoul (režie Jaromír Vašta, hlavní role 

Vladimír Hlavatý a Marie Vášová, 1953) 

 Kubula a Kuba Kubikula (animovaný film, režie Jan Karpaš, 1955) 

 Rozmarné léto (režie Jiří Menzel, 1967) 

 Marketa Lazarová (režie František Vláčil, hlavní role Magda Vašáryová, 1967) 

 Luk královny Dorotky (režie Jan Schmidt, 1970) 

 Kubula a Kuba Kubikula v Vařečkách a Hrncích (animovaný film, režie Jan 

Karpaš, 1973) 

 Chirurgie (režie Jiří Vanýsek, 1988) 

 Konec starých časů (režie Jiří Menzel, hlavní role Josef Abrhám, 1989) 

 Útěk do Budína (filmový sestřih TV seriálu, režie Miloslav Luther, 2002) 
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Jozef Gabčík se narodil 8. dubna 1912 v severoslovenské vesnici Poluvsie nedaleko od Žiliny. Po 
absolvování měšťanské školy v Rájeckých Teplicích odjel do Čech, kde se vyučil kovářem, v Žilině poté i strojním 

zámečníkem 

V letech 1934-1937 sloužil jako poddůstojník u pěšího pluku v Košicích, později pracoval ve vojenské chemické 

továrně. Po zdravotním úrazu se stal vedoucím skladu chemických otravných látek. 

Po příchodu nacistů jim odmítl Gabčík vydat plány a klíče od skladu bojových látek a způsobil sabotáž. Před 

hrozícím zatčením přešel 5. května 1939 hranice do Polska, kde se přihlásil do československé vojenské jednotky. 

Zde se poprvé setkal s Kubišem. 

Po přesunu do Francie oba sloužili v Cizinecké legii v Alžírsku, již od září 1939 se ale stali příslušníky čs. armády 

ve Francii. Účastnili se bojů ve Francii a po pádu Francie odpluli na lodi Rod El Farag do Anglie. 

Disciplinovaný a odvážný voják 

Na britském území Gabčík sloužil jako zástupce velitele u stejné roty jako Kubiš. Nakonec se oba stali 

členy speciálního výcviku, určeného pro nasazení v nepřátelském týlu. Trénink začal v létě 1941 a Gabčík 

byl hodnocen jako „příjemný a velmi disciplinovaný voják, spolehlivý a odvážný a dobrý vedoucí“. 

Od listopadu 1941 čekali na nasazení do akce. Té se dočkali v noci z 28. na 29. prosince 1941, kdy byli 

vysazeni na území Protektorátu v rámci výsadku Anthropoid. Místo u Ejpovic u Plzně ale přistáli poblíž 

Nehvizd u Čelákovic. Gabčíkovi s Kubišem se posléze podařilo nalézt úkryty v Praze a začali plánovat 

atentát na Heydricha. Ten uskutenčili 27. května 1942. 
Okamžitě po atentátu na Heydricha v zatáčce pod Vychovatelnou bylo vyhlášeno stanné právo a začaly popravy. 

Gabčík těžce nesl, že v rozhodující chvíli jeho zbraň selhala. Ještě obtížněji se ale vyrovnával s vyhlazením Lidic, o 

kterém se jako o odplatě Němců za atentát dozvěděl ve svém úkrytu v kostele v Resslově ulici v Praze. Společně s 

Kubišem dokonce uvažovali o tom, že se dobrovolně vydají gestapu. Po zradě výsadkáře Karla Čurdy přepadlo 

kostel 18. června gestapo; Gabčík spáchal v ezvýchodné situaci sebevraždu, Kubiš vykrvácel po zranění v lazaretu 

SS v Podolí. 

Po Gabčíkovi byla po roce 1948 pojmenována jihoslovenská obec Gabčíkovo (do té doby Beš, maďarsky Bös) v 

okrese Dunajská Streda a přeneseně i nedaleká stejnojmenná přehrada na Dunaji. S kolegou Kubišem byli 

několikrát vyznamenáni. 

Jan Kubiš (24. června 1913 Dolní Vilémovice
[1]

 – 18. června 1942 Praha) byl československý voják, za druhé 

světové války příslušník československé zahraniční armády ve Velké Británii, hrdina protinacistického odboje a 

jeden z parašutistů, který v rámci Operace Anthropoid úspěšně splnil roku 1942 útok na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha. 

Mládí 

Narodil se v Dolních Vilémovicích čp. 79 v okrese Třebíč v rodině Františka Kubiše a Kristiny, rozené Mityskové. 

Jeho otec, chudý obuvník šijící pro třebíčskou továrnu, pocházel z Horních Radslavic čp. 14, kde později v rodném 

domě žila jeho sestra Aloisie Lišková. Jan Kubiš měl pět vlastních sourozenců, dva však zemřeli.
[2]

 Matka mu 

zemřela, když mu bylo šest let. Vdovec František se v roce 1920 znovu oženil s vdovou Marií Dusíkovou, rozenou 

Čechovou, která měla již čtyři děti. Z nového manželství vzešly další čtyři děti a rodina pak žila ve Vilémovicích v 

domě čp. 71. Ten byl však pro stále se rozrůstající rodinu brzy příliš malý a sedmiletého Jana si proto k sobě na 

podzim roku 1919 vzali sourozenci jeho matky, Josef a Bernarda Mityskovi z nedalekého  Ptáčova. Zde Jan zůstal 

do svých 14 let. 

Po absolvování povinné školní docházky pracoval jako čeledín v Rudíkově, kde byl aktivním členem 

československé tělovýchovné organizace Orel,
[3]

 a topič v cihelně. Dne 1. října 1935 byl povolán k výkonu 

základní vojenské služby a nastoupil k 31. pěšímu pluku "Arco" do Jihlavy. Jako absolvent poddůstojnické školy 

dosáhl hodnosti desátníka a převelen do Znojma. Poté, již jako délesloužící, byl převelen do 34. pěšího pluku 

"Střelce Jana Čapka" v Opavě, službu vykonával u podřízeného strážního praporu v Jakartovicích. Zde byl povýšen 

do hodnosti četaře. Při mobilizaci sloužil jako zástupce velitele čety v lehkých opevněních na Opavsku. Po 

demobilizaci byl 19. října 1938 z armády propuštěn a vrátil se zpět do Vilémovic, kde pracoval opět jako topič v 

cihelně.
[4][5]
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V exilu 

Dne 16. června 1939 ilegálně přešel státní hranice do Polska, kde se připojil ke vznikající československé vojenské 

jednotce v Krakově. Po krátkém pobytu v táboře Malých Bronovicích byl 28. července 1939 přepraven s 

transportem na lodi Chrobry do francouzského Alžíru, kde 2. srpna vstoupil s pětiletým závazkem do Francouzské 

cizinecké legie a byl přiřazen k výcvikové jednotce 1. pluku v Colomb Bechár a Sidi Bel Abbes. Po vypuknutí 2. 

světové války byl závazku v legii zbaven a byl prezentován v Agde a zařazen k 2. pěšímu pluku. V jeho řadách se 

účastnil bojů na Loiře, za které dostal francouzský válečný kříž. 22. prosince 1939 byl povýšen na rotného.
[4]

 

Po porážce Francie byl 13. července 1940 egyptskou lodí Rod el Farag evakuován do Anglie. A tam zařazen k 1. 

pěšímu praporu čsl. smíšené brigády. V únoru 1941 absolvoval kurz pro rotmistry pěchoty a v březnu 1941 byl 

povýšen do hodnosti rotmistra. V prosinci 1940 se přihlásil do výcviku pro speciální úkoly.
[4][5]

 Od 15. srpna do 27. 

prosince 1941 absolvoval parakurz, kurz střelby, kurz pro práci s výbušninami a kurzy sebeobrany a řízení 

motorových vozidel. Mezitím byl na žádost rtm. Gabčíka zařazen do výsadku Anthropoid, kde nahradil 

zraněného rtn. Svobodu. 

Nasazení 

Dne 29. prosince 1941 byl Kubiš pod krycí identitou Otto Strnad společně s Gabčíkem vysazen v protektorátu. 

Vinou navigační chyby seskočili u obce Nehvizdy ve středních Čechách, přičemž plánované místo seskoku byly 

100 km vzdálené Ejpovice u Plzně.
[6]

 Přesunuli se na Plzeňsko, kde se dočkali pomoci na záchytných adresách. 

Poté byli s pomocí domácího odboje přesunuti do Prahy. Společně s dalšími parašutisty se zúčastnil operace 

Canonbury, při které se britské letectvo pokusilo bombardovat plzeňskou Škodovku, která skončila ale neúspěšně. 

Kontaktoval se i se svojí rodinou. Bratr mu ušil oblek, ve kterém se účastnil atentátu na zastupujícího říšského 

protektora R. Heydricha 27. května 1942.
[3]

 

Atentát 

.Heydrich měl být podle původního plánu zabit Gabčíkem střelbou ze samopalu Sten Gun MK FF 209. Zbraň se 

však zasekla, a proto Kubiš použil předem připravený modifikovaný protitankový granát vzor 73. Při 

explozi granátu byl Kubiš zraněn nad levým okem.
[7]

 Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich byl při útoku 

vážně zraněn a později zemřel na otravu krve (celkovou sepsi organismu) v libeňské nemocnici Na Bulovce. 

Spolu s dalšími parašutisty se Jan Kubiš poté skryl v podzemních prostorách pravoslavného kostela sv. Cyrila a 

Metoděje v Resslově ulici, odkud je měl Vojtěch Paur vyvézt vozem mimo město. Němci je však s 

pomocí konfidenta Čurdy vypátrali a 18. června 1942 na kostel zaútočili. Během tohoto útoku společně s dalšími 

dvěma výsadkáři, A. Opálkou a J. Bublíkem, bojoval Jan Kubiš proti útoku fašistů na kůru. Po výbuchu granátu 

upadl do bezvědomí, proto na rozdíl od Opálky a Bublíka nebyl schopen si sám vzít život a na následky vykrvácení 

zemřel až v lazaretu SS v Podolí. Jeho tělo, stejně jako těla ostatních výsadkářů, bylo později dopraveno do 

německého ústavu soudního lékařství pro účely identifikace a pitvy. Jan Kubiš byl tehdy uložen v hromadném 

hrobě na hřbitově v Ďáblicích. 

V roce 1942 byl in memoriam povýšen do hodnosti poručíka pěchoty. 

V roce 1945 byl in memoriam povýšen na kapitána pěchoty. Jeho jméno nese ulice v městské části Praha 8, 

nedaleko od místa atentátu, dále jeho jméno nesou též ulice v několika dalších městech, vesměs spjatých s 

atentátem, v Třebíči, Pardubicích, atd. Pamětní deska s jeho jménem je umístěna na Orlovně v Rudíkově
[11][12]

 jeho 

jméno se nachází na pamětní desce na pravoslavném kostele v Resslově ulici a je též na pomníku obětem války v 

Dolních Vilémovicích. V rodné obci má také na obecním úřadě pamětní desku, pamětní síň a usiluje o opravu 

rodného domu čp. 79 pro nové umístění expozice.
[13][14][15]

 30. června 2002 byl in memoriam povýšen do hodnosti 

plukovníka. 

Část jeho pozůstalosti a pozůstalosti po dalších parašutistech byla vystavena v Armádním muzeu na Žižkově a nyní 

se nachází v Národním památníku hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. 

V Třebíči až do roku 1981 žil synovec Jana Kubiše, byl duševně nemocný, v dětství byl věžněn v koncentračním 

táboře.
[16]

 

Rodný dům, busta, muzeum[ 

Koncem června 2013 v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku byl po náročné rekonstrukci slavnostně otevřen rodný 

dům Jana Kubiše ku příležitosti stého výročí, které uplynulo od jeho narození. Na rekonstrukci (v hodnotě 3,4 

milionu korun) se podíleli místní mladí dobrovolníci, financována byla z veřejné sbírky. V objektu je umístěno 
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muzeum s dobovými fotografiemi, dokumenty, s částí Kubišovy uniformy a s oblekem ve kterém byl Jan Kubiš po 

atentátu nacisty dopaden v úkrytu. Jsou vystaveny i artefakty, které při opravách dělníci našli ukryté v tajné 

schránce pod schody. Před rodným domem byla zároveň slavnostně odhalena (ještě ne úplně dokončená, zatím na 

provizorním podstavci) busta Jana Kubiše (od sochaře Stanislava Františka Müllera).
[17]

 

Dne 24. října 2015 byla před rodným domem Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích čp. 79 na Třebíčsku slavnostně 

odhalena definitivní podoba jeho busty a zároveň byla v domě otevřena nová expozice mapující celý jeho život (od 

dětských let až po smrt v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze). Expozici připravil kurátor 

sbírek Vojenského historického ústavu Praha Zdeněk Špitálník. Busta je dílem sochařské dvojice: Bohumíra 

Smolejová a Stanislav František Müller 

 

Kirill Semjonovič Moskalenko 

Kiril Semjonovič Moskalenko (rusky Кирилл Семенович Москаленко; 28. dubna
jul.

/ 11. května 1902
greg.

, 

obec Grišino u Doněcku (dnes Pokrovsk) na Ukrajině – 17. června 1985 v Moskvě) byl sovětský vojevůdce, maršál 

SSSR, hrdina SSSR, hrdina ČSSR, hlavní velitel sovětských strategických raketových sil, generální inspektor 

ministerstva obrany SSSR. 

Život 

Narodil se v ukrajinské rolnické rodině. Do Rudé armády vstoupil v roce 1920 a na různých místech se aktivně 

zúčastnil ruské občanské války. Po válce studoval na Frunzeho válečné akademii. Během sovětsko-finské Zimní 

války působil jako velitel dělostřelectva u 51. divize. 

Během Velké vlastenecké války nejprve velel protitankové brigádě. Od roku 1941 do března 1942 působil jako 

velitel u různých jednotek : 1. protitanková brigáda, 15. střelecký sbor, 6. armáda, 6. jezdecký sbor. Poté působil u 

dalších jednotek, v 38. armádě, v červnu až srpnu 1942 u 1. tankové armády, v srpnu a říjnu 1942 pak v 1. gardové 

armádě, později do října 1943 pak velel 40. armádě v sestavě Voronežského frontu. Kiril Moskalenko velel této 

armádě také v Bitvě u Kurska. 

Zúčastnil se jak bitvy o Moskvu, Stalingradské bitvy, bitvy u Kurska, bojoval na Dněpru, zúčastnil se 

osvobozování Lvova a Kyjeva. 

Od října 1943 až do konce války Kiril Moskalenko velel 38. armádě. Jeho jednotka 

osvobozovala Ukrajinu, Polsko a nakonec i Československo. V Karpatsko-dukelské operaci patřil do sestavy 38. 

armády i 1. československý armádní sbor. 38. armáda se zúčastnila i Ostravské operace a Pražské operace. 

Po válce pak působil až do roku 1960 jakožto velitel Moskevského vojenského okruhu. Dne 11. března 1955 byl 

povýšen do hodnosti maršála Sovětského svazu. V letech 1960-1962 pak působil ve funkci velitele sovětských 

strategických raketových sil, poté jako generální inspektor Sovětské armády. 

Vzdělání[ 

 1917 absolvoval dvoutřídní učiliště v Grišinu 

 1918 absolvoval jeden ročník zemědělského učiliště 

 1922 absolvoval ukrajinskou Sjednocenou školu rudých velitelů 

 1928 absolvoval Dělostřelecké kurzy zdokonalování velitelského sboru 

 1939 absolvoval Kurzy zdokonalování velitelského sboru při Dělostřelecké akademii F.E.Dzeržinského 

Vojenská kariéra 

 od srpna 1920 v Rudé armádě 

 září 1922 - květen 1935 - velel dělostřeleckým jednotkám, naposled pluku 

 květen 1935 - duben 1941 náčelník dělostřelectva brigády, 51. divize, sboru 

 duben - srpen 1941 - velitel 1. dělostřelecké motorizované protitankové brigády (zálohy Hlavního velení) 

 srpen - září 1941 - velitel 15. střeleckého sboru 

 1941 - 1942 - zástupce velitele 6. armády 
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 únor - březen 1942 - velitel 6. jezdeckého sboru 

 březen - červenec 1942 - velitel 38. armády 

 červenec - srpen 1942 - velitel 1. tankové armády 

 srpen - říjen 1942 - velitel 1. gardové armády 

 říjen 1942 - říjen 1943 - velitel 40. armády 

 říjen 1943 - srpen 1948 - velitel 38. armády 

 srpen 1948 - červen 1953 - velitel Moskevského rajónu PVO 

 červen 1953 - říjen 1960 - velitel Moskevského vojenského okruhu 

 26. října 1960 - 24. dubna 1962 - Hlavní velitel raketových vojsk strategického určení a náměstek ministra 

obrany 

 duben 1962 - prosinec 1983 - Hlavní inspektor ministerstva obrany 

 prosinec 1966 - prosinec 1983 - současně náměstek ministra obrany 

 od prosince 1983 ve skupině generálních inspektorů 

Hodnosti 

 16. srpna 1938 plukovník 

 4. června 1940 generálmajor dělostřelectva 

 19. ledna 1943 generálporučík 

 19. září 1943 generálplukovník 

 3. srpna 1953 armádní generál 

 11. března 1955 maršál Sovětského svazu 

Politická činnost 

 od 1926 člen VKS(b) 

 od 25. února 1956 člen ÚV KSSS 

 poslanec Nejvyššího sovětu 2. - 11. volebního období 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených přeje svým členům, kteří v průběhu května a června oslaví svá životní 

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k pp.Drahuši MRÁZOVÉ,Zdence 

TOMÁŠKOVÉ,Květuši SUDKOVÉ,Věře MATOUŠKOVÉ,Stanislavě BAROCHOVÉ,Boženě BEZDĚKOVÉ, 

Miluši DUŠKOVÉ a Aleně KUDRNOVÉ. 
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