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dostala. To jsou například takzvaná „re-use“ centra, tedy, 
chceme-li, centra znovu-upotřebilnosti. V Praze jich funguje 
již několik. Problém je právě v tom, si to uvědomit, protože je 
to pochopitelně složitější než hodit věc do popelnice. Chá-
pu, že konzervativnější občané to asi vnímají jinak, ale mezi 
mladými lidmi jsou trendy jako car sharing (sdílení aut), zero 
waste (bezodpadová) domácnost nebo právě opakované pou-
žívání věcí stále populárnější. Zkrátka jednorázové není „in“.
Když už jsme na to téma narazili, jakou roli v tomto hraje 
výchova?

Zásadní. Já určitě nejsem zastánce nějaké indoktrinace, jak 
je to mnohdy vnímáno. Ale děti by neměly být vychovávány 
ve falešné iluzi, že všechno je nekonečné a že je jedno, jak se 
ke zdrojům chováme. Sám jsem otcem dvou dětí a snažím 
se je v tomto směru vést, hlavně osobním příkladem. Jsem 
nadšenec do kompostování, odpady neberu jako něco, čeho 
je potřeba se zbavit, ale často jako zdroj k dalšímu využití. 
Osobní příklad je v tomto asi nejlepší.
Co když už odpad vznikne?

Pokud už odpad vyprodukujeme, je důležité ho maximálně 
vytřídit, aby se usnadnilo další nakládání s ním. Vyproduko-
vaný odpad lze totiž dále už jen recyklovat, nebo likvidovat 
skládkováním či spalováním.
Která z těchto cest je nejvhodnější?

Ten trend jednoznačně směřuje právě do té oblasti předchá-
zení vzniku odpadu, které souvisí i s otázkou výroby. Tedy 
snaha uplatňovat již ve výrobě přírodní materiály, nebo mate-
riály recyklovatelné, nebo například alespoň následně tepelně 
využitelné. Součástí toho trendu je snaha maximálně omezit 
skládkování, což ale u části odborné veřejnosti vyvolává obavy, 
aby se odpady bez ohledu na další důsledky jen nepřesunuly 
ze skládek do spaloven. A aby ve spalovnách nekončil i nevy-
tříděný recyklovatelný odpad.
Jaké změny v tomto ohledu přináší nový zákon o odpa-
dech?

Nejde jen o zákon o odpadech, ale například o související 
novelu zákona o místních poplatcích, která ten trend pro-
sazuje ekonomickou motivací. Lapidárně řečeno, občané by 
si měli uvědomit, že vyprodukování odpadu a jeho následná 
likvidace se do budoucna prodraží. Obec si pak musí zvolit, 
zjednodušeně řečeno, zda poplatky za odpad budou paušální 
s maximální hranicí 1.200,– Kč ročně, nebo podle objemu 
skutečně vyprodukovaného odpadu. V tom druhém systému 
se pak bude poplatek vybírat až v roce následujícím po roce, 
kdy k produkci odpadu došlo. A čím více odpadu vyproduku-
jeme, tím více za něj zaplatíme, a naopak.
Jde tedy jen o nárůst poplatků?

Ne. Současně nás čeká postupné zvyšování poplatku za 
ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, 
tedy laicky řečeno za skládkování odpadů, které na skládkách 

nemají co dělat. Počítá se s nárůstem ze současných 500 Kč 
za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 
2021, na 1000 Kč v roce 2023, na 1500 Kč v roce 2025 až na 
1850 Kč v roce 2029.
A kde je tedy ta motivace k recyklování?

Nový zákon o odpadech souběžně zavádí k podpoře třídění 
v obcích takzvanou třídicí slevu. Na třídicí slevu dosáhnou 
všechny obce a bude pouze na nich, jak dlouho tuto sle-
vu budou v daném roce čerpat. Třídicí sleva bude vztažena 
k množství odpadů uložených na skládky za rok a obyvatele. 
Tedy zase naopak: čím méně odpadu všichni společně vypro-
dukujeme a uložíme na skládku, tedy jinak řečeno čím více 
vytřídíme, tím méně všichni zaplatíme. (Více o novém zákonu 
o odpadech v článku na straně 5. Pozn. red.)
Jaká je v tomto úloha obce?

Ať chceme, nebo nechceme, nakládání s odpady není věc 
individuální, ale společná, a v tom je úloha obce nezastupitel-
ná. A zdaleka nejde jen o plnění zákonných povinností, kdy 
obec má povinnost postarat se o veškerý komunální odpad 
vznikající na jejím území, s výjimkou odpadů vznikajících při 
podnikatelské činnosti. Ten trend vyžaduje od obcí komuni-
kovat s občany, spolupracovat s nimi, informovat je tak, aby 
se otázka nakládání s odpady stala skutečně věcí společnou. 
A jak jsem již uvedl, každý to pocítí na své peněžence, a obce 
by měly mít zájem na tom, aby jejich občané byli v tomto 
směru zatíženi co nejméně. Nadto obce musí v návaznosti na 
nový zákon změnit své vyhlášky, a tady jsem přesvědčen, že to 
je rovněž nutné dělat tak, aby ty nové předpisy občané pocho-
pili a vzali je za své, aby to nevznikalo direktivně, shora.
Vy se profesně zabýváte biomasou. To je pro většinu 
občanů pořád velmi vzdálený pojem, který mají spojený 
především s tím, jak jej jedna bývalá poslankyně Strany 
zelených nedokázala v jedné televizní show defi novat…

Jako jestli vím, co je biomasa? No to jste mne pobavil. Asi 
bych měl kontrovat otázkou, jestli myslíte biomasu odpadní, 
nebo cíleně pěstovanou, ale to je asi opravdu jen pro odlehče-
ní. Biomasa má široké pole využití, od štěpky, slámy a dalších 
energeticky využitelných plodin ve výtopnách, přes biomasu 
pro bioplynové stanice, jako je kukuřice, čirok, až po materiá-
lové využití, to se týká zejména biologicky rozložitelného od-
padu, ze kterého kompostováním vznikne kvalitní kompost. 
Faktem je, že tu naši branži mají lidi spojenou především 
s tlejícím zápachem, ale pokud jsem tady opakovaně mlu-
vil o obnovitelných zdrojích, tak jsem přesvědčen, že právě 
biomasa včetně bioodpadů jsou jedním ze stabilních pilířů 
obnovitelných zdrojů energie. Mám to štěstí, že se profesně 
mohu věnovat tomu, čemu věřím, co si myslím, že má smysl, 
a to jsou právě obnovitelné zdroje. Spolek CZ Biom, v jehož 
čele mám tu čest stát, poskytuje mimo jiné i poradenství, 
a pokud by vaše obec měla zájem, jsme připraveni vám na 
cestě k využívání obnovitelných zdrojů pomoct.

Rozhovor
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Odpady jako test naší schopnosti spolupracovat
Jak naznačil rozhovor s Janem Habartem na straně 2, čekají 
nás v oblasti nakládání s odpady zásadní změny. Pokud pro-
dukci netříděného odpadu nesnížíme, budeme nevyhnutelně 
platit víc. Všichni. Téma nakládání s odpady by měla „zved-
nout“ obec. Měla by analyzovat, měla by komunikovat, měla 
by informovat. Bohužel se tak jako v řadě jiných agend nedě-
je. Dokážeme se jako občasné spojit a přimět obec k realizaci 
nového systému nakládání s odpady, takového, který nám 
zajistí lepší životní prostředí za přijatelné poplatky?

Kam s ním?
Chtělo by se říct, že onu „nerudovskou“ otázku řeší lidstvo 
odnepaměti. Kupodivu v oblasti nakládání s odpady tato teze 
úplně neplatí. Člověk jeskynní problém nakládání s odpady 
neřešil. Zdroje byly natolik vzácné, že cokoliv se podařilo 
s nezměrným úsilím získat, třeba ulovit mamuta, bylo beze 
zbytku využito. „Kam s ním“ se lidstvo začalo ptát až ve 
starověku, tedy v době, kdy se obyvatelé koncentrují do měst. 
Odpadní jámy, občasný generální úklid a vyvážení odpadků 
za hradby přestávají stačit.

Katastrofálních rozměrů nabylo hospodaření s odpady ve 
středověku. Iluzi o romantické době rytířů, rozkvětu řemesel 
a zlatých časech království českého si totiž musíme zasadit 
do zejména v létě nesnesitelného odéru tlejících odpadků, 
produkovaných v množství, které se, volně odloženo, nestíhá 
rozložit. Odpadky se hromadí v ulicích a jsou lákadlem pro 
hmyz, ptáky a hlodavce. Lidé umírají na choleru, mor a lepru. 
První kanalizace se v českých zemích objevují v bohatých měs-
tech teprve v 15. století.

Systém hospodaření s odpady
Přes veškeré snahy středověkých lékařů, prosazujících alespoň 
v létě přesun lidí na zdravější venkovské povětří, je souvis-
lost mezi nakládáním s odpady, znečištěním vody, hygienou 
a nemocností prokázána až v 18. století. Nutnost „věc řešit“ 
postrčil i rozkvět průmyslu, nevyhnutelně spojený s produkcí 
dalších, zejména nebezpečných odpadů. Tehdy jsou také pro-
sazeny první systémy nakládání s odpadem. Průkopníkem se 
stává nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Karel Chotek, 
který na počátku 19. století vydává v Praze první předpisy 
o nakládání s odpady, a jsou zavedeny nádoby na domovní od-
pad. Svoz odpadu je organizačně zvládnut ale až ve 20. století, 
kdy otevřené vozy vystřídají v Praze od roku 1930 vozy KUKA 
(mimochodem Keller Und Knappich Augsburg), mířící stejně 
jako v předchozích létech na skládku za hranice Prahy.

Od té doby se nakládání s odpady, s výjimkou recyklování, 
zaměřuje na hlavní směry, jak je známe dodnes, tedy kompo-
stování, spalování a řízení skládkování. První spalovnou byla od 
roku 1905 spalovna brněnská, která už tehdy teplo využívala 
k výrobě elektrické energie. Pražská spalovna v roce 1933 patřila 
k nejmodernějším v Evropě a dokázala spálit přes 2000 tun od-

padů. Jako v řadu jiných oborů lidského konání, i nakládání 
s odpady poznamenalo období po roce 1948, kdy ani odpady 
nesměly stát v cestě budování socialistické společnosti. Na 
provoz skládek neexistovaly normy, odpady kontaminovaly 
podzemní vodu, a ještě horší byla situace v oblasti průmys-
lového odpadu, jehož odstranění se jako zátěž projevilo ještě 
v 90. letech minulého století. Na straně druhé je třeba připome-
nout, že někdejší ČSSR patřila snad díky zaměření na intenziv-
ní zemědělskou výrobu k lídrům v oblasti kompostování.

Ambiciózní cíle
Moderní historii nakládání s odpady začal psát tehdy „nový“ 
zákon o odpadech z počátku 90. let minulého století. Po-
chopitelně ani ten již nevyhovuje současným požadavkům 
a trendům, a proto byl nedávno přijat onen skutečně „nový“ 
zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.), který do české legislati-
vy promítá ambiciózní cíle EU. „Za 5 let musí Česká republika 
recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. V současné 
době, tedy podle dat z roku 2019, se nám to daří pouze z 41 %. 
V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 % komunálního odpa-
du, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více,“ řekl nám k tomu 
odborník na odpady Jan Habart. A stát půjde ještě dál. Od 
roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpa-
du. „Laicky řečeno nebude moct být skládkován odpad, který je 
možné energeticky využít, biologicky rozložit nebo recyklovat,“ 
upřesňuje Habart.

Podle něj se s novým zákonem čeká i nárůst kontrol. „Počítá 
se i s tím, že Česká inspekce životního prostředí bude kontrolo-
vat, zda se v nádobách na směsný komunální odpad nenachází 
recyklovatelný odpad,“ dodává Habart a současně připouští, že 
najít a sankcionovat původce takového odpadu bude v praxi 
relativně složité. „Domnívám se, že ta represe by měla být až ten 
poslední nástroj. Myslím, že stát i samosprávy by se měly přede-
vším zaměřit na prevenci, na osvětu,“ uzavírá Habart.

Živnostník jako živnostník
Lze očekávat, že kontroly se ve větší míře zaměří i na oblast 
nakládání s živnostenským odpadem, za jehož likvidaci 
odpovídají jednotliví podnikatelé. A ti ji musí být připraveni 
i prokázat, přičemž hrozící sankce jsou nemalé. „I v této oblasti 
je možná a z mého pohledu i žádoucí spolupráce podnikatelů 
s obcemi. Ty totiž mohou nabídnout podnikatelům zapojení do 
vlastního systému,“ vysvětluje Jan Habart. Takováto spolupráce 
je dobrovolná a probíhá na základě smlouvy. Umožnuje ji už 
stávající zákon, ale obce ji většinou ignorují. Druhou možnos-
tí je, že podnikatelé si se svozovou společností uzavřou vlastní 
smlouvy, což je zejména pro drobné živnostníky administra-
tivně náročné.

V této souvislosti je třeba upozornit i na méně známou 
skutečnost, že každý živnostník bez výjimky je producentem 
odpadu. Jakkoli představu produkce odpadu máme spojenu 

Dění v obci
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Odbor interního auditu Středočeského kraje ukončil v červ-
nu každoroční přezkum hospodaření naší obce. Jeho závěry 
nevyznívají nijak dobře. Výsledek je o to horší, že nejméně 
v jednom případě bylo vedení obce občany na chyby a jejich 
možné důsledky předem upozorněno.

V celkem devíti případech totiž obec nezveřejnila ve 
stanovené lhůtě přijatá rozpočtová opatření. Za dvě tako-
váto pochybení byly již obci uloženy pokuty v celkové výši 
8.000,– Kč (včetně úhrady nákladů řízení). Výše uložených 
pokut je přitom minimální. Kontrolní orgán současně varuje 
před pokutami dalšími. „Důrazně upozorňujeme na riziko 
uložení pokuty až do výše 1 milionu Kč za (tento) přestu-
pek, “ stojí ve zprávě doslova. Milionová pokuta by přitom 
pro obec naší velikosti byla pravděpodobně likvidační.

Zjištěno bylo i porušení zákona o obcích, když předsed-
kyně finančního výboru vykonávala současně funkci správce 

rozpočtu, což zákon výslovně zakazuje. Zjednodušeně lze 
uvést, že v naší obci není kontrola nakládání s finančními 
prostředky zajištěna ani na zákonem předpokládané úrovni.

Zákon byl porušen i při vyplácení odměny uvolněného 
zastupitele, kterým je starostka Jana Muchová. Ta v době 
nařízené karantény a nemoci sice čerpala dovolenou, nic-
méně pouze v části tohoto období. Po zbytek doby nemoci 
jí byla vyplácena odměna v plné výši. Závěr kontrolního 
orgánu je bohužel jednoznačný: „Dle mzdového listu je 
vyplácena odměna (starostce Janě Muchové) za období 
10–12/2020 nesprávně v plné výši, “ uvádí kontrolní 
zpráva.

Podle námi osloveného nezávislého právníka vznikla 
neoprávněným vyplacením odměny obci škoda. Suché listy 
se budou zajímat o to, zda a kdo tuto případnou škodu obci 
nahradí.

především s podnikáním řemeslným, z hlediska práva je pro-
ducentem „živnostenského“ odpadu třeba i držitel živnosten-
ského listu na poradenské či administrativní služby. I on musí 
prokázat, že má, jako podnikatel, zabezpečen svoz odpadu. 
V daném případě není rozhodující, jestli takovýto živnostník 
současně ve stejné nemovitosti platí poplatek za svoz odpa-
du jako občan. „Chápu, že to může vypadat jako formalita, 
ale i špatně vytištěná smlouva, nebo i obal od nápoje, který jste 
podali klientovi při jednání, je v daném případě už odpad, který 
vznikl při podnikání, “ připomíná Habart.

Jak je to u nás
Nakládání s odpady v Lichocevsi a Noutonicích je v současné 
době řešeno na principu poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství, ve kterém je vyhláškou stanovena povinnost 
fyzických osob takovýto poplatek hradit. Poplatek v současné 
době činí 600,– Kč za rok a vztahuje se na fyzickou osobu 
s trvalým pobytem v obci, cizince s trvalým či přechodným 
pobytem delším než 90 dnů, vlastníky domu či bytu, ve kte-
rém není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, a na vlastníky 
rekreačních nemovitostí. Od poplatku jsou osvobozeni mimo 
jiné senioři a držitelé průkazu ZTP/P. Svoz probíhá jednou 
týdně a v tomto systému není rozhodující objem vyproduko-
vaného odpadu. Vychází se z předpokladu, že každý jedinec 
vyprodukuje přibližně stejné množství odpadu. To však, jak 
již uvedeno, odporuje trendu.

Druhým modelem, který funguje například ve Velkých 
Přílepech, je poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci, který je stanoven podle velikosti odpado-
vé nádoby a četnosti svozu. Starostka obce Jana Muchová 
stávající systém nakládání s odpady hájí. „Je to nastaveno jako 
kompromis tak, aby se nemusely zvyšovat poplatky, “ uvedla 

k tomu na loňském říjnovém zastupitelstvu a odkazovala se 
na srovnání právě s Velkými Přílepy. Tabulku, která má toto 
tvrzení prokazovat, však obec nikdy nezveřejnila.

Jak to bude u nás?
Faktem je, že bez důkladné analýzy není možné jednoznačně 
říct, který systém by byl pro občany a obec výhodnější, ani 
zda a jak bude naplňovat podmínky stanovené novým záko-
nem, a rovněž nakolik bude sledovat popsané trendy. Bohužel 
takováto analýza dodnes nevznikla, přestože se zastupitelstvo ke 
vzniku koncepce nakládání s odpady v minulosti přihlásilo. Čas 
přitom běží a obec si bude muset vybrat, jako cestou se vydá. 
S posledním dnem letošního roku pozbydou platnost obecní 
vyhlášky vydané podle starých právních předpisů, a i naše obec 
tak musí nejpozději k 1. 1. 2022 vydat vyhlášku novou.

„V této souvislosti musím uvést, že ani vyhláška o nakládání 
s odpady přijatá na loňském říjnovém zastupitelstvu dodnes 
nevstoupila v účinnost, neboť dodnes nebyla vyvěšena na úřední 
desce. Pokud obec nezvládla úpravu staré vyhlášky, mám velké 
obavy, jak to bude s novým předpisem,“ uvedl k tomu David  
Pecháček, předseda Spolku Za krásnější Lichoceves a Nouto-
nice, a doplnil: „Chtěli bychom jako spolek apelovat na občany, 
aby se o problém zajímali a pomohli nám v tlaku na obec alespoň 
tento problém vyřešit,“ dodává Pecháček s tím, že do nového 
systému by měli být zapojeni i drobní podnikatelé a živnost-
níci, kterých je u nás v současnosti podle živnostenského 
rejstříku více než padesát. Zároveň by podle Pecháčka mohl 
být jednoduše vyřešen i v článku popsaný problém „admini-
strativních“ živnostníků, kterým by tak obec usnadnila jejich 
činnost. „Pokud je obec lhostejná, pojďme si udělat jako občané 
test, nakolik my lhostejní nejsme. Jde o životní prostředí, ale 
i o peněženku každého z nás,“ uzavírá Pecháček.

Přezkum hospodaření nevyznívá pro obec dobře

Dění v obci
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Stopy rodiny Kronbauerů vedou do Lichocevsi
My místní o ní víme, ale projíždějící si jí patrně ani nevšim-
nou. Nenápadná a lehce zašlá pamětní deska na budově statku 
v Lichocevsi připomíná místního rodáka Rudolfa Jaroslava 
Kronbauera. Spisovatel, novinář a divadelní kritik však zdale-
ka není jediným, kdo v rodu Kronbauerů projevil umělecké 
sklony. A my můžeme být právem hrdí na to, že stopy rodiny 
Kronbauerů vedou právě k nám, do Lichocevsi.

Rudolf Jaroslav Kronbauer se narodil 17. července 1864 
v Lichocevsi na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Po dětství 
prožitém v naší obci odchází za vzděláním do Mladé Boleslavi, 
kde studia na gymnáziu úspěšně završí maturitou a posléze je 
přijat ke studiu na právnické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinando-
vy univerzity v Praze.

Po skončení studia práv se stává komisařem na zemském 
finančním ředitelství v Praze. Mimochodem úřednická kariéra 
nebyla u soudobých umělců nijak výjimečná. Připomeňme 
si, že Kronbauerův současník, básník Vladimír Vašek, byl v té 
době „spořádaným“ a v tehdejším Místku váženým poštovním 
úředníkem. Proto – nebo přesto – ho všichni známe jako Petra 
Bezruče. I R. J. Kronbauer část své tvorby, patrně ze stejných 
důvodů jako Vašek-Bezruč, publikuje pod pseudonymem 
A. Stráň. Kronbauer byl totiž po část svého života i advokátem.

Od práva to však Kronbauera táhne k žurnalistice. Stává se 
členem redakce Hlasu národa, později rediguje Noviny mláde-
že, a dostává se i do redakce Národních listů, kde má na starost 
divadla, což ho přivádí ke kritice. Působí i v redakci Máje, který 
se ve své době orientuje na širokou čtenářskou obec. Máj má 
i ambice osvětové, při různých výročích se snaží povzbuzovat 
český národ, a v jeho redakci se Kronbauer potkává například 
s dramatikem Václavem Štechem a spisovatelem Jaroslavem 
Vrchlickým.

Díky všestrannému talentu zahrnuje Kronbauerova tvorba 
široký okruh umělecké činnosti. Kromě žurnalistiky se prosadil 
především jako autor celé řady povídek a románů, jako jsou 
Jizvy (1901), Krásná Uherka (1902) či Osiřelé dítě (1919).

Díky románu Řina (1912) můžeme Kronbauera zařadit 
i mezi průkopníky české kinematografie. Příběh sledující život-
ní osudy Kateřiny (tedy Řiny) Sezimové, dcery nájemce dvora 
Alexandrova mezi Mladou Boleslaví a Bakovem, byl ještě v éře 
němého filmu pod režijním vedením Jana Stanislava Kolára 
s úspěchem zfilmován. Pravda, dnešního diváka by patrně 
poněkud naivní příběh o lásce, úkladech, zpronevěře a hráčské 
vášni, odehrávající se v prostředí venkovského velkostatku, 
a končící nezbytným happy-endem, jen těžko zaujal. Zasazení 
děje do kulis středočeského venkova odkazuje na Kronbauerovu 
lásku k Bakovu nad Jizerou, kde i s rodinou trávil prázdniny 
a dovolené. Mimochodem titulní roli si ve filmu zahrála Kron-
bauerova dcera Jarmila.

J. A. Kronbauer projevoval i významný talent výtvarný, je 
autorem řady malých grafik známých z dobových pohlednic, 

a rovněž hojně fotografoval, což, jak si záhy připomeneme, se 
v rodu Kronbauerů dědí dodnes. Náš slavný rodák umírá v roce 
1915 a je pohřben v Praze na Olšanech.

V umělecké tradici pokračuje, jak jsme se již zmínili, jeho 
dcera Jarmila Kronbauerová. Ta, na rozdíl od svého otce, kráčí 
od počátku přímou cestou k divadelní kariéře. Po krátkém 
účinkování v ochotnických a posléze oblastních souborech již 
v devatenácti letech hostuje na prknech činohry Národního 
divadla a hned o rok později, v roce 1913, se stává řádnou 
členkou souboru. Zůstává jí, s vynucenou přestávkou v období 
nacistické okupace, až do odchodu na odpočinek v roce 1960.

Kromě talentu dramatického, který naplno uplatnila až od 
konce 20. let minulého století, se díky své výrazné postavě, 
smyslu pro grotesknost, ironii a pointu uplatnila i v polohách 
komediálních. Působila například i v legendárním kabaretu 
Červená sedma, kde zpívala šansony, a několikrát svůj talent 
projevila i v pantomimě. Po roce 1948, jako řada jiných, se pro 
svůj typ, dokonale pasující k atmosféře první republiky, uplat-
ňovala hůře. Režiséři si však Kronbauerovou oblíbí z jiného 
a velmi překvapivého důvodu: dokáže se s obdivuhodnou rych-
lostí naučit roli, a tak „přebírá“ úlohy onemocnělých hereček. 
A hraje dál, zejména pod režijním vedením Jiřího Frejky.

Zůstává však nadále věrná především divadlu. V rozmezí 
neuvěřitelných padesáti let mohli diváci Kronbauerovou vidět 
v pouhých osmi snímcích. Kromě již zmíněné Řiny se objevila 
v epizodní roli pěvkyně Irmy Lukavské v Innemannově Sex-
tánce (1936) a o dlouhých deset později v režii Václava Kršky 
jako madame de Valveur v životopisném dramatu Housle a sen 
(1946). Úloha majitelky vzácného koberce v Krejčíkově povíd-
kovém filmu Čintamani a podvodník (1964) a zejména role 
hraběnky Despraunové v Krškových Jarních vodách (1968) se 
stávají už jen důstojnou příležitostí k rozloučení se s filmovým 
publikem. Záhy po premiéře Jarních vod Jarmila Kronbauerová 
ve věku sedmdesáti pěti let v Praze umírá.

Ne tak umělecký rod Kronbauerů. Synovec Jarmily Kron-
bauerové Viktor Kronbauer (narozen 1949) je považován za 
žijící legendu české divadelní fotografie a za svoji práci byl 
opakovaně oceněn doma i v zahraničí. Za snímky z inscenace 
Penthesilea  získal vloni hlavní cenu v soutěži o nejlepší divadel-
ní fotografii.

Společnost a historie

Pomozte nám oživit Suché listy
Máte doma budoucího rodáka?
Věříme, že i dnes u nás žije řada budoucích následovníků 
R. J. Kronbauera. Máte doma malého talentovaného uměl-
ce či sportovce a chtěli byste se o jeho či její úspěchy na 
stránkách Suchých listů podělit se sousedy? Nebo byl i ve 
vašem rodu někdo, koho bychom si měli společně připo-
menout? Napište nám, rádi vám dáme prostor.
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Léto, čas velkých salátů
Teploty posledních dnů naznačují, že léto to asi konečně vyhrálo. 
Teplé jídlo však v teple mnohdy neláká. Vhodnou alternativou 
oběda či večeře tak může být velký salát.

Superzelený salát
Když není chuť na maso, lze ho úspěšně nahradit luštěninou, 
rybou či oříšky. V této „zelené bombě“ se velmi úspěšně setkávají.
Potřebujeme: 3 lžíce quinoy, 75 g čerstvého nebo mražené-
ho hrášku, 200 g čerstvé nebo mražené brokolice rozdělené 
na růžičky, polovinu salátové okurky, jedno avokádo, jednu 
zelenou cibulku, hrst nasekané máty, dvě hrsti slunečnicových 
semínek, 100 g uzeného lososa, červený vinný ocet, dijonskou 
hořčici, dvě lžíce olivového oleje, sůl, čerstvě mletý pepř.
Postup: Quinou uvaříme podle návodu, mražený hrášek 
necháme rozmrazit v horké vodě, čerstvou či mraženou bro-
kolici uvaříme do měkka a necháme okapat. Okurku a avo-
kádo nakrájíme na kostičky. Vše spolu s najemno nakrájenou 
zelenou cibulkou smícháme v míse. Z olivového oleje, hořčice 
a vinného octa připravíme zálivku, zalijeme směs v míse, pro-
mícháme a necháme odstát. Semínka na sucho opražíme na 
pánvi a s lososem, rozděleným na kousky, uvařenou quionoou 
a mátou zlehka vmícháme do salátu. Dochutíme solí a pe-
přem a podáváme.

Těstovinový s houbami
Houbaření je prý česká specialita. Když rostou, nosíme z lesů hub 
za miliardy. Když se zadaří, stačí ještě trocha těstovin a máme 
rychlý a vydatný letní oběd.
Potřebujeme: 500 g těstovin, 250 g čerstvých hub hřibovité-
ho typu, jednu cuketu, 50 g sušených rajčat v olivovém oleji, 
čerstvou bazalku, sůl.
Postup: Těstoviny uvaříme podle návodu. Očištěné houby 
a cuketu nakrájenou na kousky osolíme a orestujeme na oleji 
ze sušených rajčat. Dusíme, dokud houby nezměknou, cca 
deset minut. Necháme vychladnout, smícháme s těstovinami, 
přidáme na kousky nasekaná sušená rajčata, čerstvou bazalku 
a případně dosolíme. Pokud vás teplo neodradí, čekat nemusí-
te a salát můžete podávat i teplý.

Rajčatový pochoutkový
A na závěr také něco nezdravého, jen s tou majolkou v létě opatrně.
Potřebujeme: rajčata, tvrdý sýr typu eidam, oblíbenou měk-
kou uzeninu, majolku, cibuli (může být i mladá se zelenou čás-
tí), sůl, pepř (ideálně čerstvě mletý), bylinky a koření dle chuti.
Postup: Rajčata nakrájíme na kousky, sýr a uzeninu na kos-
tičky, cibuli najemno. Smícháme, osolíme, opepříme a podle 
chuti doplníme bylinkami nebo kořením. Nakonec vmícháme 
majolku a necháme odstát v lednici, aby rajčata pustila šťávu. 
Před podáváním opět promícháme. Salát podáváme vychlaze-
ný, nejlépe chutná s bílým pečivem.

Na podzim letošního roku nás čekají volby do Poslanecké 
sněmovny a nadcházející léto bude ve znamení volební kam-
paně. Ne, nebojte se, nehodláme se zapojit do volební agitace. 
Jen je to příležitost otestovat si, co víme o historii českého 
parlamentu.

1. Za předchůdce parlamentu jsou obecně považovány 
středověké zemské sněmy. První skutečné volby do části 
parlamentu se však v našich zemích uskutečnily až

a) v roce 1918 v souvislosti s vyhlášením republiky
b) v roce 1848 v souvislosti s vydáním nové ústavy
c) v roce 1914 v souvislosti s vypuknutím světové války

2. Dnes již volíme na základě rovného volebního práva. 
Dřív ale volební právo omezoval tzv. majetkový census. 
To znamenalo, že 

a) účast ve volbách byla podmíněna složením určité částky
b) kandidáti ručili za splnění svých závazků svým majetkem
c) volební právo záviselo na výši majetku

3. Volební právo žen nebylo v minulosti samozřejmé. Ženy 
v českých zemích poprvé volily

a) již v prvních volbách
b) v roce 1919
c) v roce 1946

4. Období první republiky máme tendenci si idealizovat, 
ale tehdejší Národní shromáždění bylo místem mnohých 
půtek, nejen verbálních. Autorem slavného výroku „My 
se jezdíme učit do Moskvy, jak vám zakroutit krk!“ je

a) Klement Gottwald
b) Jan Šverma
c) výrok je mýtus a na půdě parlamentu nikdy nezazněl

5. Nacistická okupace byla temným obdobím českých 
dějin. Jak to v té době bylo s parlamentem?

a) složení parlamentu určoval zastupující říšský kancléř
b) kandidátku stavělo jen Národní souručenství
c) byl po celou dobu rozpuštěn a zákonodárnou moc 
  později dočasně vykonával exilový prezident

6.  I když s tím Ústava nepočítala, měl náš parlament na 
základě politické dohody i jednoho „dočasného“ předse-
du a byl jím

a) v roce 1989 předseda Federálního shromáždění 
  Alexander Dubček; šlo o výsledek dohody Občanského 
  fóra s KSČ
b) v roce 1998 předseda Poslanecké sněmovny Václav 
  Klaus v důsledku tzv. opoziční smlouvy
c)  v roce 2006 předseda Poslanecké sněmovny Miloslav 
  Vlček jako řešení patu v rozložení mandátů

Test: Proměny parlamentu

Volný čas

Řešení: 1b), 2c), 3b), 4a), 5c), 6c)




