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Červen hraje barvou květů - 

potěší nás, léto je tu… 

 

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

 
 

2/2021                           červen  2021 
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************************************************ 

 

Slovo starosty 
 

 

Vážení  spoluobčané, 

 

další tři měsíce uběhly jako voda, a aniž bychom zaznamenali jaro, máme tady léto. 

Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co se událo, děje a bude dít v naší obci.  

Vzhledem k trvajícímu výskytu Covid-19 a nařízení vlády ČR o povinném nošení 

respirátorů byla v březnu každému občanu doručena  obálka s respirátorem. Respirátory 

obec zajistila a pořídila na své náklady. 

Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a v souladu s ním dochází 

k navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládku. Cílem zvyšování poplatků je 

motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek. Žádám 

občany, aby třídili odpad a do popelnic vkládali pouze komunální odpad. Do popelnic 

určitě nepatří stavební suť. K třídění odpadu mají občané v obci  k dispozici kontejnery 

na papír, plast, sklo a také na bioodpad. 

Dne 12.4.2021 byla vysoutěžena stavební firma na stavební práce s názvem 

„Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Hošticích - Herolticích“. Na tuto akci jsme požádali o 

spolufinancování z dotačního zdroje MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova z 

podprogramu – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Bohužel, ministerstvo nám 

sdělilo, že vzhledem k velkému počtu žádostí o dotaci nebylo naší žádosti vyhověno. 

Stále se zabýváme problémem otevření prodejny potravin. Provozovnu potravin 

bychom prozatím mohli zprovoznit v prostorách místní knihovny. Otázkou ale zůstává 

kam s knihovnou? Nechci to zakřiknout, ale pokud to dobře půjde, tak by provoz 

prodejny mohl být zahájen 1. září letošního roku. 

Jak jsem již v minulém čísle Zpravodaje  psal,  brzy nás čeká  větší akce, a sice 

veřejné projednání nového Územního plánu Hoštice – Heroltice, které se uskuteční ve 

středu 14. července v 17.00 hodin v Kulturním domě obce Hoštice – Heroltice. 

V současné době se opravují  sprchy ve fotbalových kabinách, které neměly žádnou 

izolaci proti vodě. V příštím týdnu by se měly dokončit obklady tak, aby sprchy byly na 

hody funkční. 

A  ještě musím zmínit milou událost, která se stala v naši obci, když si na našem 

obecním úřadě řekli své ano pan Miroslav Souček a paní  Jana Nováková, 

Novomanželům ještě jednou přejeme hodně štěstí. 
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Na závěr Vám přeji, abyste si užívali pěkné dny léta v kruhu svých blízkých,   jak o 

prázdninách a dovolených, tak i na  kulturních akcích hodových dnů, na které Vás tímto 

zvu.     

 

                                                                                               Váš starosta                                                                                                                           
 

 

Deník zastupitelstva 
 

  

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce ve II.čtvrtletí 2021. 

Podrobnější přehled ve formě zápisů ze zastupitelstva můžete vidět na našich webových 

stránkách: www.hostice-heroltice.cz    

 

28. zastupitelstvo obce dne 13.4.2021 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 28. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 13. 4. 2021 Ing. Tomáš Hlaváčka a Mgr. Jan Knápka, Ph.D. 

- schvaluje navržený program 28. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 13. 4. 2021 

- schvaluje Smlouvu č.: PV-014330063694/001 o zřízení věcného břemene mezi Obcí 

Hoštice - Heroltice a E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy na 

pozemcích dle této smlouvy ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice. Věcné břemeno bude 

zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.400,- Kč bez DPH ve 

prospěch obce. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- souhlasí: 

a) s návrhem trati rychlostní zkoušky „Ivanovická brána“ a „Hanácká“; 

b) s průjezdy katastrem obce Hoštice-Heroltice z důvodu vedení rychlostní zkoušky, 

přejezdu a objízdné trasy; 

c) s užitím účelových komunikací v katastru obce Hoštice-Heroltice; 

d) s povolením zvláštního užívání komunikací a úplnou uzavírkou komunikací na trati 

rychlostní zkoušky v katastru obce Hoštice-Heroltice; 

e) s přechodnou úpravou provozu, s umístěním dočasného dopravního značení na 

pozemcích ve vlastnictví obce Hoštice-Heroltice 

- souhlasí s převedením kladného výsledku hospodaření Základní školy Hoštice-Heroltice 

do rezervního fondu Základní školy v částce 74.895,42 Kč 

- posoudilo předloženou dokumentaci k výstavbě rodinného domu na parcele č. 64/36 v 

k. ú. Hoštice a souhlasí s provedením výstavby rodinného domu podle předložené 

projektové dokumentace 

- schvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 2000,-Kč a pověřuje starostu 

obce podpisem darovací smlouvy 

- nesouhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na výsadbu stromů v obci Hoštice-Heroltice 

firmou Alumbrado s.r.o. IČ 29194911 se sídlem Rašínova 103/2 Brno 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 
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- schvaluje zhotovitele na akci „Nástavba a stavební úpravy ZŠ Hoštice-Heroltice“ dle 

výběrového řízení, které se konalo 12. 4. 2021 firmu STAVBROS s.r.o. V Pivovaře 111, 

798 07 Brodek u Prostějova, která podala nejnižší cenovou nabídku v částce 5.673.968,79 

Kč včetně DPH 

- schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Nástavba a stavební úpravy ZŠ Hoštice-Heroltice“, 

která bude uzavřená mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmu STAVBROS s.r.o. V Pivovaře 

111, 798 07 Brodek u Prostějova a pověřuje starostu obce podpise této smlouvy 

- schvaluje aktualizaci investičního záměru „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Hošticích-

Herolticích“ 

 

29. zastupitelstvo obce dne 18.5.2021 

 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 29. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 18. 5. 2021 Vlastimila Provazníka a Mgr. Danu Štolfovou 

- schvaluje navržený program 29. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 18. 5. 2021 

- odkládá rozhodnutí o podané žádosti paní K. a stanovilo požadavek doložit doklady, o 

kterých bylo dosud rozhodnuto, k dalšímu řízení 

- souhlasí se sjednáním smlouvy č. 9001819246 o připojení k distribuční soustavě a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- souhlasí se sjednáním smlouvy č. 9001819372 o připojení k distribuční soustavě a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- souhlasí se sjednáním smlouvy č. 9001819364 o připojení k distribuční soustavě a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- souhlasí se sjednáním smlouvy č. 9001819346 o připojení k distribuční soustavě a 

pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami 

komunálního odpadu a elektrozařízením č. 17030134 a pověřuje starostu obce k podpisu 

tohoto dodatku 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě SSP/032/2019 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku 

- schvaluje připojení distribučního kabelového vedení NN KOMINEX 1030067676“ pro 

vydání územního souhlasu a  pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě 

budoucí č. PR-001030067676/001-MOPR 

- neschvaluje prodej pozemku par. č. 66/5 k. ú. Hoštice o výměře 213 m2 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 v rozsahu předloženého návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových položek 

- souhlasí s provedením výstavby rodinného domu podle předložené projektové 

dokumentace:  zpevněné plochy vč. sjezdu – pozemek par. č. 36/3 bude sjezdem napojen 

na veřejnou účelovou komunikaci 

- souhlasí s potvrzením plné moci delegátovi panu Ing. Tomáši Hlaváčkovi k účasti na 

valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. IČ 49454587, konané 

dne 18. 6. 2021 

- souhlasí s vydlážděním části pozemku na par. č. 822/7 v k. ú. Hoštice v rozsahu do 15 
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m2. Vydláždění provede žadatelka paní KK na vlastní náklady 

 

30. zastupitelstvo obce dne 27.5.2021 

 

-  schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 27. 5. 2021 Ing. Ivo Tomáška a Ing. Oldřicha Tomáška 

- schvaluje navržený program 30. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 27. 5. 2021 

- schvaluje projektovou dokumentací od firmy TRASKO Projekce, s.r.o. na akci 

„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice“ 

- souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Hoštice-Heroltice a Ing. 

arch. TK dne 25.5.202, dohodou a to z důvodu předpokládané vysoké finanční náročnosti 

realizace projektu 

- jako akcionář akciové společnosti RESPONO, a.s. se sídlem ve Vyškově zmocňuje 

starostu obce pana Luďka Kolkopa k zastupování obce při výkonu všech práv akcionáře 

na valné hromadě akciové společnosti RESPONO, a.s., která se bude konat dne 22. 6. 

2021 

- souhlasí s proplacením částky 40.000,- Kč panu Ing. Arch. TK za provedení návrhu a 

vypracování půdorysu na sociální dům na stavební akci „Výstavba sociálního domu v 

obci Hoštice-Heroltice“ 

- schvaluje záměr č. 1/2021 pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy obecního 

úřadu 

 

 

 

SDH Hoštice-Heroltice informuje 
   

Léto je na svém začátku a tak doufejme, že proběhne klidně a rozvolněně. Od 

posledního vydání zpravodaje došlo  na našem území k jedné mimořádné události. 

V pondělí 21.6.2021 uhodil blesk do střechy mlýna v Hošticích. K události  přijeli i 

jednotky z Ivanovic na Hané a Vyškova. Naštěstí nedošlo k požáru, ani žádnému zranění. 

Byla poškozena  střešní krytina.  

Rozhodnutím orgánů Jihomoravského kraje byla naší zásahové jednotce přidělena 

dotace na dovybavení materiálně-technické základny.  

Vzhledem k vysokým teplotám dbejte zvýšené opatrnosti při rozdělávání ohně v 

přírodě i doma a dodržujte protipožární opatření.  

Dovolte, abych Vám jménem SDH popřál příjemné prožití nadcházejících prázdnin 

a dovolených.   

        

za SDH   Jan Knápek 
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Vítání občánků 
   

Dne 5. 6. 2021 jsme uspořádali pro děti narozené v roce 2020 a na jaře 2021 

slavnostní uvítání do života. Za tuto dobu nám přibylo v obci devět občánků – tři děvčata 

a šest chlapců. Slavnostního uvítání se jich zúčastnilo sedm. Některé děti už nám z 

miminek vyrostly a nevešly se do kolébky, ale i tak to mělo své kouzlo. Jelikož je naše 

obřadní síň na obecním úřadě malá a nechtěli jsme omezovat počet lidí z důvodu vládních 

opatření, využili jsme areál za kulturním domem. Počasí bylo slunečné a místo hudby 

akci provázel zpěv ptáků. 

 

Olze Knápkové, Karolíně Šteflíčkové, Elišce Mrnuštíkové, Vítku Filipovi, 

Dominiku Flajsarovi, Vojtěchu Šiškovi a Adamu Ignačákovi přejeme hodně štěstí, zdraví, 

lásky, aby prožili dlouhý, krásný a bohatý život. Rodičům hodně radosti, aby jejich 

starost a odpovědnost ve výchově byla odměněna láskou, úctou a vděčností jejich dětí.  

 

Dana Štolfová 
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BULLETIN  
  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E    

 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 

Vážení rodiče, milí žáci, 

školní rok 2020/2021 je téměř u konce. Byl to ještě podivnější školní rok, než ten 

uplynulý. Chtěl bych napsat, že doufám, že ten příští už bude normální, ale už skoro 

nemám odvahu v něco takového doufat. Každopádně Země se točí dál a točit bude, takže 

se s tím musíme nějak poprat. 

Poslední čtvrtletí se neslo v duchu opakování a dohánění učiva, abychom základní látku 

probrali a aby nevznikly nějaké zásadní mezery. Z toho důvodu jsme nemohli naplánovat 

žádné větší školní akce, děti však nepřijdou o oblíbený pochoďák do švábenického lesa, 

výlet za zmrzlinou do Ivanovic, resp. Topolan a rozlučkovou párty. 

Za celý kolektiv naší školy přeji všem dětem léto plné zážitků, na které budete dlouho 

vzpomínat. Užijte si volna a slunce a hlavně načerpejte dostatek sil a optimismu do 

příštího školního roku, budete je potřebovat. Páťákům přeji, aby v nové škole měli štěstí 

na dobré učitele i spolužáky a maximálně zužitkovali vědomosti nabyté na prvním stupni 

na naší malotřídce. Věřím, že se ve světě neztratíte. 

Tomáš Havlíček 

PERLY NAŠICH ŽÁKŮ 

Z přírodovědy: Komár pisklavý – krev pije samička...nato se ozve chlapecký hlas: 

„No jo, ženský…“ 

Povídáme si o houbách: Žák: „Existuje houba kluzák?“ Učitel: „Ne, klouzek..“ Žák: „A 

jaké má příjmení?“ Učitel: „Nemá žádné příjmení !“ Žák: „A jak bylo to křestní jméno?“ 



2/2021                                                         Zpravodaj obce                                            červen 2021 

________________________________________________________________________________                                                                           

8 

AHOJ PRÁZDNINY! 

 

1., 2. a 3. ročník (nahoře) 4. a 5. ročník (dole) 

 

Bulletin ZŠ Hoštice-Heroltice 6/ 2021 © Tomáš Havlíček 
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Co nového se událo v naší MŠ… 
  

Školní rok nám opět velmi rychle utekl a na dveře už klepou letní prázdniny. 

Máme za sebou velmi náročné období plné různých 

opatření, omezení a nařízení, která se dotkla  velmi 

znatelně i provozu MŠ. Proto jsme byli opět ochuzeni 

o aktivity, které zpestřují naše dny ve školce. Byli 

jsme nuceni díky situaci zrušit veškerá divadla, 

interaktivní programy, besedy s rodiči na různá 

témata, návštěvu policistů a hasičů, která byla již 

domluvena a mnoho dalších aktivit. 

 O to víc jsme se snažili vytvořit pro naše milé 

děti pestrý, zajímavý a zábavný program. Po znovu 

otevření MŠ začátkem května jsme dodatečně 

prožívali čarodějnický týden, který jsme si opravdu 

užili. Uspořádali jsme i opravdový slet čarodějnic, kde 

nechyběli ani žáby, pavouci a jiná čarodějnická havěť. 

Zalétali jsme si dokonce na košťatech. Chtěli jsme si 

také pozvat k nám do školky hodnou čarodějnici 

Abraxelu, ale bohužel vlivem vládního nařízení, které zakazovalo vstup třetích osob do 

budovy, se tato návštěva nemohla uskutečnit. Zákaz je zákaz. Naštěstí máme odvážnou 

paní učitelku, která se vydala při úplňku k této čarodějce s odvážným přáním, a to 

zapůjčit si její kouzelnickou knihu. Ta byla velmi ochotná a věnovala nám několik 

stránek ze svého lexikonu, poskytla nám potřebné ingredience, jako třeba sušenou hadí 

kůži, rozemletou pavoučí síť, žabí sliz a další. My jsme se tak mohli pustit do čarování. 

Po odříkání zaklínadel se opravdu začaly dít zajímavé 

věci. Vykvetly nám květy nejrůznějších barev, objevily 

se obrázky na čistém papíře, sama se přelévala voda a 

děly se jiné záhady.  

Oslavu Dne dětí nám narušila nečekaná událost. Z 

původně zamýšleného dopoledne plného veselých her a 

soutěží jsme se museli vydat na velmi dobrodružnou, 

nebezpečnou a dlouhou cestu plnou nástrah, záludných 

otázek a úkolů. Naši školku totiž navštívili banditi, kteří 

se snažili oloupit všechny děti na celém světě o jejich 

sladkou odměnu k tomuto svátku. Bohužel ani nám se 

nevyhnuli. Odcizili nám všechny dobroty připravené na 

tento den. Naštěstí při krádeži ztratili mapu a my jsme 

stáli před důležitým rozhodnutím. Riskovat a vydat se po 

jejich stopách, zachránit tak všechny děti, anebo zůstat v 

bezpečí naší školky a vyčkat, jak celá věc dopadne. 

Vzhledem k tomu, že máme samé statečné děti, tak jsme 

se společně rozhodli podstoupit toto jisté nebezpečí, což 
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se nám vyplatilo. 

 Mapa nás dovedla až k ukrytému sladkému 

lupu. Tím to ale ještě neskončilo. Kufr, ve kterém se 

vše ukrývalo, byl uzamčen zámkem s tajným číselným 

kódem. Rozluštit tuto záhadu bylo opravdu velmi 

složité, ale i tento zapeklitý úkol jsme vyřešili a 

odměna byla vskutku sladká. 

Bohužel, jako každý rok, se i v tomto školním 

roce budeme muset rozloučit s našimi nejstaršími 

dětmi, které nás opustí a nově nastoupí do první třídy 

základní školy. Letos tento slavnostní závěrečný 

ceremoniál absolvovalo osm předškoláků. Abychom je 

mohli pasovat na školáky, museli opět splnit několik 

úkolů, v nichž prokázali svoje znalosti a schopnosti. 

Nicméně všichni v této zkoušce hravě uspěli, a tak už 

nestálo nic v cestě, aby byli jmenováni školáky.  

Věříme, že se blýská na lepší časy. Přejeme vám 

všem krásné prožití letních měsíců, aby byly zalité sluncem, spoustu krásných letních 

zážitků, pokud možno s co nejméně omezeními. Budeme se opět těšit po prázdninách na 

všechny děti. 

 

 

                                                                                       kolektiv MŠ 

 

Kulturní akce 
 

Ukliďme Česko, ukliďme naši obec a okolí 

 

Rád se vrátím k akci ukliďme Česko, která 

probíhala v čase, kdy vycházel poslední Zpravodaj, 

tudíž v něm nebyl zahrnut výsledek snahy několika 

dobrovolníkům, kteří se postarali o úklid naší obce a 

jejího okolí. Akce byla kvůli protiepidemickým 

opatřením koncipována tak, aby si občané mohli sami 

vyzvednout pytle a rukavice u obecního úřadu a jít 

posbírat odpadky v katastru naší obce. Přesné počty 

obrovolníků, kteří se zapojili, a kolik toho nasbírali, 

nemám, ale podařilo se naplnit něco kolem 25 pytlů 

odpadu, což není vůbec málo. Ale  popravdě řečeno, 

toho odpadu tam stále ještě leží mnoho, tudíž příští rok 

bychom tuhle akci opět zkusili zorganizovat s tím, aby 

se do ní zapojilo více spolků i jednotlivců.  

 

za kulturní výbor František Blažek 
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V období Velikonoc ve dnech 3.-4.4.2021 nás navštívil zajíček Matěj a pro děti 

nachystal Velikonoční stezku. Děti pomáhaly zajíčkovi řešit úkoly spojené s přírodou a 

jarem. Stezka byla připravena formou zábavného vzdělávání, kdy děti poznávaly dny a 

tradice spojené právě s Velikonocemi. Na konec stezky zajíček Matěj přichystal pro 

všechny děti sladké odměny jako malé poděkování za pomoc s vyřešenými úkoly. 

 

za kulturní výbor Kristýna Bartáková 

Dobrý den, 

 

jmenuji se čarodějnice Sebela a kvůli mému 

stáří jsem hledala ve vaší vesnici nástupce. 

Nachystala jsem tedy pro vaše děti menší 

výběrové řízení, které se skládalo z několika 

důležitých čarodějnických dovedností. Po zadní 

cestě k hřišti kolem kiosku a dále až ke koupališti 

mohly děti plnit úkoly, jako třeba výroba lektvarů, 

procházení 

pavoučím 

bludištěm, 

stavění 

vatry, házení koštětem atd. 

Na konci samozřejmě nechyběla odměna, 

protože všechny děti uspěly. No a kdyby vám 

vaše ratolesti začaly třeba nevysvětlitelně 

poletovat po pokoji, nosit domů různou havěť či 

klohnit v kuchyni nejedlé věci, tak je to známka 

toho, že jsem s nimi již zahájila trénink.  

 

Vaše čarodějnice Sebela zastoupená Františkem Blažkem 

 

Den dětí 

U příležitosti Dne dětí, který neodmyslitelně patří 

k začátku měsíce června, jsme mohli nakonec díky 

přívětivější epidemické situaci uspořádat odpoledne plné 

her a zábavy. Začátek akce nám však sice neplánovaně, 

ale za to 

s nadšením dětí, 

zpestřila projížďka 

na koni, za což 

bychom rádi 

poděkovali jezdkyním z Topolan, které to dětem 

umožnily. Stanoviště, přichystaná na plnění úkolů, 

se skládala z míčových sportů, kde si mohly děti 

vyzkoušet třeba tenis, volejbal, basket, ragby, fotbal 
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či kroket. Největším lákadlem však bylo vystoupení kouzelníka, který předvedl svou 

zábavnou show plnou kouzel a triků. Poté byly děti odměněny zmrzlinou a špekáčkem, 

který bylo možno si opéct na připraveném ohni.  

 

za kulturní výbor František Blažek 

 

Plánované kulturní akce  
 

26. června se budeme podílet na organizaci hodů, kde budeme mít na starost, 

stejně jako poslední roky, ochutnávku vín s cimbálovou muzikou za kulturním domem.  

 

17. července se bude konat stanování na koupališti, kde budou připraveny hry, 

táborák, hvězdář, který by nám měl povyprávět něco o vesmíru, atd… 

   

za kulturní výbor František Blažek 

 

 

Z farnosti 
  

Milí farníci, 

po pěti letech duchovní služby v České republice se vracím do rodného Polska. Chtěl 

bych se s Vámi  všemi rozloučit a poděkovat Vám za dobro, kterého se mi mezi Vámi 

dostalo. Děkuji obecnímu úřadu za finanční pomoc při dokončení opravy střechy kostela 

a také za každý dar na provoz farnosti. Jsem vděčný všem, kteří farnost podporují svou 

pečlivou službou či finančně.  

Od července přejímá farnost P. Mgr. Karel Janíček, který dosud zastával funkci 

kaplana ve Vyškově. Otec Karel bude sídlit ve Vyškově a odsud bude dojíždět do 

okolních farností na bohoslužby. Nedělní mše sv. v Hošticích budou slouženy v 

obvyklém pořádku. 

Mám radost, že v kostele přibyly malé děti, že jsou tu rodiny, kterým jde o to, aby v 

nich byla víra živá a žitá. Pamatuji také na nemocné, kteří se už třeba ani do kostela 

nedostanou, ať je Bůh posílí v jejich trápení. 

Ze srdce Vám všem žehnám 

Otec Kryštof 
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Společenská kronika         
 

 
 

 Od posledního vydání Zpravodaje doposud  oslavili svá životní výročí tito naši 

občané: 
 

60 let Miloš Autrata  

 

65 let Marie Goldová   

65 let Svatava Hýzlová  

 

70 let Marie Čtvrtníčková  

70 let Josef Skácel  

 

75 let Miloš Ševčík  

 

80 let Jiří Strašák  

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 




   
 

V sobotu 19.6.2021 

 v Obřadní síni Hoštice-Heroltice 

 vstoupili do manželství 

Miroslav Souček a  Jana Nováková 

 

 

 

Přejeme krásný společný život. 

 

 

 

 

 

Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce 

spokojenosti. 
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Z historie obce 
 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Hoštice za léta 1924 – 1939 založené 1.ledna r. 

1924.  Opis je doslovný a z dnešního pohledu může obsahovat pravopisné chyby.  

Vybraný úryvek zaznamenal snahu kronikáře o popis politické situace v r. 1924. Jistě 

může být inspirativní před podzimními volbami do Parlamentu České republiky, protože 

mi po téměř sto letech už víme, k jakým událostem vše směřovalo. 
======================================================================= 

„Aby pro budoucnost uchovala se památka, jak bylo politicky rozvrstveno 

obyvatelstvo v naší republice, zaznamenává kronikář stručný nástin poslanecké sněmovny 

československé: 

Poslanecká sněmovna československé republiky čítá 19 klubů s úhrnným počtem 

294 poslanců. Jsou to:  poslanecký klub  čsl. sociálně demokratické strany dělnické, která 

čítá 52 poslanců.  Druhým dle počtu je klub republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu se 42  poslanci.  Pak následují kluby: 3.) německé sociálně 

demokratické strany 30 posl. 4.) českosl. strany socialistické 27 poslanců; 5.) 

komunistické strany českosl.   27 poslanců; 6.) čsl. národní demokracie se 22 poslanci 

včetně 3 hospitantů; 7.) čsl. strana lidová s 20 posl; 8.) německý svaz zemědělců se 13 

členy; 9.) slov. ludoví poslanci  11 členů; 10.) nacionální strana německá 10 členů; 11.) 

křesťansko-sociální lidová strana 9;  12.) živnostensko-obchodní strana středostavovská 

6; 13.) německá národně sociální dělnická strana 5; 14.) maďarská strana křesťansko –

sociální 4; 15.) soc. sjednocení 3; 16.) maďarská strana křesťansko-sociální 4; 15.) 

sociální sjednocení 3; 16.) maďarská strana soc. demokratická 3; 17.) – 19.) po dvou 

poslancích mají kluby:  něm. demokratická str. svobodomyslná, němečtí posl. beze stran, 

a maďarských malých rolníků a zemědělců. Mimo kluby jsou 4 poslanci.  Českých stran  

je 9, německých 7, maďarských 3. 

 V republice československá je 1127 továren, které zaměstnávají aspoň po 100 

dělníků a zřízenců.  Z toho počtu patří Němcům746  továren a jen 132  je v rukou Čechů 

a Slováků. Zbytek, tj. 249, patří cizincům.  

 Z toho viděti, kolik máme ještě na poli průmyslové výroby doháněti, aby se kapitál 

dostal do našich rukou!“ 
        redakce – doslovný opis 

 

Poslední generace „drsňáků“ odchází  
 

O generaci sedmdesátníků a starších se dnes hodně píše jako o těch, kvůli jejichž 

„zranitelnosti“ se vlastně nejvíc dělají všechna proticovidová opatření. Přitom se ale 

zapomíná na jednu důležitou věc. Staří lidé, kteří zažili ještě opravdu těžké časy, 

představují v dnešní „zhýčkané“ a nesourodé společnosti důležitý stabilizační prvek. Jsou 

to totiž paradoxně právě oni, kdo se s hrozbou pandemie vyrovnávají lépe než mladí. Až 

tato poslední generace „drsňáků“ odejde, nebude jí mít kdo nahradit. 

Stařečci a stařenky nebo, jak se dnes módně říká, „nejstarší senioři“, prožili většinu 

svého života v dobách, o kterých se mladším ročníkům může jen zdát. Mnozí z nich se 

narodili před druhou světovou válkou nebo během války, zažili nástup komunismu a 
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krutá padesátá léta, uvolnění a následnou sovětskou okupaci v roce 1968, normalizaci i 

pozdější sametovou revoluci a pád totality. Určitě ne všichni byli hrdinové, často stáli 

proti sobě, jedno ale mají všichni společné. Žili v časech dějinných a společenských 

změn, otřesů, v nichž jim nezbývalo nic jiného, než se v „tváří tvář“ tomu, co se děje 

kolem, nějak rozhodnout, zvolit svůj životní postoj a nést za něj odpovědnost. A to 

nikoliv jen morální, ale takový, který se týká samotné „existence“ jedince – a co je 

důležité – i jeho rodiny. Nic z toho dnešní společnost už dlouho nezažívá. 

I když to tak mnoha lidem nemusí připadat, Česko už 30 let nezažilo nejen válku, 

ale ani žádný politický otřes, byť jen velmi vzdáleně srovnatelný se změnami, kterými 

musela projít dnešní nejstarší generace. Žijeme vůbec poprvé v naší historii dlouhých 30 

let v době míru, svobody a blahobytu. 

Pokud by chtěl někdo argumentovat tím, že on si rozhodně blahobytně nežije, pak 

je třeba připomenout, že pro tu nejstarší generaci mělo třeba úsloví „uživit rodinu“ úplně 

jiný význam než dnes. Tehdy nešlo o zaplacení „koníčků pro děti“, ale vskutku o udržení 

holé existence. V takovém slova smyslu dnes rodinu uživí úplně každý, a to třeba jen tím, 

že bude vybírat z popelnic vyhozené jídlo. 

Podobné je to se svobodou volby. Často si stěžujeme, že nás „zrychlený tep“ života 

a nutnost neustálého vydělávání peněz svazuje, že jsem málo svobodní. Opravdu? Pokud 

se dnes manažer banky rozhodne pro radikální životní změnu, vykope si zemljanku na 

Šumavě a bude tam žít s dětmi a kozou jako ryze přírodní člověk, nic mu v tom vlastně 

nebrání. Takové případy jsou. 

A navíc: pokud se mu takový způsob života přestane za měsíc líbit (to se také 

stává), může se vrátit a opět se zase zapojit do „komerce“. Existenci jeho rodiny takové 

„hledání sebe sama“ v pravém slova smyslu nijak neohrožuje. Pokud by měl problémy, 

stát se o něj v mezidobí postará, hlady on, ani jeho rodina trpět nebudou, ve vězení 

neskončí. 

O takovém komfortu „volby bez následků“, o nekonečném zkoušení životních 

postojů a stylů života, se nejstarší generaci ani nesnilo. V jejím případě byla volba 

mnohem omezenější, a to ať už celkovými životními podmínkami (mnohem drsnějšími 

než dnes) nebo tím, že totalita velkou volbu nedovolovala. A pokud ano, tak s fatálními 

následky. Proč to ale vlastně píšu. Přivedla mě k tomu zkušenost z českobudějovického 

očkovacího centra, kam jsem před čtrnácti dny doprovodil svou takřka osmdesátiletou 

maminku. A uvědomil si přitom, z čeho pramenil můj ryze subjektivní pocit jakéhosi 

vnitřního klidu a řádu, diametrálně odlišného od dnešního všudypřítomného 

„konavirového chaosu“ a zloby. 

Jednak jsem byl překvapen naprostou profesionalitou a empatií, s jakou všichni, od 

studentů přes sestřičky až po lékaře, k očkování seniorů přistupovali. Nechápal jsem 

sestřičku, která píchá babičkám a dědečkům už sedmdesátou injekci za den a přitom si s 

nimi povídá, jako kdyby právě přišla do práce. Tohle, že je země, o které se na celém 

světě píše jako zemi „covidového chaosu“? V očkovacím centru bych tomu nevěřil. 

Uvědomil jsem si ale zároveň, že ten vstřícný přístup celého personálu centra je 

možná z části dán i stejně vstřícným a klidným přístupem těch očkovaných stařečků a 

stařenek. Jak říká jeden můj vrstevník a kamarád: oni na rozdíl od nás nic neřeší. Najdou 

se sice mezi nimi také ti, kteří se očkovat nedají, ovšem to neznamená, že půjdou (snad s 
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výjimkou exprezidenta Klause) proti „vakcinaci“ protestovat na náměstí. Je to jejich 

rozhodnutí. 

A když se očkovat v naprosté většině nechají (opět jsem byl očitým svědkem), jdou 

se nechat píchnout do ramene injekci s grácií a odvahou těch, kteří už byli v životě 

vystaveni mnoha nepoměrně větším rizikům, než je riziko vedlejších účinků nějaké 

„covidové“ vakcíny. A ještě se u toho usmívají. Jak nedávno v rozhovoru pro INFO.CZ 

řekla pětaosmdesátiletá socioložka Jiřina Šiklová. „Když jsme seděli za války v krytu, 

taky jsme na tom museli najít něco dobrého“. 

O tom, že ten pocit vnitřního klidu a psychická odolnost seniorů (v porovnání s 

mladšími) není jen mým subjektivním pocitem, svědčí i nedávno zveřejněné výsledky 

rozsáhlého výzkumu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, jmenuje se 

„Psychologické důsledky pandemie koronaviru v ČR“. Výzkum z první poloviny 

loňského roku potvrdil, že nejstarší a tedy nejohroženější generace nese pandemii a její 

důsledky překvapivě nejlépe ze všech dospělých. Naopak největší psychické problémy se 

projevily u těch nejméně ohrožených, tedy respondentů ve věku 18 až 24 let. 

A co z toho celého vyplývá? Během pandemie se objevila řada přihlouplých teorií 

o tom, jak příroda s pomocí covidu jen „reguluje“ přestárlou populaci. Covid je 

problémem hlavně pro ty nejstarší, kteří by stejně už brzy zemřeli. A tak se vlastně nic 

tak strašného zase neděje. 

Ale děje. Covid bohužel výrazně urychluje odchod příslušníků generace, která je 

poslední svého druhu. Nejde o to, že by byla celkově „morálnější“, v některých případech 

možná právě naopak. Jde ale o lidi, kteří v minulém převratném století čelili tolika 

výzvám a událostem, že se na rozdíl od mladších ročníků, vyrůstajících v klidu a 

blahobytu, jen tak z něčeho nezhroutí. Ani z covidu. Jsou to na rozdíl od nás „drsňáci“. 

Měli bychom si vážit každého dne, který s nimi ještě prožijeme a snažit se, aby s námi 

mohli zůstat co nejdéle. A učit se od nich. Až odejdou, nebudeme se mít už o koho opřít. 

I když nikdo nežije věčně, staří lidé, jak se právě nyní ukazuje, představují 

paradoxně možná ten nejsilnější a vlastně i jediný ostrůvek stability ve světě totálního 

chaosu a nejistoty. Jak se bude společnost chovat, až odejdou, zůstává ve hvězdách. Při 

všech těch tezích o ohrožené populaci „nejstarších“ je ale jisté, že my je dnes 

potřebujeme víc než oni nás. 
redakce – převzato: KOMENTÁŘ MARKA KERLESE  

zdroj INFO.CZ | Poslední generace „drsňáků“ odchází. Měli bychom se od ní učit 

 

 

Další generace aneb jací tedy jsme? 
 

Žijeme ve světě, kde se prolínají generace X, Y, Z, kde byli nedávno popsaní 

takzvaní xeniálové a kde se chystá ke slovu nová alfa. Možná všechna ta označení a 

souhrnné charakteristiky vznikly pro zábavu sociologů, nicméně nás, širokou veřejnost, 

baví určitě také. Takže – kam patříte vy? 

Polovina 40. let až polovina 60. let:  GENERACE BABY BOOMERS 

Vzdělání pro ně bylo všechno, ale nešlo to. Důležitý byl třídní původ a stranická 

příslušnost rodičů – podle toho se vidělo. Hodně chytrých dětí končívalo na „učňáku“, i 
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když nechtěly. Mnoho lidí téhle generace zažilo, že rodiny v rámci kolektivizace přišly o 

všechno. Vyrůstali ve skromných poválečných a raně komunistických poměrech, chleba 

měl někdy hodně tvrdé kůrky a maso bylo jednou týdně. Rodiče byly svaté autority, 

kterým bylo třeba od raného dětství pomáhat. Tito lidé často zůstali a zůstávají ve 

dvougeneračních domech či bytech, je pro ně samozřejmé, že se o rodiče ve stáří zcela 

postarají. Mnohdy soudí rychlost a povrchnost doby, svým celoživotním přátelům stále 

ještě někdy napíšou dopis. Mají pevné morální zásady a žebříček hodnot stejný po celý 

svůj život.  

1968–1983: GENERACE X = HUSÁKOVY DĚTI 

Příslušníci generace X se narodili do světa bez počítačů, celé dětství běhali 

zablácení venku, hráli si na indiány a sladká dětská naivita jim spolu s úctou k rodičům 

vydržela nezměrně déle než generacím následujícím. Vyrůstali v normalizaci, poznali 

tuzexové zboží a vnitřní potřebu rebelovat vůči tomu, co jejich rodiče akceptovali. 

Dospívali bez počítačů a technologií, a aby se nenudili, četli si nebo sestavovali modely 

letadýlek. Na rande chodili do kina, a když si chtěli s někým vyrazit, prostě na něj 

zazvonili před domem (proč by mu měli volat?).  

Také Husákovy děti byly rozhodně silné ročníky. Rozdávaly se novomanželské 

půjčky, stát hlavně v 70. letech podporoval rodinu i pracující matky a ročně přišlo na svět 

až 200 000 dětí této generace. Jsou mezi nimi „staré školy“ se vzpomínkami na bouřlivé 

mládí plné zábav v kulturácích, na kterých se pilo, dokud všem nebylo špatně. Dnes jsou 

střízlivější, ale dobré pití si dají pořád. A o dovolené nejraději vyrazí na all inclusive s 

cestovkou, která vše zařídí za ně. Technologie sledují, ale používají je spíše 

méně. Telefon je pro ně stále hlavně na volání, možná SMS, a slovo aplikace v nich 

nevyvolává žádné zvláštní pocity – takřka je nepoužívají.  

1978–1983: XENIÁLOVÉ 

Tahle zajímavá podgenerace byla popsána teprve nedávno. Jsou to lidé, kteří se 

narodili do světa analogového, ale vyrůstali už v tom digitálním. Stihli sem přijít zkrátka 

na pomezí generace X a mileniálů. Dívali se na Xenu, Xénii, pamatují si Pedro, do školy 

jezdili starými autobusy, v pubertě prvním láskám volali z budky na náměstí a první 

mobil dostali nejdřív k osmnáctinám a byli s tím úplně v pohodě (protože ho stejně ještě 

nikdo neměl). Vynikají nadáním spojovat staré a nové. Je v nich kousek staré dobré školy 

i dravosti nového tisíciletí. I když internet používají, knížka je pořád nadevše. Vlastní je 

jim dobrý smysl pro humor, černý i ten laskavý. A jít si osahat oblečení na štendr do 

obchoďáku je pro ně stále přirozenější než odkliknout nákup v e-shopu. 

1984–2005: GENERACE Y = MILENIÁLOVÉ (NEBO TAKÉ HAVLOVY DĚTI) 

Někdy se tato generace datuje již od roku 1979 do druhé poloviny 90. let. Tak nebo 

onak, mileniálové zažívají v současné době největší období své slávy. Byli vychováváni 

tak, že když si půjdou za svým, mohou mít, co si zamanou. Sebevědomí by mohli 

rozdávat, a tak když firmy chtějí draftovat dravce, sahají mezi mileniály. Jsou jim blízké 

moderní technologie, postují, sdílejí, stahují aplikace a naplno je používají. Nezřídka 

bojují s autoritami, ale jsou přesvědčení, že právem: protože vědí, umí a jdou si za svým. 

Chtějí být oblíbení, svůj život do určité míry žijí pro své instagramové účty, nad 

nimiž pak trpívají depresemi z toho, jestli žijí dostatečně naplno alespoň v porovnání s 

přáteli. S těmi se mimochodem potkávají často právě na sociálních sítích, v klasické 

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/delsi-mladi-draha-dospelost-generace-y-ma-v-cesku-i-na-zapade-shodny-udel-1298529
https://www.zeny.cz/lifestyle/jak-si-o-dovolene-vychutnat-mistni-kuchyn-bez-kil-navic-2235.html
https://www.zeny.cz/motivace-a-kariera/inspirativni-zenske-spisovatelky-ktere-vas-zasahnou-2669.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-laska-a-vztahy-laska-a-vztahy/380454/generace-y-rika-se-jim-milenialove-je-jim-25-let-nepotrebuji-vydelavat-ale-chteji-zabavnou-praci.html
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komunikaci oproti předchozím generacím poněkud ztrácejí pevnou půdu pod nohama. 

Ale pořád je to ještě dobré. Generaci Y hodně zachraňuje například cestování na vlastní 

pěst s pár nejbližšími přáteli nebo láska k dobrému jídlu a důraz na lokální suroviny, jež 

je vedou ke společnému kvalitnímu vaření (a focení a sdílení na Instagramu). Jejich 

životním cílem je vydělávat, mít se dobře, užívat si (a zase to pak sdílet na Instagramu). I 

proto si jako svou práci vybírají to, co je baví. A práci se odmítají obětovat.  

2005–2015: GENERACE Z = GENERACE M (JAKO MULTITASKING) 

Dnešní dospívající pijí bubble tea, ráno co ráno stahují nové aplikace, moc 

nerozumějí tomu, proč by se měli ještě učit psát rukou, a těší se, až vyletí z hnízda. Zatím 

aspoň s rodiči cestují po Evropě. Nevadí jim to. Nevadí jim ani rodiče, s nimiž většinou 

přátelsky vycházejí. Na respekt k autoritám se v jejich přítomnosti příliš hrát nedá. Stejně 

nemají čas je poslouchat – sluchátka v uších, oči upřené do monitoru tabletu nebo 

telefonu, který je samozřejmostí od první třídy základní školy (nejpozději). Každý 

z generace Z si pak brzy najde svého oblíbeného youtubera nebo sám založí kanál, aby 

světu zprostředkovával svůj názor na cokoli (nebo jen přenášel střípky ze svého cool 

života). Životní cíl? Vymyslet, co dát na YouTube, aby to bylo to „úplně nejvíc“! 

Vzdělávání pro ně postrádá dřívější smysl. Všechno se dá přece najít on-line. Naštěstí už i 

ta škola to pochopila. Domácí úkoly a domácí práce? Dělají je, ale jsou to jedny z těch 

věcí, které považují za přežitek. Soustředění jim spíše chybí a nejraději by stíhali milion 

věcí najednou. Nasávají informace jako houby, ale neumějí je třídit. I proto jim rodiče 

(generace X) často vybírají alternativní, soukromé (a individuální) vzdělávání už od jeslí. 

OD ROKU 2015: GENERACE ALFA = IGEN 

Do této generace nikdo z vás určitě nespadá, ale vaše děti ano – pakliže se narodily 

od roku 2015 dál. A s těmi bude teprve „technologické veselo“. Mileniálové dostali 

tablety, telefony a další vymoženosti plus minus s nástupem do školy a generace Z už v 

předškolním věku, ale generace alfa to zažije v podstatě ve chvíli narození. Být on-line 

pro ně bude přirozené jako dýchat, technologie naprosto integrují do svých životů, 

klasické učení jim bude na hony vzdálené, logické myšlení budou mít slabší, protože 

jejich hlava bude roztěkaná z přemíry informací z internetu (které pro ně budou 

pochopitelně svatější než svaté). Jinak se jim začíná říkat například také iGen. Hádejte 

proč…  
redakce – převzato, kráceno 

Zdroj: Ke které generaci patříte? Baby boomers, Husákovy děti, nebo mileniálové? | Ženy.cz (zeny.cz); 

Článek vyšel v magazínu Moje psychologie! 

 

Jak Češi zapínají celý svět 
 

Před více než 100 lety český vynález způsobil revoluci v oděvním průmyslu  a také 

celosvětový úspěch firmy. Ve třicátých letech 20. století vyráběly Waldesovy firmy 

polovinu veškeré světové produkce kovových spínadel. Přitom pod označením Koh-i-

noor Waldes pražský podnik z Vršovic na výrobu textilní galanterie a průmyslového 

zboží vyrábí patentky, špendlíky a další kovovou galanterii dodnes. Za úspěchem stojí 

dvojice mužů, světový král knoflíků Jindřich Waldes a Hynek Puc. Ten vynalezl 

automatický stroj na výrobu patentek, čímž oprostil jejich výrobu od lidské práce. 

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/delsi-mladi-draha-dospelost-generace-y-ma-v-cesku-i-na-zapade-shodny-udel-1298529
https://www.zeny.cz/motivace-a-kariera/vybrala-jste-si-spravnou-profesi-udelejte-si-rychly-test-119.html
http://student.e15.cz/agora/generace-z-dalsi-ztracena-mladez-1327770
https://www.zeny.cz/lifestyle/ke-ktere-generaci-patrite-baby-boomers-husakovy-deti-nebo-milenialove-2701.html
http://www.cninvest.cz/tituly/moje-psychologie/
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Na úvod pro ty, kteří si pod slovem patentka nedokážou nic představit, přestože ji 

používají dnes a denně. Patentka je typ nejčastěji kovového knoflíku kulatého tvaru. 

Hovoříme o stiskacím knoflíku, neboť stiskem a zacvaknutím spojí dvě části textilu nebo 

kůže. Patentky často najdeme na dětském oblečení, protože je děti mohou snadno 

používat, v angličtině se pro ně užívá trefný termín snap fasteners. Moderní patentky 

vynalezl roku 1885 německý vynálezce Heribert Bauer z Pforzheimu a byly určené 

hlavně pro pánské spodní prádlo. Poté je vylepšil v roce 1903 Hans Friedrich Prym, který 

na trh uvedl patentky s pružinou. A právě krátce poté ještě v témže roce uvedl do chodu 

konstruktér a průmyslník, rodák z Benátek nad Jizerou, Hynek Puc převratný vynález. 

Waldes s Pucem rozvinuli nápad jedné zaměstnankyně mít spínátko, které by neodíralo 

látku. 

Puc vyrobil zakladačku, která nahradila deset dělnic při výrobě patentek. Podstatou 

tohoto vynálezu bylo nahrazení ruční montáže patentek strojním vkládáním pružiny do 

pérové části knoflíku. Díky Pucově strojnímu automatu se nový druh knoflíků rozletěl do 

světa. Už po třech letech od zahájení výroby patentek stávající prostory nestačily. Výroba 

se rychle rozrůstala. Až natolik, že poté co roce 1907 postavili ve Vršovicích továrnu, 

zaměstnávali už na 300 dělníků a továrna se stala vůbec největší svého druhu v 

Rakousko-Uhersku. Továrna byla na svou dobu pokrokově řešena: vysoké a vzdušné 

místnosti, šatny pro muže i ženy, lázně, knihovna, tělocvična a okolo továrny parčík s 

lavičkami a různým tělocvičným nářadím. 

Za třicet let se podnik stal celosvětově proslaveným koncernem na výrovu kovové 

galanterie s továrnami rozmístěnými po celém světě, známými jako Waldes či Koh–i–

noor. Firma roku 1914 zaměstnávala už neuvěřitelných 3000 lidí.  

Nejprodávanější se přitom stala patentka nazvaná po Koh-i-nooru, tehdy největším 

diamantu na světě, který je dnes součástí Britských korunovačních klenotů. Na 

patentkách vyražená písmena K-I-N se staly obchodní značkou, s jejíž pomocí firma 

expandovala právě na zahraniční trhy, roku 1904 se objevila v Drážďanech, o čtyři roky 

ve Varšavě, v roce 1911 v Paříži a rok poté v New Yorku.  

Jindřich Waldes měl smysl pro reklamu, přičemž založil vlastní reklamní oddělení, 

což byla věc tehdy u nás zhola neznámá, jehož součástí bylo grafické studio. To například 

volilo vhodné barvy pro cílové země, přičemž sledovalo jejich zvyky a obyčeje. Něčeho 

podobného byl u nás tehdy schopen už jen Baťa. Ostatně s Baťou firma obchodovala, do 

Zlína dodávala na boty stiskací knoflíčky, kterým se říkalo „tlačky“. Sám Wales byl 

označován za Baťu knoflíků. 

Právě pro reklamní kampaň ve Spojených státech amerických vzniklo dodnes 

používané světoznámé logo firmy „MISS KIN“ – tedy obraz dívky s patentkou KOH-I-

NOOR namístě oka.  

Traduje se, že ke vzniku loga došlo na palubě zaoceánské lodi při plavbě do 

Ameriky, kdy jednu z cestujících, Waldesovu společnici a herečku Elisabeth Coyensovou 

napadlo přiložit si k levému oku místo monoklu reklamní vzorek zvětšeného patentního 

knoflíku. Waldes se tím inspiroval, slečnu vyfotografoval a přátelé malíř František Kupka 

a grafik Vojtěch Preissig udělali z MISS KIN nové logo, odkazující na pověst o slavném 

diamantu, podle kterého fabriku Waldes nazval. Jedna žena byla ale přesvědčena, že 

dívkou na obraze byla její již nežijící sestřenice Marie Starková. Diamant byl zasazen v 
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oku indického boha. Kresebná verze Kupkova oleje Slečna s patentkou byla 

nejrozšířenějším ženským portrétem na světě. Logo firma užívá dodnes. 

  Waldese nakonec o továrnu připravili nacisti, poté byla znárodněna. Waldesova 

rodina pak vedla vleklý restituční spor.  

 
redakce – převzato, upraveno. Zdroj: Jak Češi zapínají celý svět. (cekujvedu.cz) 
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