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Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa o.p.s. děkuje 

Všem sponzorům, kteří nás během loňského roku podpořili finančně nebo věcnými dary, jmenovitě potom  p. M. 

Havlíčkové z České Lípy,  Ing. K. Kapounovi z Doks,  manželům Špoulovým z Novin pod Ralskem, p. Hradecké 

z České Lípy, B. Pořízkové z Prahy, J. Řehořovi z České Lípy, P. Procházkové z N. Boru, A.Veverkové ze St. Splavů, 

J. Bínové z H. Libchavy, Mgr. G.Vysloužilové Hotel Bezděz St. Splavy, O. Beránkovi TJ  St. Splavy , H. Bárta TJ 

Termit Doksy, Městské policii Č. Lípa, Krajskému úřadu LK,  městu Doksy, městu Česká Lípa, Levicovému klubu žen 

Zákupy, OV KSČM Česká Lípa, Jizerským pekárnám a.s., firmám Benevita a.s., Autodoprava Stránský, Dárkovna 

Havlíček Nový Bor, Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Květinářství Marcela Doksy.  Mgr. Mileně Vlachové a 

studentkám nyní již III. Ročníku Střední zdravotnické  školy Česká Lípa. Přejeme všem v Novém roce hodně úspěchů 

v osobním i pracovním životě a těšíme se na další spolupráci. 

Za SZP Česká Lípa M. Šlachtová. E. Zemanová 

 

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH  Česká Lípa o.p.s. připravuje 

- Arteterapie-setkávání s výtvarnými technikami vždy ve středu od 13.00 v Komunitním centru, Školní 2213 

Česká Lípa-začínáme v únoru 

- Kurzy práce s PC-pro začátečníky i pokročilé, 2 vyučovací hodiny, 10 lekcí za 500,-Kč(začátek podle počtu 

přihlášených) 

- Cvičení na židlích-každou středu od 15.00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa(začínáme v 

únoru) 

- Březen-Jarní výstava prací zdravotně postižených a seniorů- Komunitní centrum, Školní 2213 Česká Lípa 

- Duben-květen -Víkendový pobyt- v hotelu Bezděz ve Starých Splavech 



- Červen -19.ročník Dne dětí se zdravotním postižením-rekreační středisko Termit  Doksy 

              -22.Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením   a seniorů- fotbalové hřiště a hotel  

                    Bezděz Staré Splavy 

Termíny všech akcí budou upřesněny, dovíte se o nich na tel. číslech-777047684, 723594459 606161859. 

 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

V listopadu se konala,po přestávce, zaviněné onemocněním COVID-19, předvánoční výstava prací zdravotně 

postižených a seniorů. Během tři a půl dne výstavu shlédlo 438 návštěvníků, mezi jinými i starostka města Česká Lípa 

ing. J. Volfová. Součástí výstavy byla I soutěž “O nejoriginálnější vánoční motiv”. Výstavu hodnotilo 202 návštěvníků, 

kteří svými hlasy rozhodli takto: 

Dospělí 

1.místo- J. ŠIŠKOVÁ z Doks-perníkový dvorek -1220 b. 

2.místo-J.ŠIŠKOVÁ z Doks- perníková chaloupka- 1180 b. 

3.místo-M.JANOUCHOVÁ z Č.Lípy- kostelíček-695 b. 

 

Děti 

1.místo-T. KAMENSKÝ-4.A Nerudova 

2.místo-J. JUHAS-4.A Nerudova 

3.místo-M. FEDÁK-4.A Nerudova 

 

Kolektivy-dospělí 

1.místo- Dřevěný betlém- Domov se zvláštním režimem Kytlice-1140 b. 

2.místo-Strom života- účastníci Arteterapie Č.Lípa- 280 b. 

3.místo-Skřítek- Benevita a.s. Č.Lípa-125 b. 

 

Kolektivy-děti 

1.místo-Světelný betlém- 4.H Jižní ul.-1650 b. 

2.místo-Keramický betlém-6.H Jižní ul.-710 b. 

3.místo-Vánoční stromeček látkový-ZŠ Moskevská ul.-350 b. 

 

 



 

ZPRÁVY Z NRZP ČR 
 

Informace č.: 1 – 2023 -Novinky od 1. 1. 2023. 
Vážení přátelé, nejprve Vám přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a všechno dobré v novém roce a těšíme se 

na další spolupráci. Protože od 1. ledna letošního roku se mění řada zákonů a předpisů, přinášíme vám jejich 

přehled. Přeji vám všechno dobré. Mgr. Václav Krása. Předseda NRZP ČR 

Zvýšení minimální mzdy. 

Od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Dnes o tom rozhodla vláda. Od prvního ledna 2023 

by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 

17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy. 

 Novelu zákona, která povede k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby. 

 Do výkonu LPS se podle nové úpravy mohou zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posuzování invalidity nebo 

nároku na příspěvek na péči tak bude pravděpodobně rychlejší a efektivnější. Novela by měla platit od 1. ledna 2023 

pokud pan prezident republiky stihl zákon podepsat. 

Posudkovým lékařům budou nově pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat 

posudky v méně složitých agendách. Lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. 

Klíčovou v celé novele je vytvoření pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka (ONZP), kterým 

mohou být například všeobecné sestry, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři nebo 

fyzioterapeuti. Tým složený z ONZP a lékaře tak zvládne podstatně větší objem práce. Kvalita posudků bude zajištěna 

právě schválením a podpisem posudkového lékaře. Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo 

vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst odborných nelékařských pracovníků. 

Další změny se týkají vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění 

podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem 

sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do procesu se například nově 

doplní lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Lidé tak budou 

mít větší jistotu, že veškeré podklady dodali včas. 

Úprava příspěvku na bydlení. 

Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a 

náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a 

přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023. Výjimkou jsou případy, kdy 

příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak ÚP ČR 

promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 

2023. V případě přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnost doložení rozhodných příjmů za 

předcházející kvartál (říjen – prosinec 2022). Bez toho nebude moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto 

dávky a případně upravit jejich měsíční výši. 

 Zvýšení životního a existenčního minima. 

Od ledna 2023 je životní a existenční minimum vyšší o 5,2 procenta, což odpovídá skutečnému nárůstu 

spotřebitelských cen za období od letošního května do září. Letos přitom již byly tyto částky zvýšeny v dubnu o 10 % a 

od letošního července o 8,8 %. 



Existenční minimum osoby dosáhne 3 130 Kč měsíčně, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka 

životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního 

minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně: 

 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 

 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

  

Životní i existenční minimum je důležité zejména jako kritérium, ze kterého se vychází při stanovení nároku na některé 

sociální dávky, případně při výpočtu jejich výše. Jde především o dávky pomoci v hmotné nouzi, některé dávky státní 

sociální podpory, příspěvek na péči nebo při pěstounské péči. Významnou roli hraje i v případě exekucí pro určení 

nezabavitelné částky a také pro stanovení alimentů. 

  

Prodloužení příspěvku pro solidární domácnost. 

 Vláda o tři měsíce prodlužila poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Ten je určen domácnostem, které 

zdarma ubytují ukrajinské uprchlíky. Poskytován bude bez dalších úprav až do konce března 2023. Počet 

podporovaných osob postupně klesá. Zatímco v květnu byly měsíční výdaje na tuto formu pomoci 242,5 milionu 

korun, v listopadu stát poskytl 20 tisícům domácností příspěvek ve výši 189 milionů korun. 

Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., o úhradách za služby sociální péče. 

Novela úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, bude 

platit od začátku ledna 2023. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na 

služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška 

poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.  

Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která zavádí příplatek za výchovné dětí. 

Od ledna 2023 se začne poprvé vyplácet takzvané výchovné k důchodu. Jeho výše je nastavena na 500 korun za každé 

vychované dítě. Od následujícího roku se bude tato částka pravidelně valorizovat. V současné době je výše 

výchovného stanovena na 500 korun za každé vychované dítě. Většině současných důchodkyní se důchod o tuto částku 

navýší automaticky od ledna příštího roku. Část důchodců však o tento bonus musí požádat, jde například o muže nebo 

třeba ženy, kterým se započítává výchova nevlastního dítěte. O výchovné budou vždy žádat také všichni budoucí 

důchodci, kteří půjdou do důchodu v roce 2023 a později. Žádost se bude sepisovat současně s žádostí o samotný 

starobní důchod. O výchovné se musí žádat také v případech, kdy invalidní důchod se po dovršení věku 65 let mění na 

starobní důchod a příjemce důchodu vychoval děti. 

Novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. 

Od 1. 1 2023 je možné požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2000,– Kč v případě používání přístrojů na venkovní 

plicní ventilaci Instrukce MPSV ČR podrobně popisuje, na které zdravotnické prostředky bude možné uplatnit žádost 

na zvýšení příspěvku na mobilitu na 2000,- Kč. Je potřeba, abyste váš přístroj na plicní ventilaci projednali s vaším 

lékařem, zda odpovídá uvedeným kategoriím zdravotnických prostředků. Jak jsme již uvedli, budete potřebovat 

potvrzení vaší zdravotní pojišťovny, že máte zapůjčen uvedený zdravotnický prostředek, tedy přístroj na venkovní 

plicní ventilaci nebo další zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny v odst. 3). V odst. 4) jsou popsány údaje, které 

musí potvrzení zdravotní pojišťovny obsahovat. Jsou to běžné údaje a žádný předpis nestanoví podobu uvedeného 

potvrzení. Dokonce stačí i doložená smlouva o výpůjčce zdravotnického prostředku mezi zdravotní pojišťovnou, 

zastoupenou firmou, která zajišťuje dodání a servis zdravotnického prostředku a vypůjčitelem, tedy vaší osobou. 

Potvrzení pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře.  Ještě upozorňujeme na skutečnost, že ty osoby, které dosud 

https://ceskeduchody.cz/zpravy/marian-jurecka-upresnil-vyplatu-vychovneho-automaticky-ho-ziskaji-zeny-v-duchodu


nemají přiznán příspěvek na mobilitu, tak nemohou požádat o zvýšení příspěvku na provoz přístrojů na venkovní 

ventilaci. Tyto osoby si musí co nejdříve požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením a o příspěvek na mobilitu. 

Přiznání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu bude probíhat ve standardním správním řízení. 

 

Informace č.: 103 – 2022 Instrukce ke zvýšenému příspěvku na mobilitu 
13. 12. 2022 

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem vám posíláme instrukci ke sjednocení postupu při aplikaci novely zákona č. 358/2022 Sb., kterým 

se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (v oblasti změny zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením). Dále vám posíláme dopis Ministerstva zdravotnictví ČR zdravotním pojišťovnám, aby věděly, 

že mají vydávat potvrzení o zapůjčení oxygenerátorů a dalších přístrojů na venkovní plicní ventilaci. To znamená, že 

zdravotní pojišťovny by už měly vědět, jak mají postupovat neměly by odmítat žadatele o potvrzení. 

Instrukce v Článku I., odst. 3) podrobně popisuje, na které zdravotnické prostředky bude možné uplatnit žádost na 

zvýšení příspěvku na mobilitu na 2000,- Kč. Je potřeba, abyste váš přístroj na plicní ventilaci projednali s vaším 

lékařem, zda odpovídá uvedeným kategoriím zdravotnických prostředků. Jak jsme již uvedli, budete potřebovat 

potvrzení vaší zdravotní pojišťovny, že máte zapůjčen uvedený zdravotnický prostředek, tedy přístroj na venkovní 

plicní ventilaci nebo další zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny v odst. 3). V odst. 4) jsou popsány údaje, které 

musí potvrzení zdravotní pojišťovny obsahovat. Jsou to běžné údaje a žádný předpis nestanoví podobu uvedeného 

potvrzení. Dokonce stačí i doložená smlouva o výpůjčce zdravotnického prostředku mezi zdravotní pojišťovnou, 

zastoupenou firmou, která zajišťuje dodání a servis zdravotnického prostředku a vypůjčitelem, tedy vaší osobou. 

Potvrzení pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře.  Ještě upozorňujeme na skutečnost, že ty osoby, které dosud 

nemají přiznán příspěvek na mobilitu, tak nemohou požádat o zvýšení příspěvku na provoz přístrojů na venkovní 

ventilaci. Tyto osoby si musí co nejdříve požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením a o příspěvek na mobilitu. 

Přiznání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu bude probíhat ve standardním správním řízení. Na zvýšený příspěvek na 

mobilitu je nárok již od 1. 12. 2022 a bude vyplacen v lednu 2023. 

 

Informace č.: 104 – 2022 Výzva České spořitelny a.s. k účtu Plus 
14. 12. 2022 

Vážení přátelé, 

v měsíci říjnu se na nás obrátily některé organizace, zastupující osoby se zdravotním postižením s připomínkou ke 

změně obchodních podmínek České spořitelny a.s., které nabydou účinnosti 1. února 2023. Změna obchodních 

podmínek se týká zpoplatnění tzv. Plus účtu. Podmínky se mění tak, že místo dvou podmínek, které byly dosud 

stanoveny pro vedení účtu Plus zdarma, bude pouze jedna podmínka, a to, že kartou budou provedeny na účtu čtyři 

platby v měsíci a nebudou se již sledovat příchozí úhrady či vklady. Dosavadní dvě podmínky jsou, že na účet v daném 

měsíci přijde nejméně 7000,- Kč a zároveň v daném měsíci je provedena alespoň jedna platba kartou, se k 31. 1. 2023 

ruší. Podmínka počtu čtyř plateb platební kartou v měsíci se nevztahuje na osoby starší 70 let. 

Vážení přátelé, vzhledem k vašim připomínkám jsme se obrátili na vedení České spořitelny a.s. Ombudsmanka České 

spořitelny a.s. paní Michaela Kuzbová nás informovala, že na základě našeho podnětu si ověřili, že ne všichni klienti 

ČS a.s., kteří mají nějaké zdravotní postižení, tuto skutečnost oznámili, aby tím dali souhlas k evidování této informace 

v systémech ČS a.s. 

Česká spořitelna a.s. nabízí pro každého klienta, který jí předal souhlas s tím, aby evidovali informaci o jeho 

zdravotním postižení, že jsou připraveni k individuálnímu řešení, se kterým ho budou telefonicky kontaktovat. V 

průběhu hovoru pak ČS a.s. nastaví účet tak, aby ho klient mohl využívat zdarma. 



Česká spořitelna a.s. nás požádala o spolupráci s předáním této informace prostřednictvím našich informací všem, kteří 

od 1. 2. 2023 nedosáhnou na splnění nových podmínek (4 platby platební kartou měsíčně) a v důsledku toho by měli za 

účet platit. Všichni klienti by se měli telefonicky ozvat na bezplatnou linku 800 207 207, anebo přes aplikaci George, a  

po identifikaci v úvodní části hovoru udělit souhlas s evidencí informace o jejich zdravotním postižení. Česká 

spořitelna a.s. nabídne klientům vhodné nastavení jejich osobních účtů. Podmínka počtu čtyř plateb platební kartou v 

měsíci se nevztahuje na osoby starší 70 let. 

Česká spořitelna a.s. v nejbližších dnech začne oslovovat telefonicky ty klienty, kteří ji souhlas již v minulosti udělili.  

Vážení přátelé, pokud chcete změnit podmínky, tak abyste dosáhli na účet Plus zdarma, prosíme, ozvěte se na výše 

uvedenou bezplatnou linku 800 207 207, anebo přes aplikaci George kontaktujte ČS a.s.  

Vážení přátelé, 

dostáváme od vás spoustu dotazů, jak je to se slevou na telekomunikační služby. 

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou od 1. ledna 2023 povinny 4 společnosti (T-Mobile 

Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu zvláštních 

cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či 

pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové 

zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad 

rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na 

alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. 

Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze 

služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O 

cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. 

Zdravotně postiženými osobami se rozumí: 

1. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, 

2. držitel průkazu ZTP/P, 

3. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) 

nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo 

4.  spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) 

nebo b). 

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba: 

1.  jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o 

jednotlivce, nebo 

2.  která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů 

těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této 

domácnosti. 

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ CENOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, kontaktuje jednoho poskytovatele ze 4 výše uvedených. Při žádosti o 

cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou osobou a jakou službu chce čerpat. Zdravotně postižené osoby předloží 

poskytovateli příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo 

rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více podrobností viz § 1 odst. 2 

nařízení vlády č. 500/2021 Sb.) Osoba s nízkými příjmy předá poskytovateli služby čestné prohlášení. 

Vzor čestného prohlášení, včetně postupu pro jeho vyplnění s aktuálními částkami životního minima, zveřejní ČTÚ v 

tomto týdnu na svých webových stránkách. 

NRZP ČR bude tuto věc sledovat a dále vás informovat. 

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 



 

ZPRÁVY  Z  STP v ČR 

 

1) Hotel Reza – speciální nabídka zima 2023 

Hotel Reza ve Františkových Lázních nám zaslal svou zvýhodněnou nabídku léčebného pobytu v termínu od 17. 

1. do 24. 1. 2023 pro organizace STP. Cena za osobu a pobyt: 8.100,- Kč ve dvoulůžkovém pokoji Standard, příplatek 

za jednolůžkový pokoj je 300,- Kč za noc. Podrobnější informace najdete v příloze. Kontaktní údaje pro rezervaci: 

tel.: 354 544 111, e-mail: hotelreza@hotelreza.cz, web: www.hotelreza.cz. Zdroj: STP v ČR z. s. 

 

 

2) Nová edukační videa pro pečující 
Moravskoslezský kruh, z. s. připravil v předvánočním čase nový seriál videí. Týká se polohování, cvičení a 

aktivizace seniorů, případně i mladších osob s dlouhodobým onemocněním. Tyto praktické tipy a nápady mají 

přinést zlepšení i zpříjemnění péče. Videa můžete zhlédnout na stránkách: https://www.mskruh.cz/home/jedenact-

novych-videi. Zdroj: Noviny Pečujeme doma 

 

 

3) Změny výplatních termínů důchodů v roce 2023 
Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a 

přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2023 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní 

výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem desetkrát. Letošní vánoční svátky mírně 

posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. 

Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy v sobotu 24. 12. 2022, budou vyplaceny v pátek 23. 12. 2022. 

Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-

2023. Zdroj: ČSSZ 

 

 

4) Jak získat invalidní důchod 
Mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou nebo jiným onemocněním se domnívá, že na základě stanovení diagnózy 

lékařem - specialistou má automaticky nárok na invalidní důchod. Pravda je ovšem odlišná. Podrobnosti o postupu a 

podmínkách pro získání invalidního důchodu najdete v článku na 

stránkách: https://www.mladisklerotici.cz/index.php?page=00072. Článek je zaměřený na lidi s roztroušenou 

sklerózou, ale dá se uplatnit i na jiná zdravotní postižení. Zdroj: Aktivní život 

 

 

5) Mladí lidé mohou procestovat Evropu 
DiscoverEU – Jízda k začlenění je program, který umožňuje uspořádat vlakovou cestu po Evropě pro čerstvě 

plnoleté, kteří čelí omezeným příležitostem a na takovou cestu by sami nevyrazili. Žadatelé v případě schválení 

žádosti získají finanční podporu na vlakovou jízdenku, ubytování, stravu, ale i na další náklady spojené s 

cestováním jak pro cestovatele, tak i pro doprovodné osoby. Příležitost realizovat projekt Jízda k začlenění mají 

například dětské domovy, speciální školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace, ale i mladí lidé, 

kteří pomohou vycestovat třeba znevýhodněnému kamarádovi. Pokud se chcete dozvědět více, můžete se přihlásit 

na některý z webinářů v prosinci 2022 – lednu 2023, kde zjistíte, jak projekt Jízda k začlenění uskutečnit i jak podat 

projektovou žádost. Webináře proběhnou on-line a jsou zdarma. Termín podání projektové žádosti je 23. 

února 2023 do 12:00. Více informací o DiscoverEU – jízda k začlenění najdete na 

stránkách: https://www.dzs.cz/discovereu-jizda-k-

zacleneni?fbclid=IwAR3F1sDech4JhnwJwuZGkYh7Av7g_rlUR4qIXm0gdp1J3dAbxd5IuV79Ns0. Zdroj: Dům 

zahraniční spolupráce  

 

6) V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů, ČSSZ ji provede automaticky 
Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není 

potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky. Bude se týkat všech 
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druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. 

Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-probehne-pravidelna-valorizace-

duchodu-cssz-ji-provede-automaticky. Zdroj: ČSSZ 

 

 

7) Musí předčasný důchodce přestat pracovat? 
Výpočet předčasného důchodu koncem roku 2022 je výhodnější než výpočet klasického důchodu v roce 2023. 

Do předčasného důchodu tak aktuálně odchází nejvíce lidí. Někteří z nich však chtějí ještě pracovat. Jaké podmínky 

pro ně platí, to se dozvíte v článku na stránkách https://vitalnisenior.cz/2022/12/musi-predcasny-duchodce-prestat-

pracovat/. Zdroj: Vitální senior 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

Sergej Michajlovič EJZENŠTEJN 
 (rusky Сергей Михайлович Эйзенштейн, 22. ledna 1898, Riga, Ruské impérium - 11. února 1948 Moskva, SSSR) 

byl sovětský filmový režisér a scenárista, filmový teoretik a pedagog. Jeho nejslavnějším snímkem je Křižník Potěmkin 

(SSSR, 1925), který je odborníky řazen mezi Život a dílo 

Dětství a mládí (1898–1920) 

Narodil se 22. ledna 1898 v Rize do zámožné rodiny, otec byl městský architekt a matka pocházela z kupecké 

petrohradské rodiny. Studoval na reálném gymnáziu a měl také mnoho jiných zálib: hrál na klavír, maloval, jezdil na 

koni, fotografoval. Byl vášnivým čtenářem a učil se tři cizí jazyky-angličtinu, němčinu a francouzštinu. V osmi letech s 

rodiči cestoval do Paříže, kde poprvé navštívil filmové představení. Rodiče se rozvedli v roce 1909 a on zůstal v Rize s 

otcem, matka se přestěhovala do Petrohradu, kde ji o prázdninách navštěvoval. Gymnázium ukončil v roce 1915 a 

začal studovat na Vysoké škole civilního inženýrství v Petrohradě.
 

Lákal ho kulturní život Petrohradu, především však divadlo a Mejercholdovy inscenace (Maškaráda). V únoru 1917 se 

zapojil do oddílu milicí, který byl organizován při škole. V květnu byl odveden do armády, kde se z něho stal 

posluchač Školy praporčíků technických vojsk. Hodně kreslil – karikatury aktuálních událostí, skici k fiktivním 

divadelním představením. V roce 1918 byla škola zrušena a Ejzenštejn, který sympatizoval s říjnovou revolucí, 

vstoupil do Rudé armády. Jako stavební technik cestoval s vojenským vlakem po různých místech severozápadního 

Ruska, ve volných chvílích hodně četl a rozšiřoval své znalosti filozofie, dějin umění a hlavně divadla. Psal si 

podrobný deník o svých cestách, zapisoval myšlenky o umění a divadle. V letech 1912–1920 pracoval jako výtvarník v 

divadelních souborech Rudé armády.
 

Divadelní práce (1920–1923) 

Koncem září 1920 odjel do Moskvy studovat japonštinu na Akademii generálního štábu. Hlavním motivem pro toto 

rozhodnutí byl obdiv k japonskému divadlu Kabuki a snaha prostřednictvím znalosti písma a jazyka porozumět 

způsobu tvorby inscenací. V Moskvě se setkal se svým přítelem z dětství Maximem Štrauchem a oba se stali členy 

divadelního souboru Proletkultu. Ejzenštejn jako scénograf se k první samostatné tvůrčí práci dostal v inscenaci 

Mexičan podle Jacka Londona. Jeho cílem však bylo stát se divadelním režisérem. Stal se režisérem nově vzniklého 

divadelního souboru Pěretru, kde v roce 1923 uvedl Ostrovského hru I chytrák se spálí Představení mělo obrovský 

divácký úspěch a Ejzenštejn vytvořil ještě několik dalších inscenací, např. Plynové masky v reálném prostředí 

moskevského Plynárenského závodu. 

Filmová režie (1924–1928) Stávka. V roce 1924 se s vedením Proletkultu dohodl, že natočí celovečerní film Stávka, 

který měl být jednou z částí plánovaného cyklu K diktatuře o dějinách komunistické strany. Film Stávka získal zlatou 

medaili na mezinárodní výstavě dekoračního umění v Paříži roku 1925. 
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Křižník Potěmkin 

S Ninou Agadžanovovou-Šutko pracoval na scénáři k jubilejnímu filmu o roce 1905, který měl zachytit všechny 

významné revoluční události tohoto období. Film byl poprvé promítán v prosinci 1925 na slavnostním zasedání k 20. 

výročí revoluce, v lednu se konala v Moskvě premiéra pro veřejnost. V SSSR měl obrovský úspěch a brzy na to se stal 

filmovou událostí v celé Evropě. V roce 1958 byl Křižník Potěmkin mezinárodní porotou v Bruselu zhodnocen jako 

nejlepší film všech dob.
 

Intelektuální film – Deset dní, které otřásly světem (Říjen), Generální linie (Staré a nové) 

Přerušil natáčení filmu Generální linie o kolektivizaci zemědělství, aby mohl zpracovat scénář k jubilejnímu filmu k 

desátému výročí VŘSR s pracovním názvem Říjen. Premiéra filmu s názvem Deset dní, které otřásly světem se konala 

březnu 1928.Byl to poslední z trilogie němých filmů s námětem revolučních bojů, ve kterých byly použity masové 

scény. Ejzenštejn se soustředil na dokončení filmu Generální linie. Na Stalinovo přání musel film přepracovat a změnit 

název na Staré a nové. Ohlasy na film, který byl do kin uveden v říjnu 1929, byly nejednoznačné. Kritika byla až na 

výjimky negativní. Intelektuální filmy byly pro masového diváky složité a nesrozumitelné. Objevilo se i nařčení z 

formalismu. 

Práce v cizině (1929–1932) 

Ejzenštejn se spolupracovníky Eduardem Tissem (kameraman) a Grigorijem Alexandrovem (asistent režie) odjel jako 

reprezentant sovětského filmu v srpnu 1929 do západní Evropy. Po přednáškách v řadě zemí podepsal smlouvu s 

americkou filmovou společností Paramount. Chtěl natočit zvukový film. V květnu 1930 odjel do USA a během pobytu 

v Hollywoodu pracoval na scénářích ke třem filmům, které však nebyly natočeny (Skleněný dům, Sutterovo zlato, 

Americká tragédie). V říjnu vedení Paramountu smlouvu ukončilo. Spisovatel Upton Sinclair mu poskytl finanční 

příspěvek, aby natočil film o Mexiku. V roce 1978 byl rekonstruován Grigorijem Alexandrovem film s názvem Ať žije 

Mexiko z materiálu, který filmovému fondu SSSR poskytlo Muzeum moderního umění v New Yorku.
 

Návrat do vlasti (1932–1948) 

Po návratu do Moskvy se Ejzenštejn stal vedoucím katedry filmové režie na Vysoké škole filmové a věnoval se 

pedagogické práci, psal úvahy a články o teorii filmové režie. V roce 1935 získal titul zasloužilý umělec. Zahájil práce 

na scénáři celovečerního hraného zvukového filmu Běžin luh, který byl inspirován tragickým příběhem chlapce 

zavražděného otcem-odpůrcem kolektivizace, protože ohlásil chystanou sabotáž proti místnímu kolchozu. V roce 1936, 

když byl film téměř hotový, byl donucen přepsat scénář a vynechat některé scény, které se nelíbily stranickému vedení. 

Přesto v roce 1937, těsně před dokončením, byl vydán příkaz k přerušení prací z ideologických důvodů. Ejzenštejn byl 

obviněn z překrucování důležitého tématu kolektivizace a film byl kritizován pro jeho formalistický a náboženský 

charakter. Hotový materiál byl zabaven a negativy filmu byly spáleny. Zachovalo se jen několik záběrů, z nichž byl v 

roce 1967 sestaven půlhodinový dokument. 

Alexandr Něvský 

V červnu 1938 podle svého scénáře začal natáčet historicko-vlastenecký film Alexandr Něvský o novgorodském 

knížeti, který ve třináctém století ubránil Rusko před německými rytíři. Film měl premiéru v prosinci 1938 a 

zaznamenal obrovský úspěch. Ejzenštejn byl vyznamenán Leninovým řádem a byl mu udělen titul doktora uměleckých 

věd (bez dizertace). 

Ivan Hrozný 

Zabýval se myšlenkou na barevný film o Puškinovi, ale v lednu 1941 mu vedení kinematografie navrhlo natočit film o 

vládě cara Ivana IV. Hrozného.. První díl měl slavnostní premiéru v Moskvě v lednu 1945 a Ejzenštejn za něj dostal 

Stalinovu cenu. Druhý díl byl zakázán, protože Stalinovi se nelíbil. Svým vyzněním vyvolával srovnání se stalinským 

režimem. (Premiéru měl v Bruselu r. 1958.) Ejzenštejn dostal těžký infarkt a byl odvezen do nemocnice. Třetí díl 

filmu, který měl končit scénou, kdy car, pronásledovaný výčitkami svědomí, činí pokání za spáchané činy, již 

nenatočil. Po návratu ze sanatoria psal paměti a věnoval se úvahám o barevném filmu. Zemřel sám ve svém bytě na 

další infarkt v noci z 10. na 11. února 1948. 
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Zikmund LUCEMBURSKÝ 
 (14. února 1368 Norimberk/Praha – 9. prosince 1437 Znojmo) byl syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty 

Pomořanské, polorodý bratr Václava IV. a tchán Albrechta Habsburského. Byl braniborský markrabě (od roku 1373), 

uherský král (od 31. března 1387), římský král (zvolen roku 1410 a znovu 21. července 1411, korunován 8. listopadu 

1414), slezský vévoda a lužický markrabě (od 1419), moravský markrabě (1419–1423), český král (korunován 28. 

července 1420, vládl v letech 1436–1437), lombardský král (od 1431) a římský císař (od 1433). 

Zikmund byl velmi vzdělaný, mluvil sedmi jazyky, byl velmi společenský a měl zálibu v rytířských turnajích. Byl 

jednou z vedoucích postav kostnického koncilu, který sice ukončil papežské schizma, ale také vedl k husitským 

válkám. Na svou dobu se dožil velmi vysokého věku – bez dvou měsíců 70 let. Jeho smrtí česká linie Lucemburků 

vymřela po meči. 

Zikmund Lucemburský jako středoevropský politik 

Oficiální pečeť, císařské období 

Zikmund, pojmenovaný po svatém Zikmundovi (který se za přispění Karla IV. stal novým českým patronem), byl 

významný evropský politik vrcholného středověku, v Čechách však neoblíbený kvůli Janu Husovi, na jehož smrti je 

mu připisován podíl. Zikmundovi se skutečně od mládí říkalo „liška ryšavá“, ovšem jenom kvůli zrzavým vlasům, ne 

prohnanosti. 

Mluví se o něm jako o „posledním císaři středověku“ (Drška 1996). Jeho hlavním zájmem byla reforma církve 

(koncily v Kostnici a v Basileji) a reforma říše, ale zasahoval i do sporů mezi Anglií a Francií (Zikmund byl první císař 

Svaté říše římské, který stanul na půdě Anglie), do sporů mezi Polským královstvím a Řádem německých rytířů a v 

neposlední řadě se snažil zorganizovat křížovou výpravu, která by pomohla Byzantské říši proti Turkům. V těchto 

snahách často býval osamocen. Zastával podřízenost církve světské moci, v letech 1403–1404 zakázal odvádět peněžní 

dávky papežské kurii a sám se rozhodl obsazovat některé církevní úřady, včetně biskupských. 

Jako první vytvořil podunajské soustátí, které sestávalo z uherského a českého království a říše a zřejmě mělo být hrází 

proti dravé osmanské expanzi. K jeho dalšímu rozšíření směřoval také sňatek Zikmundovy dcery Alžběty s rakouským 

arcivévodou Albrechtem V. 

Biografie 

Dětství 

Zikmund se narodil 15. února 1368 císaři Svaté říše římské Karlu IV. a jeho čtvrté manželce Alžbětě Pomořanské, 

vnučce polského krále Kazimíra III. Velikého. Stalo se tak buďto v Norimberkunebo podle jiných pramenů v Praze. 

Byl pojmenován podle sv. Zikmunda, oblíbeného světce a patrona jeho otce. Svou přezdívku, liška ryšavá, získal již za 

svého dětství kvůli barvě svých vlasů. 

Už tři dny po jeho narození sepsal Karel IV. dohodu o jeho budoucím sňatku s tehdy tříletou Kateřinou, pátou dcerou 

norimberského purkrabího Fridricha V. Hohenzollernského. K tomuto sňatku ale nakonec nedošlo.
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Uherský král 
V roce 1374 Karel IV. syna zasnoubil s Marií, nejstarší přeživší dcerou polského a uherského krále Ludvíka I., který 

zamýšlel, že Marie se svým manželem ho po jeho smrti nahradí v Polsku. V roce 1378 se Zikmund po otcově smrti stal 

braniborským markrabětem. Desetiletý Zikmund byl ovšem na několik příštích let poslán na uherský dvůr a s 

Uherskem se silně identifikoval. 

V roce 1381 poslal třináctiletého Zikmunda jeho starší bratr Václav IV. do Krakova, aby se naučil polsky, zvykl si na 

zem a místní lid. Král Ludvík zemřel roku 1382 a Poláci odmítli další spojení s Uhrami. Za polskou královnu zvolili 

Mariinu mladší sestru Hedviku, provdanou za Vladislava II. Jagella. V Uhrách nechala královna vdova Alžběta 

Bosenská korunovat královnou Marii, která se zasnoubila s Ludvíkem Orleánským. 15. listopadu 1385 si Zikmund 

vynutil sňatek s Marií (svatba proběhla ve slovenském Zvolenu) a získal tak uherský trůn. Po zajištění podpory šlechty 

se nechal korunovat uherským králem 31. března 1387 v Székesfehérváru(česky: Stoličný Bělehrad). V roce 1387 byla 

jeho manželka Marie i se svou matkou, Alžbětou Bosenskou, zajata během rebelie záhřebským biskupem. Marie byla 

brzy osvobozena, ale její matka i nadále zůstala v zajetí. 

Zikmund byl sice jediným Lucemburkem na uherském trůně, ale udržel se na něm celých padesát let. Roku 1396 se 

spolu s Joštem Moravským postavil do čela odporu proti Václavovi IV., toho roku také s Václavem obnovil smlouvy o 

vzájemném nástupnictví a byl jím jmenován vikářem v Německu. Křížová výprava, kterou organizoval proti Osmanské 

říši, byla v září 1396 rozbita Turky u Nikopole, sultán ovšem toto vítězství nevyužil k expanzi. 

Vztahy s Václavem IV. 

Roku 1401 vypukla v Uhrách vzpoura a král byl dočasně uvězněn. Václav IV., byť sesazen z německého trůnu, se 

obrátil o pomoc ohledně císařské korunovace (stále ještě možné) k Zikmundovi a nabídl mu správu Čech. Zikmund 

začal zabírat královské hrady, Václava kvůli jeho odporu nechal zajmout a odvést do Vídně. Odpor, který proti němu v 

Čechách rychle vzrůstal, se pokusil zlomit vojensky, současně však musel znovu zasahovat v Uhrách proti novému 

uchazeči o trůn. Mezitím Václav z Vídně uprchl a roku 1404 se bratři smířili. 

Po smrti Václavova římského protikrále Ruprechta III. byl Zikmund 21. července 1411 s Václavovým souhlasem 

zvolen hlasy pěti kurfiřtů římským králem (korunován 8. listopadu 1414). V té době podruhé zastavil Braniborsko, 

tentokrát svému přívrženci, norimberskému purkrabímu Fridrichu I. Hohenzollernskému, a definitivně je tak odtrhl od 

Čech. 

Papežské schizma 

Jako římský král se Zikmund snažil o odstranění papežského schizmatu (trojpapežství). V květnu 1410 zemřel papež 

Alexandr V. Situace v církvi se nelíbila římskému králi Zikmundovi, který přiměl jednoho z papežů, Jana XXIII., aby 

svolal nový koncil do Kostnice. Koncil roku 1414 rozhodl o abdikaci všech tří papežů a jako nového papeže 11. 

listopadu 1417 zvolil Ottu Colonnu, který přijal jméno Martin V. Na jednání v Kostnici měl obhájit své učení Jan Hus, 

kterému na cestu vydal Zikmund ochranný glejt. Byl ale nařčen z kacířství a 6. července 1415 upálen. Po koncilu mělo 

křesťanstvo opět jediného papeže. 

Císař a husité 

Po Václavově smrti (1419) se stal Zikmund jediným dědicem českého království. Katolická šlechta ho očekávala se 

samozřejmostí, husitská šlechta pak s určitými obavami. Připravovaly se volební požadavky: přijímání z kalicha a 

sekularizace (zabavení) církevního majetku. Zikmunda podporovala jako příštího českého krále vdova po Václavovi 

IV., Žofie Bavorská, ta se ovšem nakonec sama uchýlila pod Zikmundovu ochranu. 

V březnu 1420 byla ve Vratislavi za jeho přítomnosti vyhlášena křížová výprava proti kacířským Čechám. Koncem 

května oblehl Zikmund s křižáckým vojskem Prahu. Byl poražen na Vítkově (14. července) a pod Vyšehradem (2. 

listopadu), nechal se ale korunovat českým králem (korunoval jej pražský arcibiskup Konrád z Vechty), neboť měl ve 

své moci Pražský hrad (28. července). Na jaře 1421 se v Čáslavi sešel sněm, který ho jako krále odmítl; na Moravě, ve 

Slezsku a Lužici ho šlechta uznala. 
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Po prohrané bitvě u Německého Brodu 8. ledna 1422 ze země odtáhl, snažil se ji příští léta získat kombinací 

diplomatického a vojenského nátlaku. Teprve v roce 1429 navázali husité kontakty se Zikmundem, jehož hodlali 

přijmout za krále, pokud by uznal jejich program. To ovšem byla pro světskou hlavu křesťanstva nepřijatelná 

podmínka. Zikmund tedy musel čekat celých sedmnáct let po Václavově smrti, než byl v českých zemích všeobecně 

přijat jako Legitimní český král 

král. 

Dne 31. května 1433 byl Zikmund papežem Evženem IV. korunován na římského císaře. Po bitvě u Lipan se mu 

otevřela cesta k vládě v českých zemích. Dne 6. srpna 1436 na sněmu v Jihlavě byla vyhlášena kompaktáta 

(kompromis mezi stanovisky basilejského koncilu a husitů), následovala jednání o podmínkách přijetí císaře Zikmunda 

za českého krále a jeho slavnostní přijetí v ceremoniálu na jihlavském náměstí 14. srpna 1436. Na sněmu 30. září 1437 

byla proti Zikmundovi vznesena celá řada stížností – například, že dal popravit hejtmana Jana Roháče z Dubé. 

Zikmund se chystal zajistit dědictví manželovi své jediné dcery Alžběty Albrechtovi, snažil se vyhnout politickým 

ambicím své druhé ženy Barbory a jejího synovce Oldřicha. Poslední slavný Lucemburk zemřel ve Znojmě 9. prosince 

1437 na své cestě do Uher. Byl pohřben v katedrále ve Velkém Varadíně,
[6]

 hned vedle hrobky sv. Ladislava. Zikmund 

nezanechal mužského potomka, jím vymřela linie Lucemburků. Posledním známým potomkem lucemburského rodu 

byl nemanželský syn Prokopa Lucemburského, benediktinský mnich v Monte Casinu Jiří Lucemburský, který dědická 

práva na majetky svých předků vzhledem ke svému nelegitimnímu původu nemohl uplatňovat. 

Jan BLAHOSLAV 
 (20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov) byl kněz a biskup Jednoty bratrské, literát, 

vzdělanec, pedagog a představitel domácího reformačně orientovaného humanismu. V písemném styku užíval 

příležitostně také řecké nebo polatinštěné formy svého jména: Apteryx (podle jména své matky, Kateřiny Bezperové), 

nebo Makarius, či Blasius (podle jména otce). Byl bratrem Martina Abdona. 

Život 

Vzdělání 

Pocházel ze zámožné bratrské měšťanské rodiny z Přerova. První vzdělání získal na bratrských školách, nejprve se učil 

7 let ve svém rodišti u kněze Jana Wolfa, od roku 1540 pobýval v Prostějově u kněze Martina Michalce. Odtud byl 

roce 1543 vyslán na humanistické gymnázium Valentina Friedlanda-Trozendorfa do slezského Goldbergu. Po ročním 

studiu se odebral zpět na Moravu, ale vzápětí pokračoval od roku 1544 na univerzitě ve Vitemberku. Zde jej nejvíce 

ovlivnil Philipp Melanchthon a jeho reformačně-humanistický vzdělávací koncept, kterému zůstal věrný po celý život. 

V pozdějších letech Blahoslav vzpomínal i na návštěvy bohoslužeb s kázáním Martina Luthera. 

Po ročním pobytu ve Vitemberku se Blahoslav navrátil do Prostějova, kde pomáhal s výukou na bratrské škole, jak 

odpovídalo kariéře budoucího duchovního. V červenci 1548 byl vyslán jako pomocník biskupa Jana Černého do Mladé 

Boleslavi.. Po několika měsících však vážně onemocněl a na sklonku jara 1551 se navrátil zpět do Prostějova, kde 

nastoupil na místo správce bratrské školy. V roce 1552 však opět odešel do Mladé Boleslavi, kde působil dalších pět 

let. 

Mladoboleslavské období 

Léta strávená v Mladé Boleslavi naplnil Blahoslav intenzivní literární prací a zároveň pokročil v přípravě na dráhu 

duchovního. Na Hromnice roku 1553 zde byl ordinován na jáhna a ještě v létě téhož roku v Přerově na kněze. V Mladé 

Boleslavi Blahoslav vytvořil některé zásadní spisy. Především se zde podílel na redigování sbírky pramenů k dějinám 

Jednoty, ale zřejmě již zde začaly jeho práce na překladu Nového zákona. V květnu 1557 byl na synodu ve Slížanech 

povolán do úzké rady a jen s odstupem několika dní zvolen biskupem. V červnu 1558 natrvalo přesídlil do Ivančic, 

které se staly jeho posledním působištěm. 

Ivančickým biskupem 

Poslední období Blahoslavova života bylo naplněno zejména správou církve. Jako biskup byl odpovědný za kněžstvo 

své diecéze, konal vizitační cesty, ale zároveň byl správcem ivančického sboru. Jeho rozvoji věnoval velkou pozornost 
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a Ivančice se především Blahoslavovou zásluhou změnily ve významné centrum Jednoty bratrské na Moravě. V roce 

1562 zde založil tiskárnu a dohlížel na její provoz, vedl bratrskou školu, která se jeho přičiněním stala uznávanou 

vzdělávací institucí i za hranicemi Jednoty. Protože byl zároveň biskupem-sudím, odpovědným za veškerou literární 

produkci svého společenství, věnoval mimořádné úsilí vydávání bratrských děl. Jménem Jednoty korespondoval s 

jejími domácími i zahraničními příznivci (dochovaly se více než dvě desítky jeho dopisů), ale v případě potřeby ji, 

především spisy, bránil před útoky protivníků. Zemřel v Moravském Krumlově během vizitační cesty. 

Blahoslav je jedinou postavou staré Jednoty, u níž jsme si jisti vnější podobou. V obou vydáních bratrských kancionálů 

z roku 1561 a 1564 je na titulní straně zobrazen s brýlemi, které v 16. století zdaleka nebyly běžnou pomůckou. 

 

Eduard BASS 
 vlastním jménem Eduard Schmidt (1. ledna 1888 Praha-Malá Strana – 2. října 1946 Praha), byl český spisovatel, 

novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař. Proslul zejména knihami Klapzubova jedenáctka a 

Cirkus Humberto.
 

Životopis´ 

Vystudoval v Praze staroměstskou reálku, vyučil se v obchodě svého otce kartáčnictví a studoval ve Švýcarsku a 

Německu. Od roku 1910 vystupoval jako recitátor a zpěvák v Schöblově kabaretu U Bílé labutě. Jednalo se o 

spolutvůrce literárního kabaretu Červená sedma. Spolupracoval se satirickými časopisy a spolu s několika karikaturisty 

vydával Letáky. 

Působil jako fejetonista, reportér, soudničkář a divadelní kritik. Vydával kabaretní texty v edici Syrinx a satirický 

časopis Šibeničky. Později byl ředitelem v pražských kabaretech Červená sedma a Rokoko. 

V letech 1920–1942 působil jako redaktor Lidových novin. V době od května 1933 do 31. prosince 1938 byl jejich 

šéfredaktorem. 

Dílo Eduarda Basse: 

Jak se dělá kabaret? – 1917 

Náhrdelník: Detektivní komedie o jednom aktu – 1917 

Letáky, 1917-19 – 1920 

Klabzubova jedenáctka – 1922, příběh otce, který má jedenáct synů, ze kterých vytvoří profesionální, neporazitelný 

fotbalový tým. Bass se zde humornou formou zamýšlí i nad etikou a profesionalitou sportu. 

To Arbes nenapsal, Vrchlický nezbásnil – 1930, literární parodie, které se setkaly s velkým ohlasem. 

Umělci, mecenáši a jiná čeládka – 1930,Fanynka a jiné humoresk,.Případ v čísle 128 a jiné history,Šest děvčat 

Williamsonových,Potulky pražského reportéra,Holandský deníček,Divoký život Alexandra Staviského – 1934,Čtení o 

roce osmačtyřicátém – 1940,Potulky starou Prahou – vycházelo v letech 1921 – 1941 

Cirkus Humberto – Cirk Umberto 1941, román byl zamýšlen jako povzbuzení českého národa, vyzdvihovány jsou 

spravedlnost, přímost, ctižádost, ... ..,Lidé v Maringotkách – Též Lidé z maringotek 1942, soubor povídek z 

cirkusového prostředí. Tzv. cirkusový dekameron. 

Kázáníčka – 1946¨ 

 

Posmrtně 

Křižovatka u Prašné brány – 1947, 

Dále vyšla celá řada jeho povídek, nejedná se o výbory sestavené jím, ale o posmrtná vydání jeho většinou ještě 

nepublikované tvorby: 

Povídky – 1956,Rozhlásky – 1957,Pražské a jiné historie – 1968,Na lodi za pohádkou – 1969,Kukátko – 1970, 

obsahuje: 

Kukátko,Rozmarná vyprávění,Staropražské motivy,Postavy a siluety – 1971,Moje kronika: Vzpomínky a 

korespondence – 1985.Kromě toho vytvořil řadu rozhlásků, šansonů, skečů a kupletů – některé z nich zlidověly (např. 

Nešťastný šafářův dvoreček) 
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Jaroslav HAŠEK 
 (30. dubna 1883 Praha – Nové Město – 3. ledna 1923 Lipnice nad Sázavou) byl český spisovatel, publicista a novinář, 

autor druhé nejpřekládanější knihy české literatury (58 jazyků v roce 2013), proslulých Osudů dobrého vojáka Švejka 

za světové války. 

Život
 

Rod Hašků byl z otcovy strany sedlácký a měl kořeny v jihočeských Mydlovarech. Haškův dědeček z otcovy strany, 

František Hašek, byl poslancem Českého zemského sněmu a později i tzv. kroměřížského sněmu. Byl rovněž 

účastníkem bojů na barikádách v Praze v roce 1848. Podle některých pověstí spolupracoval s Michalem Bakuninem 

během jeho pobytu v Čechách v roce 1849. Rod matky Kateřiny, rozené Jarešové, byl také z jižních Čech, kdy jeho 

děd Antonín Jareš i praděd Matěj Jareš byli knížecí schwarzenberští baštýři v Krči čp. 32.
 

Jeho otec Josef Hašek, učitel matematiky a náboženský fanatik, předčasně zesnul na intoxikaci alkoholem.Zaháněl jím 

bolesti způsobené rakovinou. Chudoba pak donutila jeho matku Kateřinu se třemi dětmi stěhovat se více než 

patnáctkrát. 

Ve čtyřech letech lékař u malého Jaroslava diagnostikoval srdeční vadu a zakrnělou štítnou žlázu. Kvůli tomu Jaroslav 

strávil v dětství hodně času na venkově, u dědečka z matčiny strany, na tzv. Ražické baště, a to zejména se svým 

mladším bratrem Bohuslavem. V dětství na něho Jaroslav žárlil a několikrát se dokonce pokusil mu jako miminku 

ublížit. Později ale měli mimořádně silný vztah a hodně spolu pěšky cestovali. Bohuslav se upil k smrti rok po 

Jaroslavově úmrtí. 

Dětství Haškovo bylo běžné, klukovské, prodchnuté dobrodružstvími s vrstevníky a četbou Karla Maye a Julese Verna. 

To se však změnilo v Haškových jedenácti letech, kdy se do Lipové ulice, kde tehdy Haškovi bydleli, nastěhoval 

vysloužilý námořník Němeček. Dospívajícího Haška si obtočil kolem prstu, tahal z něho peníze, které Hašek i kradl 

doma, a začal ho vodit do hospod, včetně neblaze proslulé Jedové chýše v Apolinářské ulici, kde ho učil pít alkohol. 

Navíc před chlapcem záměrně souložil se svou dívkou. Pro Haška to bylo trauma, později na tyto zážitky vzpomínal s 

hnusem a výčitkami. Zásadně to asi ovlivnilo Haškův vztah k ženám. Při debatách se spolubojovníky v ruských legiích 

tuto vzpomínku prý komentoval slovy: „Může být na světě něco horšího, než takové lidské prase? Čerta starého jsem 

tomu rozuměl, nic jsem o těchhle věcech nevěděl a přece jsem pocítil takový hnus a odpor, že mi to stačilo otrávit celý 

život. Také jsem se od těch dob ženských bál jako čert kříže“.Zde mají asi také kořeny některé teorie o Haškově 

homosexualitě, šířené zejména literárním historikem Jindřichem Chalupeckým (studie Podivný Hašek v knize 

Expresionisté), který se, krom rozboru textového, opíral o svědectví Haškova kamaráda Rudolfa Šimanovského. O 

nesmyslnosti podobných úvah však svědčí citová hloubka dochované korespondence s budoucí Haškovou manželkou, 

ve které upřímně přiznává i dřívější sexuální vztahy s náhodnými ženami.
 

Krátce poté, co začal Hašek studovat na gymnáziu v Ječné ulici, zemřel jeho otec. V roce 1897 se jako student 

gymnázia zúčastnil protiněmeckých nepokojů v Praze. Byl zatčen a učitelé gymnázia ho kvůli tomu přiměli z ústavu 

„dobrovolně“ odejít. Poté se učil drogistou v Kokoškově drogerii na rohu Perštýna a Martinské ulice, ale nakonec 

maturoval na Českoslovanské obchodní akademii v Resslově ulici.Na akademii se spřátelil s Ladislavem Hájkem, a 

společně napsali a vydali parodii lyrické milostné poezie Májové výkřiky, ve které se Hašek prvně vysmál patosu a 

vstoupil na půdu humoristické literatury. 

Po maturitě se stal zaměstnancem banky Slavia, brzy se ale začal živit výhradně novinařinou a literaturou. V té době se 

také seznámil s českými anarchisty. Začal vést bohémský a tulácký život. Prošel společně s bratrem Bohuslavem pěšky 

mj. Slovensko, Halič a Maďarsko (tehdy Uhersko). Povídky z těchto cest Jaroslavu Haškovi otiskovaly Národní listy. 

V roce 1907 se stal redaktorem anarchistického časopisu Komuna a byl za svoji činnost krátce vězněn. 

Ve stejném roce se zamiloval do Jarmily Mayerové, ale kvůli jeho bohémskému životu ho její rodiče nepokládali za 

vhodného partnera pro svou dceru. Když byl zatčen za znesvěcení vlajky v Praze, rodiče Mayerovou vzali na venkov v 

naději, že to pomůže skončit jejich vztah. V reakci na to se Hašek pokusil vycouvat ze své radikální politiky a získat 

trvalou práci jako spisovatel. Roku 1908 redigoval Ženský obzor. V roce 1909 měl šedesát čtyři publikovaných povídek 

a další rok byl jmenován redaktorem časopisu Svět zvířat. Tato práce sice netrvala dlouho, neboť byl brzy propuštěn za 
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publikování článků o imaginárních zvířatech, která si vymyslel, přesto se 23. května 1910 s Jarmilou Mayerovou 

oženil. Po roce manželství se však Jarmila vrátila k rodičům, poté co byl Hašek zadržen, když se snažil předstírat svou 

vlastní smrt. Podle jiných zdrojů šlo ovšem o vážně míněný pokus o sebevraždu, motivovaný pochopením, že řádného 

manželského života není schopen.Po tomto pokusu byl nakrátko hospitalizován v psychiatrické léčebně.  

Od roku 1911 přispíval do Českého slova, dále pak do Pochodně, Humoristických listů, Kopřiv, Karikatur, nějaký čas 

vedl též Kynologický ústav, což ho později inspirovalo ke knize Můj obchod se psy. 

V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Založil ji se svými kumpány ve vinohradské hospodě U 

zlatého litru, aby parodoval tehdejší politický život. Napsal i satirický spis Politické a sociální dějiny strany mírného 

pokroku v mezích zákona, ten však byl vydán knižně až roku 1963. 

V tomto období byl spolu s Františkem Langrem, Emilem Arturem Longenem a Egonem Erwinem Kischem 

spoluautorem řady kabaretních vystoupení, kde byl i hlavním účinkujícím. 

V létě 1912 Jaroslav Hašek strávil několik týdnů v chotěbořské hospodě, kde se ho nakonec nemohli zbavit a marně 

čekali na zaplacení. Svůj pobyt v Chotěboři popsal v povídkách Zrádce národa v Chotěboři, Okresní soud v Maliboři, 

Jak je to s rodištěm Ignáta Herrmanna či Posvícení v Křivici. 

Pro postavu obecního blba „Pepka Vyskoč” v románu Osudy dobrého vojáka Švejka byl Jaroslavu Haškovi inspirací 

Josef Kouba – rázovitá jihočeská figurka, se kterou se spisovatel setkal roku 1913 v Protivíně při svém putování po 

jižních Čechách s přáteli malířem Josefem Ladou a spisovatelem Zdeňkem Matějem Kudějem.
 

V době vypuknutí první světové války žil Hašek s kreslířem Josefem Ladou, který později ilustroval Dobrého vojáka 

Švejka.
 

V roce 1915 Hašek narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku a s ním odjel na haličskou frontu v Rusku. O 

úmyslu narukovat téměř nikomu neřekl, byl proto nějakou dobu hledaný. 24. září 1915 padl do zajetí v bitvě u 

Chorupan (cca 12 km severozápadně od ukrajinského města Dubno). Až do léta 1916 byl v zajateckém táboře 

Totskoje, kde vstoupil do Československých legií. Poté byl zařazen do čs. pluku, kde působil jako písař, emisar 

náborové komise a střelec. Pak byl přeložen ke spojovacímu oddílu, kulometnému oddílu (v němž se zúčastnil bitvy u 

Zborova) a do kanceláře 1. pluku. Od listopadu 1917 do února 1918 publikoval v časopise Čechoslovan a Čs. voják, 

byl mj. autorem řady protibolševických článků. 

Koncem února 1918 vstoupil do Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Co vedlo Haška k opuštění 

myšlenky anarchismu a přijetí socialistických myšlenek, nikde neobjasnil. V březnu se Československé legie vydaly na 

známou anabázi, s cílem připojit se k Západní frontě přes Vladivostok. Hašek s tím nesouhlasil a odjel do Moskvy, kde 

začal spolupracovat s bolševiky. V dubnu přestoupil z čs. legií do Rudé armády. Byl poslán do Samary, následující rok 

byl ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem oddělení pro práci s cizinci aj. Na konci roku 1918 působil jako 

velitel oddílu Čuvašů v Rudé armádě a jako zástupce vojenského velitele bugulmského okresu. Poté působil na Sibiři, 

kde vydával několik časopisů. Jedním z nich byl také první časopis v burjatštině „Jur“ (Úsvit).Pro Burjaty je Hašek 

dodnes „otcem národa“, neboť vytvořil i burjatskou abecedu a založil tak národní písemnictví.
 

Roku 1920 byl v Irkutsku, kde působil jako člen městského sovětu,zraněn při vražedném útoku.Ve stejném roce 

onemocněl tyfem a v květnu se v Krasnojarsku oženil s tiskárenskou dělnicí Alexandrou Grigorjevnou Lvovovou, 

zvanou Šura, která o něj po onemocnění pečovala. Po návratu do Československa nebyl souzen za mnohoženství jen 

díky tomu, že v Rusku nebyl zrovna pořádek a neuznávaly se vzájemně různé mezinárodní smlouvy. 

V prosinci 1920 přijel do Československa. Nejprve byl umístěn v Pardubicích v karanténní stanici, 19. prosince se 

Šurou přijel do Prahy. Do Československa byl Sověty vyslán s cílem organizovat komunistické hnutí. V tom mu však 

zabránily dvě okolnosti: jednak na podporu kladenských nepokojů dostal od ruských úřadů částku 1 500 marek, která 

však byla zcela znehodnocena německou inflací. Navíc, ještě před Haškovým příjezdem do Prahy, byl v 

Československu zatčen Jaroslav Handlíř, spojka ruských agentů, s nímž se měl Hašek kontaktovat. Tím pro Haška 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1911
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%AFj_obchod_se_psy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1911
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_m%C3%ADrn%C3%A9ho_pokroku_v_mez%C3%ADch_z%C3%A1kona
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohrady_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Langer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Artur_Longen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egon_Erwin_Kisch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chot%C4%9Bbo%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1t_Herrmann
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protiv%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Mat%C4%9Bj_Kud%C4%9Bj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lada
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/91._p%C4%9B%C5%A1%C3%AD_pluk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubno_(Ukrajina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1#1918%E2%80%931926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladivostok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bol%C5%A1evismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samara
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ufa
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cuva%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bugulma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burjat%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irkutsk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyfus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krasnojarsk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnoho%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prosincov%C3%A1_gener%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1vka_1920
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pap%C3%ADrov%C3%A1_marka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Handl%C3%AD%C5%99


zájem o komunistickou politiku skončil a vrátil se ke svému bohémskému způsobu života. Navštěvoval hostince v 

Praze i okolí, v nichž psal své povídky. Mnoho historek z této doby sepsal Haškův přítel Zdeněk Matěj Kuděj. 

25. srpna 1921 Hašek odjel s malířem Jaroslavem Panuškou a s manželkou Šurou do Lipnice nad Sázavou. V této době 

už byl vážně nemocný a nebezpečně obézní. V Lipnici začal psát své vrcholné dílo, Švejka. Nakonec se dostal do 

stavu, že nemohl psát, přesto dále diktoval kapitoly Švejka ve své ložnici. 3. ledna 1923 zemřel na ochrnutí srdce. 

Poslední fotografie pochází z prosince 1922. 

Dana MEDŘICKÁ 
 (11. července 1920 Praha – 21. ledna 1983 Praha) byla česká divadelní, televizní a filmová herečka. 

Život a dílo 

Již od své první návštěvy divadla v šesti letech toužila stát se herečkou. Když jí přísný tatínek nedovolil jít na 

konzervatoř, odmaturovala na pražském dívčím gymnáziu v Dušní ulici (1939). Studium na konzervatoři sice zahájila, 

ale nedokončila a už na jaře 1940 nastoupila do svého prvního angažmá v Brně, kam ji jako „novou naději českého 

divadla“ doporučil režisér Jaroslav Kvapil. Další kroky vedly herečku do Plzně (1942–1943) a ještě před koncem války 

do Prahy. Zde začínala v Lidovém divadle Uranie, první poválečnou sezonu zahájila v Divadle 5. května, ale již od září 

1945 působila v Městském divadle na Královských Vinohradech (později Divadle čs. armády).
 

První velký úspěch jí přinesla role Slávky Hlubinové ve Šrámkově Měsíci nad řekou, kterou hrála na jevištích v Plzni i 

Praze, ale v níž zazářila především ve stejnojmenném filmu Václava Kršky z roku 1953. Na scénách Městských 

divadel pražských v letech 1954–1959 a Národního divadla (1959–1983) vytvořila desítky různorodých ženských 

postav světového repertoáru. Její interpretace se vyznačovaly neokázalostí, prostou i jedinečnou schopností vystihnout 

komické i tragikomické charaktery. K jejím životním rolím kromě Šrámkovy Slávky patřila Blanche v Tramvaji do 

stanice Touha T. Williamse, titulní role v Brechtově Matce Kuráži, ale především Erži Orbánová v Kočičí hře 

maďarského autora Istvána Örkényho. Zásluhou mistrovského výkonu Dany Medřické se Kočičí hra stala jednou z 

divácky nejúspěšnějších inscenací v historii Národního divadla a dosáhla 403 repríz.Dávala vždy divadlu přednost před 

filmem, přesto vytvořila na pět desítek filmových rolí. 

Málokdo z filmových režisérů jí však nabídl roli, jaká by odpovídala herečce jejího formátu. A tak její Slávka 

Hlubinová zůstala pro diváky po desetiletí vrcholem jejího filmového umění. Také na televizní obrazovce se objevila v 

několika seriálech, jako Taková normální rodinka, F. L. Věk nebo Nemocnice na kraji města. Nezapomenutelným 

zůstal herecký koncert dvojice Dana Medřická – Karel Höger v televizním komorním dramatu Romeo a Julie na konci 

listopadu. 

V roce 1979 zemřel po delší nemoci její celoživotní partner Václav Vydra mladší, s nímž žila od roku 1945 a 

vychovávala syna Václava Vydru nejmladšího, dnes dalšího pokračovatele herecké dynastie Vydrů. 

Všechny své role brala vážně a zodpovědně, a to jak na jevišti, tak v osobním životě, zapomínala jen sama na sebe. 

Jejímu „babímu létu“, vztahu se Španělem Artemiem, který v padesátých letech žil v Praze a patřil tehdy k jejím 

obdivovatelům, nebylo už dopřáno mnoho času. Jejich manželství trvalo jen něco přes rok. 

Dana Medřická byla hospitalizována se srdečním infarktem, na jehož následky zemřela 21. ledna 1983. 

Kniha vzpomínek 

V roce 1995 vyšla kniha vzpomínek Vaše Dana Medřická.
 

Ocenění 

Dana Medřická byla oceněna státní cenou a získala titul Zasloužilá umělkyně. Národní umělkyní se přes svoji 

výjimečnost a oblibu nikdy nestala.
 

Posmrtná pocta 
 V Národním divadle je na pravém schodišti mezi přízemím a 1. balkonem umístěna busta Dany Medřické

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Mat%C4%9Bj_Kud%C4%9Bj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Panu%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipnice_nad_S%C3%A1zavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obezita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osudy_dobr%C3%A9ho_voj%C3%A1ka_%C5%A0vejka_za_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_konzervato%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo_Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kvapil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Josefa_Kajet%C3%A1na_Tyla
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/1943
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_divadlo_Uranie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_5._kv%C4%9Btna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1%C5%88a_%C5%A0r%C3%A1mek
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc_nad_%C5%99ekou
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kr%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1953
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_divadla_pra%C5%BEsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_divadla_pra%C5%BEsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1954
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvaj_do_stanice_Touha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvaj_do_stanice_Touha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Williams
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Di%C4%8D%C3%AD_hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_%C3%96rk%C3%A9ny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_seri%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Takov%C3%A1_norm%C3%A1ln%C3%AD_rodinka
https://cs.wikipedia.org/wiki/F._L._V%C4%9Bk_(seri%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_na_kraji_m%C4%9Bsta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_H%C3%B6ger
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romeo_a_Julie_na_konci_listopadu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romeo_a_Julie_na_konci_listopadu
https://cs.wikipedia.org/wiki/1979
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vydra_(1902)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vydra_(1956)
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_cena_Klementa_Gottwalda
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/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo


 V roce 2019 vydala Česká pošta známky a obálky prvního dne s příležitostným razítkem s portréty Dany 

Medřické a Radovana Lukavského.
 

 

 

Julius FUČÍK 
(23. února 1903 Smíchov, dnes čtvrť města Praha – 8. září 1943 Berlín, Plötzensee) byl český komunistický novinář, 

literární a divadelní kritik a překladatel, popravený nacisty pro účast v protinacistickém odboji. Po roce 1948 se stal 

ikonou celé komunistické ideologie. 

Život 

Pocházel z dělnické rodiny na pražském předměstí Smíchově; byl pokřtěn 22. března jako Julius Jaroslav; jméno Julius 

obdržel po svém strýci, skladateli Juliu Fučíkovi. Rodina se roku 1913 přestěhovala do Plzně, protože jeho otec, 

povoláním soustružník a zároveň ochotnický divadelní pěvec, přijal angažmá v tamním Městském divadle. V 

plzeňském divadle již jako malý hoch sehrál desítky úspěšných dětských rolí. Roku 1919 vystoupil z římskokatolické 

církve a zůstal bez vyznání.Po maturitě začal externě studovat na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a roku 1921 

vstoupil do KSČ. V letech 1922 až 1924 žil ve Starých Strašnicích, v Bylanské ulici 39, kde má nyní menší kamennou 

pamětní desku. V této době také pracoval jako pomocník v kanceláři. V roce 1926 se stal členem Devětsilu, v roce 

1929 spoluzakládal Levou frontu. V období let 1928–1938 působil jako šéfredaktor Tvorby a od roku 1929 pracoval v 

Rudém právu, a jako takový působil mj. jako dopisovatel v Moskvě. 

Patřil ke skupině, která odmítala jakoukoliv kritiku SSSR, a soubor jeho reportáží ze Sovětského svazu – Země, kde 

zítra již znamená včera, je ukázkou mimořádně tendenčního referování o impériu, které procházelo stalinským terorem 

a jehož průmyslový rozvoj si vyžádal miliony obětí (první vydání díla se datoval k roku 1932, kdy na Ukrajině započal 

hladomor). Jeho dar spočíval podle publicisty Josefa Chuchmy v tom, že měl „smysl pro dramatičnost, pro dobře 

prodejné, emocionální sdělení. Podával sugestivní zprávy nejen o předmětu svého psaní, nýbrž i o sobě samém – a 

Reportáž psaná na oprátce je vyvrcholením této sebeprezentace.“ 

Svůj první, desetidenní politický trest za provolávání komunistických hesel si odpykal na Pankráci, odkud byl 

propuštěn dříve, než stačil poslat do Tvorby svůj první moták, napsaný na vnitřní stranu cigaretové krabičky. V roce 

1933 pro trestní stíhání dokonce odešel do ilegality a poprvé na sebe k pobavení svého okolí vzal identitu starého 

profesora, pod kterou každodenně řídil redakční porady komunistických Haló novin z pražské kavárny Roxy.Novinář 

Ferdinand Peroutka k Fučíkově prvorepublikové protistátní revoltě rovněž ironicky dodal: „Jak bylo zvykem v té době, 

říkal, že se ukrývá před policií, když prostě prchal před milenkou, která ho omrzela.“ 

Roku 1938 si po mnohaleté známosti vzal za ženu Augustu Kodeřičovou, později známou jako Gusta Fučíková. Za 

svědka jim vedle Jana Švermy šel pozdější organizátor poválečného komunistického teroru Bedřich Reicin. V 

padesátých letech ho pak Fučíková při vykonstruovaných procesech i po jeho popravě obviňovala, že byl udavačem 

gestapa a má na svědomí i „Julkovu“ smrt (Reicin byl za války v Sovětském svazu).Jejich manželský svazek byl 

nicméně oběma pojímán spíše volně: manželství pokládali za buržoazní přežitek, a jako sezdaní navíc mohli žádat 

úřady o penzijní příspěvek.
 

Od počátku nacistické okupace prodléval z obav ze zatčení (pověstná protikomunistická zatýkací akce Gitter – Mříže v 

březnu 1939) v ústraní v Chotiměři nedaleko Domažlic u svých rodičů a věnoval se literatuře: zabýval se zde odkazem 

Boženy Němcové a Karla Sabiny. Do Prahy se vrátil následujícího roku na podzim; tentokrát již pobýval ilegálně u 

známých v Nuslích. I přes své výhrady k podepsání německo-sovětského paktu Molotov–Ribbentrop se do 

protinacistického odboje plně zapojil až po napadení Sovětského svazu Německem v červnu 1941. Ilegálně například 

vydával Rudé právo a další tiskoviny.
 

Již před druhou světovou válkou si (snad pro své herecké ambice v raném mládí) liboval v převlecích. Přezdíván pro 

tuto hravost přáteli „dítě s plnovousem“, při své konspirační činnosti v Protektorátu navázal na oblíbenou roli 
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vousatého, obrýleného a navíc kulhajícího „profesora Horáka“, což mu bylo kolegy v odboji jako nerozumná, 

pozornost spíše poutající výstřednost zazlíváno.(Poprvé v takto „kompletním“ kostýmu vyšel Fučík ze svého pražského 

úkrytu v předjaří 1941, když se se svými odbojářskými hostiteli vydal na procházku do Krčského lesa.éma „doktora 

Horáka“ pak v dobách komunistické totality sloužilo jako prvek lidového humoru, znevažujícího oficiální fučíkovskou 

legendu. 

V letech 1941–1942 byl členem druhého ilegálního ústředního výboru KSČ. 24. dubna 1942 byl zatčen v Praze v bytě 

manželů Jelínkových na adrese U Družstva Ideál 1133/23 (tehdy ulice Chittussiho). Pamětní deska byla z tohoto domu 

po listopadu 1989 městskou částí Praha 4 odstraněna. Roku 1943 odsouzen k trestu smrti a poté ve věznici v Berlíně-

Plötzensee popraven oběšením (nikoli gilotinou, jak bývá obvykle tradováno; 7. září 1943 byla popravčí komora v 

Plötzensee poškozena bombardováním a gilotina byla načas vyřazena z provozu; popravy bylo možné vykonávat pouze 

oběšením). Osudy jeho tělesných ostatků jsou neznámé (to se týká ostatně tisíců dalších obětí nacismu), což po válce 

podnítilo až fantastické spekulace o Fučíkově konci. V návaznosti na pozdější apoteózu jeho osoby vznikaly teorie, že 

byl vlastně kolaborantem gestapa a jeho poprava byla zinscenována, aby unikl poválečnému trestu. V této souvislosti 

dokonce Bolívie po letech nabídla ČSSR údajnou kostru „uprchlého“ J. Fučíka. Žádná z těchto teorií se však 

nepotvrdila. 
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