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Jubilanti společnosti

Česká geografická společnost má tu čest poblahopřát všem svým členům, kteří 
v posledním čtvrtletí roku 2017 a prvním čtvrtletí roku 2018 oslavili významné 
životní jubileum.

80 let: doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. – doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. 
75 let: JUDr. Jindřich Janouch – prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. –

Nora Přibylová – PaedDr. Jaroslav Strnad
65 let: doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. – RNDr. Vladimír Herber, CSc. – 

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. – doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. – 
RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. – doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

60 let: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. – RNDr. Karel Trčka
55 let: RNDr. Jiří Hiess
50 let: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. – doc. PhDr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Blahopřejeme všem oslavencům a zároveň děkujeme všem členům společnosti, 
kteří se v roce 2018 dožívají významného jubilea, za jejich práci pro českou geo-
grafii.

 Zemřela doktorka Cyrila Marková

Dne 17. září 2017 po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 80 let zemřela paní 
RNDr. Cyrila Marková, rozená Horáčková. Své studium geografie na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Karlovy ukončila roku 1961. Jako vdaná žena nemusela 
nastoupit na umístěnku k výkonu učitelského povolání, obvykle na základní škole 
v některém z pohraničních okresů. V důsledku svého třídního původu měla obtíže 
se získáním zaměstnání.



 lidé 77

Její dědeček, prof. JUDr. Cyril Horáček, st., syn řezníka, byl 
v letech 1908–1909 děkanem Právnické fakulty UK, v letech 
1922–1923 rektorem UK, ministrem financí a senátorem, její 
otec, prof. JUDr. Cyril Horáček, ml., byl v letech 1947–1948 
děkanem Právnické fakulty UK, odkud musel roku 1948 odejít. 
Promovaná geogra�a Cyrila Marková po promoci začala pra-
covat jako prodavačka knih v podniku Slovenská kniha v Praze. 
V roce 1962 poté nastoupila, díky svým znalostem angličtiny 
a perštiny a s ohledem na její diplomovou práci věnovanou 
pákistánské aglomeraci Karáčí, na studijní pobyt v Geografickém ústavu ČSAV 
Brno, do jeho pražské pobočky tehdy vedené RNDr. Miroslavem Střídou, CSc., 
a zde do oddělení rozvojových zemí vedeného RNDr. Ctiborem Votrubcem, CSc. 
Po zrušení pražské pobočky GÚ ČSAV přešla na Vysokou školu ekonomickou, doda-
tečně získala titul RNDr. Později z VŠE přešla do Výzkumného ústavu zemědělské 
ekonomiky, kde se pod vedením prof. Ing. Magdaleny Hrabánkové, CSc., dr. h. c. 
(pozdější rektorky Jihočeské univerzity) věnovala problematice rozvoje venkova 
a kde setrvala až do svého odchodu do důchodu. Nadále ještě řadu let pokračovala 
v externí spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univer-
zity, konkrétně s katedrou humanitních věd vedenou prof. Ing. PhDr. Věrou Maje-
rovou, CSc. Přátelé a spolužáci RNDr. Cyrily Markové na ni budou vzpomínat jako 
na renomovanou odbornici a na milou, velice vstřícnou a obětavou kamarádku.

Stanislav Mikula

Paní Cyrilu Markovou jsme připomněli také ve starším čísle Informací ČGS (32, 1, 88).

Profesor Václav Gardavský zemřel v listopadu 2017

Významný geograf, dlouholetý předseda České geografické 
společnosti a její čestný člen prof. RNDr. Václav Gardavský, 
DrSc. zemřel 8. listopadu 2017, tedy jen několik dní po svých 
85. narozeninách. Odborné zaměření prof. Václava Gardav-
ského se rovnoměrně rozdělilo mezi tři základní témata. 
Václav Gardavský patří mezi zakladatele moderního studia 
prostorového rozmístění rekreace a cestovního ruchu v Česku. 
Na jeho vpravdě průkopnické práce navázali další autoři a jeho 
žáci a rozvinuli tento obor do nyní již zcela autonomního a plně etablovaného 
výzkumného směru moderní geografie.

Dále prof. Gardavský věnoval svoji energii často opomíjenému tématu didaktiky 
geografie. Jeho laskavý přístup ale i zcela jasná erudice pomáhaly při formování 
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přístupu k výuce geografie od popisného systému vyjmenování jevů v přírodní 
a sociální sféře ke studiu a výuce problémů a souvislostí, které se v prostoru 
odehrávají. Mezi jeho nejvýznamnější výsledky patří publikovaný soubor prací 
Otázky Geografie č. 1–4, které editoval a publikoval v letech 1994–1997. V těchto 
čtyřech svazcích postupně spolu s dalšími spoluautory předestřel základní témata 
moderní geografie a způsob její výuky v současnosti.

Třetím a snad nejvýznamnějším pólem odborné působnosti prof. Gardavského 
byla teoretická geografie. V této oblasti společně s prof. Hamplem a doc. Kühnlem 
připravili celou řadu textů od vysokoškolských skript až po souvislé vysvětlení 
vývojových a prostorových souvislostí české sídelní soustavy v knize Regionální 
struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Její žlutý obal je dosud na významném 
místě v mnoha odborných knihovnách a je dosud velmi citovaným textem.

Nelze nezmínit i velmi ceněnou organizační práci, kterou prof. Gardavský vy-
konával. Jako prezident České geografické společnosti pracoval v letech 1981–1984 
a znovu 1990–1994 a provedl geografickou obec obtížným obdobím transformace. 
Od roku 1986 působil jako proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
a od roku 1987 byl jmenován ředitelem Geografického ústavu AV ČR, kde pod jeho 
vedením vznikla celá řada velmi pozoruhodných prací, mimo jiné i ceněný Atlas 
životního prostředí.

Profesoru Gardavskému jsme v Informacích České geografické společnosti 
popřáli hodně zdaru k jeho 85. narozeninám v čísle 2017/2 (36, 2, 59–60).

Radim Perlín

Profesor Václav Gardavský pohledem svých kolegů a přátel

Dostalo se mi té důvěry, že mohu v nejhlubší pokoře napsat alespoň několik slov 
o určitých momentech vnitřní životní cesty blízkého člověka, pana profesora 
Václava Gardavského. Měl jsem možnost poznat, že na sklonku jeho života, i přes 
ustavičné ubývání fyzických sil a s tím spojených častých a značných bolestí, byl 
schopen přistupovat ke stále hlubší životní reflexi. V rozhovorech s ním bylo vždy 
velice patrné, jak hraniční životní situace, kterými procházel, mu pomáhaly zre-
vidovat hierarchii hodnot a utvrzovat se v přesvědčení o tom, že není rozhodující 
a podstatné, jaké hmotné majetky získal nebo jaké měl profesní či společenské 
posty a vliv. Ve vzpomínkách se mnohokrát vracel k oněm mezním situacím, kdy 
hledal tolik potřebnou sílu a současně jistotu jejich řešení. Snahu o toto hledání 
nevztahoval jen k minulé etapě svého života, ale rovněž i na aktuálně prožíva-
ný stav. Velkou podporu k tomu získával ze své církevní výchovy, což mu nejen 
pomáhalo v překonávání překážek, ale také i strachu z neznáma nebo působení 
fyzického strachu, včetně strachu ze smrti. Podobně v tomto smyslu měla pro něho 
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v životě nezastupitelnou roli rodina, kterou chápal z etického pohledu jako co 
možná nejplnější sociální společenství. Proto se podle svých možností a sil snažil 
o její ochranu nejen v dobách málo příznivých, ale také i relativně klidnějších. 
Rodinné zázemí bylo pro něho celoživotní oporou a podle možností daných jeho 
věkem a nemocí mu umožňovalo integrální zapojení a důstojnou participaci 
na tomto společenství.

Byl si však dobře vědom, že postupujícím časem i přes naprosto dobrou duševní 
kondicí bude přirozeně čelit rostoucí mírou pocitu osamění. S touto nastávající 
skutečností se vyrovnával díky již zmíněné celoživotní formaci zakládající mož-
nost odklonu od existenciálních hodnot směrem k principu duchovních hodnot 
odvozujících se od existence absolutní pravdy. Jak on sám často dával najevo, 
získával tím nadhled nad svým existenciálním vymezením. Dovedl se proto na-
příklad s určitou dávkou humoru vyjadřovat o mnohých situacích spojených 
s jeho zdravotním stavem či dobou léčení, nepropadal mrzutým náladám ani stavu 
sebelitování, ba naopak projevoval širokou škálu zájmů od snahy pochopit dění 
v oblasti společenské, vědecké až po oblast osobních známostí. Bylo až obdivuhod-
né, jak přes stále rostoucí zdravotní komplikace dokázal udržet celou tuto paletu 
svých zájmů a dokonce ji postupně rozšiřoval a prohluboval. Nečinil tak hroma-
děním objemu nových informací, neboť zdravotní komplikace mu nedovolovaly 
déle trvající studium textů, ale kontemplaci již poznaného a touto cestou si pak 
uvědomoval svobodnou duchovní existenci člověka jako součást struktury světa. 
V tomto smyslu chápaná svoboda pro něho znamenala, že z vlastní vůle přijímal 
možnosti svého bytí. Připouštěl, že takový ideál života není snadno uskutečnitelný 
a on se snažil alespoň k němu víceméně jen přibližovat.

Z výše uvedeného způsobu smýšlení docházel v rozhovorech také k otázce po-
citu viny a tím i možného zneužití onoho stavu. Reflexi viny pokládal za součást 
svého svědomí a nikterak se toho nezříkal, dokonce považoval ztrátu schopnosti 
vnímat vinu za horší než ji samotnou. V tomto ohledu pak viděl nebezpečí v pře-
krývání viny zapomněním a snadnějším přijímáním lži. Věřil, že schopnost vnímat 
vinu mu ulehčuje možnost jejího odpuštění formou osvobozujícího výroku. Nadále 
se však ve své reflexi vracel k morální otázce trestu, který i posléze trvá.

Podobně uvažoval i o dalších morálních a duchovních hodnotách ve vztahu 
ke svému životu. Z rozhovorů s ním bylo patrné, že systém hodnot soukromého 
života v nějaké podobě promítal i do profesní oblasti, což v tomto kontextu také 
přímo zmiňoval. Samotná rozvaha nad profesní dráhou profesora Gardavského 
není součástí těchto vzpomínek, ale jistě bude záležitostí dalších pohledů nebo 
úvah.

Václav Frajer



80 informace čgs 37/1 (2018)

Vážený pane profesore,
velmi rád bych se vám omluvil a věřím, že tam někde mezi geografickými velikány 

moji omluvu přijmete. Na počátku 80. letech jsme chodili na Albertově, tuším ve čtvrtek 
odpoledne, na přednášku z geografie rekreace. Vy jste si nás posadil na kanape a na židle 
a sám jste od stolu mluvil o věcech, které by nás měli zajímat a které bychom měli znát. 
My jsme si otevřeli sešity a poznámkové bloky a začali jsme si dělat poznámky. Tedy 
někteří. My, co jsme tu díru v rozvrhu od oběda do odpoledne místo v knihovně strávili 
v restauraci Pod Slavínem, jsme na tom byli trochu jinak.

Podzimní den zrovna jako dneska, za oknem se postupně šeří, v místnosti svítí jedna 
lampa a mnoho lidí v jedné zavřené místnosti. Do toho váš výklad a já jsem se opravdu 
velmi snažil, abych neusnul, ale tělo a vypité pivo bylo silnější než moje vůle. Seděl jsem 
asi tak dva metry od vás hlavu schovanou za hranou knihovny a vy jste ze svého místa 
viděl, jak mám na klíně rozložený sešit, v ruce tužku. Já jsem ale měl o knihovnu zapřenou 
hlavu a jenom jsem si přál, abych nespal nahlas. Budil jsem se asi tak každých 10 minut, 
ale než dozněla v hlavě výčitka, už jsem byl zase v limbu.

Když jsme se později velmi často potkávali na fakultě, vždy když jsem vás zdravil 
na chodbě, na poradě katedry nebo kdekoliv jinde mi tato příhoda naskočila a já se styděl. 
Dokonce i při vaší poslední návštěvě na fakultě jsem vám o této mé trapnosti neřekl, i když 
vím, že byste se tomu srdečně zasmál.

Doufám, že se smějete i teď. Pozdravujte prosím prof. Jaromíra Korčáka i doc. Karla 
Kühnla a doc. Libora Krajíčka. Budete nám tady stejně jako oni chybět.

S úctou Radim Perlín
listopad 2017

Docent Václav Přibyl oslavil osmdesátiny

S doc. RNDr. Václavem Přibylem, CSc. jsem se setkal jako 
student při zahájení svého pětiletého studia oboru Fyzická 
geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v roce 1980. Přednášel obecnou geomorfologii, směr, 
kterému jsem se chtěl věnovat a který měl na tehdejší katedře 
z hlediska specializací nejsilnější zastoupení. Vedle profesora 
Václava Krále v jeho nerozlučném kolegovi Honzovi Votýpkovi, 
se kterým sdílel společnou kancelář, a také ve dvojici geomor-

fologů dr. Břetislavu Balatkovi a dr. Jaroslavu Sládkovi z pobočky dřívějšího Geo-
grafického ústavu ČSAV Na Slupi. Tehdy se spolužákem Ivanem Šotkovským jsme 
se rozhodovali zpracovávat pod jeho vedením téma ročníkové práce. Zaujali nás 
záhadné kanály na Marsu. Zatímco spolužák pak zamířil na sociální geografii a do-
dnes se věnuje problematice demografie na Ekonomické fakultě VŠB-TU v  Ostravě, 
já se rozhodl věnovat se v diplomové práci tématu vodní eroze v podmínkách 
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západočeské krajiny. Právě o exogenních, ale i endogenních procesech a tvarech 
jimi vznikajícími, dovedl s kresbou pohybujících se rukou velmi poutavě vyprávět, 
a nejen o nich. Tehdy jsem netušil, že bude po ukončení studia i školitelem dizer-
tační práce a že se za několik let dokonce staneme na katedře kolegy.

Vedle kurzů zaměřených na detailní terénní výzkum a geomorfologické mapová-
ní, které mne vtiskly základ pro pochopení vzájemných souvislostí ve vývoji krajiny, 
jsem vnímal důraz na mimořádnou pečlivost zpracování dat a jejich korektní pre-
zentaci. V tomto smyslu se snažím pokračovat i ve své práci. Kromě geomorfologicky 
laděných přednášek a cvičení, na kterých jsem se mohl částečně podílet, přednášel 
témata zaměřená na ochranu přírody, ochranu a tvorbu životního prostředí, nauku 
o krajině a hodnocení krajiny, tedy nová a moderní témata, která přeorientovala 
tradiční fyzickogeografické disciplíny do oblasti geoekologického a krajinně-eko-
logického výzkumu. Věnoval se intenzivně regionální fyzické geografii světadílů 
a oceánů. Vedle vysokohorské Asie ho zajímaly obecně především aridní oblasti 
světa, zejména v Africe a Austrálii, a jako by protikladem polární oblasti Arktidy 
a Antarktidy. Vzpomínám si, jak se vzhledem ke svému zaneprázdnění rozhodl mně 
jako začínajícímu kolegovi předat jednu ze svých regionálně zaměřených předná-
šek. V té době každý člen katedry měl „na starosti“ nějaký kontinent, byla to tradice. 
Vybral jsem si Afriku. Vím, že to pro něj nebylo lehké rozhodnutí, přece jen strávil 
v Egyptě při terénním mapování část svého života. Ale jsem mu za to velmi vděčný. 
Afrika se pro mne stala, tak jako kdysi pro něho, srdcovou záležitostí. Inspirovala 
mne k organizaci několika výprav a expedic a dodnes je mým nejoblíbenějším před-
nášeným předmětem. Václav Přibyl byl přísný a zároveň hodný pedagog a příjemný 
člověk. Snažil se studentům a kolegům vycházet vstříc. Byl velmi oblíben mezi hezčí 
částí naší populace, ale ono to bylo nejspíše oboustranné.

Smyslem tohoto připomenutí není provést kompletní výčet širokého spektra 
rozsáhlé pedagogické činnosti včetně nekonečného seznamu studentských prací 
a studentů, kterým jenom poradil. Nechci ani provádět výčet publikovaných prací, 
i když se většinou jednalo o neméně důležité zprávy základního a aplikovaného 
výzkumu, které tehdy nebyly publikovány ve světově významných časopisech 
a které se staly, tak jako v případě systematického mapování čtvrtohorních 
pokryvných útvarů nebo analýz přírodních poměrů chráněných území, běžně 
používaným základem pro dnešní a budoucí navazující výzkum.

Smyslem je popřát Václavu Přibylovi nejen za mne, ale za celou katedru fyzické 
geografie a další blízké spolupracovníky pevné zdraví a pohodu do dalších let. 
Poděkovat mu, co pro rozvoj našeho jedinečného oboru a pracoviště udělal.

Zdeněk Kliment

Další pojednání o doc. RNDr. Václavu Přibylovi, CSc. najdete ve starším čísle Informací ČGS 
(29, 2, 83–85) a (32, 1, 89–81).
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Docent Jan Votýpka jubilantem

V letošním roce se dožívá významného životního jubilea 
doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc. (narozen 14. ledna 1938), geo-
morfolog a fyzický geograf, který spojil svoje nejplodnější léta 
s katedrou fyzické geografie a geoekologie (dle současného 
názvu). Měl jsem tu čest být jeho diplomantem, a tak mi do-
volte kromě formálního přehledu odborných a pedagogických 
aktivit vnést do textu i pár osobních postřehů.

Než jsem začal psát tento medailon, prolistoval jsem si svůj 
vlastní index a prohlédl si, co nás tehdy doc. Votýpka učil. V paměti mi utkvěla 
samozřejmě geomorfologie, ale byl jsem překvapen, že přednášek či cvičení bylo 
na jednoho člověka poměrně hodně. Zatížení výukou bylo tehdy evidentně větší, 
než jaké je dnes. Také osazenstvo katedry bylo podstatně méně početné. V indexu 
jsem našel podpis doc. Votýpky u následujících předmětů: Terénní cvičení z kar-
tografie a fyzické geografie, Typy reliéfu, Seminář z fyzické geografie, Geografie 
SSSR, Krajina a životní prostředí. A nutno podotknout, že další geomorfologické 
přednášky zajišťoval tehdy doc. Přibyl (dlouholetý kolega a přítel doc. Votýpky). 
K jeho nosným přednáškám patřily ještě: Všeobecná geomorfologie, Dynamic-
ká geomorfologie či Fyzická geografie Severní Ameriky. Poměrně vysoké tehdy 
muselo být i zatížení diplomovými pracemi, byť se nedělaly žádné bakalářské 
práce. Jen mezi mými spolužáky bylo zadáno několik diplomových prací na téma 
geomorfologického mapování v oblasti CHKO Kokořínsko.

Doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc., promoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v roce 1964 a po krátkém působení v Českém hydrometeorologickém 
ústavu se vrací na katedru, jakožto asistent u profesora Josefa Kunského. V jed-
nom z minulých pojednání o doc. Votýpkovi jsem se dočetl, že v roce 1965 zakládal 
výměnné praxe pro studenty do oblasti někdejšího SSSR. Je potřeba si uvědomit, 
že v období, kdy jsme z politických důvodů nesměli volně cestovat po světě, byly 
exkurze do této oblasti z hlediska fyzické geografie velmi cenné, neboť region je 
natolik rozsáhlý, že nabízí různé klimatické zóny a typy reliéfu. Měl jsem tehdy 
možnost účastnit se dvou exkurzí na Kavkaz a do Dagestánu a byly to nezapo-
menutelné zážitky. Motivovalo nás to tehdy jako studenty k dalším soukromým 
návštěvám (např. do Tadžikistánu, do Svanetie v Gruzii), byť to bylo organizačně 
poměrně náročné, ale zato člověk získával cenné cestovatelské zkušenosti. Jako 
studenti jsme měli rádi i domácí exkurze a terénní cvičení, které bývaly tehdy 
vedeny zejména na Slovensko. Všechny tyto cesty měly jeden společný jmenovatel 
a tím byly zajímavé a poutavé popisy vývoje krajiny z úst doc. Votýpky a doc. Při-
byla a samozřejmě i atraktivní výběr lokalit.

V šedesátých letech rovněž prosadil jubilant odbornou spolupráci se státní-
mi institucemi, kdy se prováděl terénní geomorfologický výzkum pro potřeby 
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chráněných území. V tomto duchu byly např. realizovány i naše diplomové prá-
ce, kdy jsme zpracovávali geomorfologické mapy pro CHKO Kokořínsko. Zčásti 
v tomto duchu byl laděn i výzkum doc. Votýpky, a to např. do regionů: Šumava, 
Jizerské hory, Český kras či Českomoravská vrchovina. Publikoval též práce s te-
matikou morfostrukturní geomorfologie ze svého studijního pobytu v USA a velmi 
významné byly publikace výukového charakteru. Jeho regionální učebnice se stále 
používají ve výuce (např. ze Severní Ameriky či Evropy).

V letech 1992–1998 byl doc. Votýpka vedoucím katedry, kterou rozšířil o směr 
geoekologický, který je dodnes nedílnou součástí katedry. Postupně tento model 
přejaly i jiné katedry fyzické geografie v Česku. Byl vždy dobrým organizátorem, 
ať již to bylo při exkurzích nebo na domovském pracovišti.

Doc. Votýpka měl nejen nadání zaujmout studenty při exkurzích a atraktivně 
vysvětlovat jak procesy formují reliéf, což by se někomu mohlo zdát jako nezáživné 
téma. Uměl toto sdělit i formou popularizační, jak v knižní podobě tak časopisec-
ké. V tomto směru, jak přiblížit geomorfologii a celou fyzickou geografii laické 
veřejnosti, vykonal skutečně velmi mnoho. Dokládá to i jeho práce z posledních 
let, a to pro časopis Země světa. Zde se skloubila láska pro cestování, poznávání 
nových končin, fotografování a zprostředkování zážitků veřejnosti.

Lidský přístup ke studentům lze dokumentovat i jedním zážitkem z doby, kdy 
jsem jako student 5. ročníku oboru fyzická geografie a kartografie měl doložit kva-
litu a věcnou správnost mé geomorfologické mapy Kokořínského dolu. Vyjeli jsme 
do zájmového území CHKO Kokořínsko a chodili podle mapy a revidovali tvary 
pískovcového reliéfu – přesnost jejich zakreslení, správnost klasifikace tvarů atd. 
Najednou se doc. Votýpka dotázal, co znamenají zakreslené značky „TCH“ a „OV“, 
když nejsou v legendě mapy? „No, víte, pane docente, to mám takové praktické 
značky, abych věděl, kde rostou ,třešně chrupky‘ a ,ořechy vlašské‘,“ odpověděl 
jsem bezelstně. Nejen, že jsem nebyl pokárán za znevážení geomorfologické mapy, 
ale na podzim jsme vyrazili na OV – ořechy vlašské (a ještě jsme cestou domů kou-
pili kocoura, který pak léta zdobil dům i zahradu pana docenta).

Ať již se jednalo o výuku, výzkum či popularizaci, dokázal nás doc. Votýpka 
jako studenty vždy nadchnout pro geografii. Jeho přednášky byly oblíbené – ne-
jen že nás lákaly snímky z regionů, které jsme tehdy neznali, ale dokázal na nich 
též názorně vysvětlit, co bylo potřeba pochopit. A celou jeho kariéru provázela 
neutuchající energie a smysl pro humor – nechť Tě milý kolego provází i nadále.

Vít Vilímek

Při sepisování medailonku byly využity informace uveřejněné ve starších číslech Informací ČGS 
(29, 2, 83–85) a (32, 1, 102–103).
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 75 let doktora Jindřicha Janoucha

JUDr. Jindřich Janouch je skoro dvě desítky let aktivním členem 
Polární sekce České geografické společnosti (PS-ČGS). Pomáhá 
radami a právními aktivitami ve prospěch její činnosti. Nejen, 
že se účastní pravidelně každoročních výročních zasedání PS-
-ČGS, ale je nápomocen také při samotné organizaci.

Svůj význam má i jeho angažovanost ve prospěch populari-
ty obce Skřivany (rodiště prvního československého polárníka 
v Antarktidě – dr. Václava Vojtěcha). Podílel se mimo jiné 

na záchraně skřivanské myslivny, ve které se tento polárník narodil.
Je naším přáním, aby ve svých aktivitách pokračoval ve zdraví, pohodě a elánu 

jako dosud, kdy překročil 75 let svého života.

Michal Janouch

Profesor Jan Kalvoda – 75 let

Dne 12. února 2018 se profesor RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. dožil 
v plném pracovním nasazení 75 let. Měl jsem to štěstí, že část 
života na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy i při práci 
se studenty jsem s ním mohl spolupracovat a asi tak polovinu 
odborného života s ním sdílet. Nesmírně si ho vážím, neboť 
vždy šlo o zásadového, přímého člověka jasně formulujícího 
své často velmi kritické názory na práci studentů, práci ka-
tedry či geografické sekce. Také jako oponent článků, knih, 

různých návrhů či akreditací musím přiznat, že měl prakticky vždycky pravdu, 
byť jsme s ním občas nesouhlasili. Na fakultě pracoval po příchodu z Geo logického 
ústavu ČSAV (1971–1990), o rok později se habilitoval a v roce 1994 byl jmenován 
profesorem. V letech 1994–1997 byl proděkanem geografické sekce, v následném 
období 1997–2003 pracoval jako vedoucí katedry fyzické geografie a geoekolo-
gie. Od roku 2003 je stále platným členem mateřské katedry, na jejímž chodu se 
vždy velmi aktivně podílel. Profesor Kalvoda byl a je odborně nesmírně aktivní, 
připravil jako autor či spoluautor a editor desítku knižních monografií (a jejich 
kapitol) a kromě toho odhadem přes 200 odborných článků, z nichž je většina 
v angličtině a publikovaná převážně v zahraničí. Svojí vysokou odbornou erudicí 
přesahoval hranice fyzické geografie, publikoval s řadou kolegů jiných oborů, 
hlavně geology. V současnosti je členem vědecké rady geografické sekce a členem 
či vedoucím celé řady odborných komisí řídících a hodnotících kvalitu práce 
na úrovni doktorských studií, geovědních oborů a velkých projektů na fakultní, 
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univerzitní i celorepublikové úrovni. Kvalita odborná i osobnostní je dokumen-
tována i řadou dlouhodobých zahraničních pobytů nejen v asijských velehorách, 
ale i na nejprestižnějších univerzitách Evropy (Cambridge, Oxford aj.). Blíže viz 
webové stránky www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo.

Dovolte, abych jubilantovi i vám čtenářům připomněl i některá fakta ze života 
Jana Kalvody. V roce 1969 jsme se oba stali členy horolezecké a přírodovědecké 
expedice Přírodovědecké fakulty (Elborz-Zagros) do zemí Blízkého východu. 
Strávili jsme tak spolu s dalšími osmi kamarády asi dva a půl měsíce v horách 
a na nákladním autě Tatra 138. Deset lidí, vedro, těsno, prach a přesto úžasná 
pohoda, byli jsme v cizině (komu z našich vrstevníků se to povedlo?) a viděli, 
fotografovali a poznamenávali si spoustu odborných poznatků a zážitků. Ty jsme 
sepsali v knize Cílem je Zagros. My ovšem říkali „za groš“, neb jsme vyjeli každý 
s tzv. devizovým příslibem ve výši 100 USD na osobu a na ambasádě v Iránu jsme si 
mohli vyzvednout příspěvek ministerstva školství 500 USD! To abychom náhodou 
peníze nezcizili ještě cestou k cíli. Takže opravdu „za groš“!

Po cestě jsme vystoupali na několik zajímavých hor (Erciyes Dagi, Ararat, 
Demávand, Kuh i Denah), kde se projevila schopnost Honzy reagovat na krizové 
situace a také studovat a později perfektně dokumentovat geomorfologické tva-
ry a genezi jejich vrcholových partií. Bláznivě jsme si představovali, že musíme 
na vrchol Araratu po dvoudenní a dvounoční jízdě Tureckem, neb jsme měli jen 
týdenní víza a v pasu razítko řecké policie s anglickým nápisem: Pozor, majitel 
pasu je z komunistické země a musí se každý den hlásit na policejní stanici. Tak 
jsme po tříhodinovém spánku po dvou dnech stoupali a stoupali. Honza a Gustav 
vylezli na vrchol a já zkolaboval asi dvě stě metrů pod vrcholem. Tam mě Honza 
zachránil, nacpal mi nějaký prášek a hroznový cukr. Pak šel dál k vrcholu a já tam 
„nechal pytel“ a začal se vracet k bivaku. Po chvíli ve stržené lavině uvolněného 
firnu jsem se vykutálením do strany znovu narodil. Po bivaku jsme sešli do sta-
nové vesnice Kurdů a Honza „léčil“ několik dětí. Pak koupil malý kobereček a při 
odchodu z vesnice za námi vyběhla majitelka koberce, z jejíhož stanu byl před 
chvílí sousedkou ukraden. Vrátili jsme se nejen z Araratu všichni, ale celá parta 
i nazpět do Česka, abychom dalších dvacet let nikam nesměli. Byl to krásný pohled 
do jiného světa, z něhož jsme pak další odbornou i pedagogickou aktivitu mohli 
dále rozvíjet na společném pracovišti.

S Honzou nás pojilo i naše sportování, já holdoval míči, Honza běhání, ne lec-
jakému – každodennímu. I nyní se potkáváme v odborných záležitostech – na pří-
klad na vědecké radě, konkurzech apod. Když se potkáme, vždy prohodíme pár 
slov a stále častěji se v našich debatách objevuje slovo zdraví. Tak Honzo, vydrž, 
fandím ti nejen já, ale celá obec geografů, v níž stojíš pořád na jednom z nejvyšších 
míst svojí celoživotní aktivitou a také osobnostními kvalitami.

Ivan Bičík
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 Významné výročí Nory Přibylové

Již před pěti lety jsme měli tu čest oslavit významné výročí 
skvělé pedagožky, milovnice přírody, turistky a geogra�y 
Nory Přibylové. Text od Jaroslavy Janouškové najdete ve star-
ším číslu Informací ČGS (32, 1, 99).

Nebudu opakovat životopisná fakta, která každý může vy-
hledat, chci vzpomenout jednu, byť možná nejsilnější etapu 
v životě Nory Přibylové. Tou je bezpochyby 28 let výchovy mla-
dých studentů a studentek na gymnáziu Nad štolou v Praze 7.

Za dobu svého působení na této škole dovedla rozdat zcela 
jistě velmi mnoho nedostatečných, ale ještě více výborných hodnocení. Při výuce 
biologie a zeměpisu vždy přistupovala ke každému tématu, každému problému 
tak, že všichni studenti byli schopni pochopit a zapamatovat si to podstatné. Nikdy 
z ničeho nedělala velkou vědu a nehrála před studenty roli povýšeného odborníka, 
ale klidně přiznala, že prostě zpaměti na některé detailní otázky bezprostředně 
neví odpověď. Oceňovali jsme její ochotu s námi o věci diskutovat a v diskuzi nám, 
aniž jsme to tehdy tušili, tříbila naše názory a vlastně nás vychovávala pro vědu.

Myslím, že i díky Noře Přibylové se dostalo ke geografii hodně studentů a stu-
dentek z gymnázia Nad štolou. Konec konců já jsem jedním z nich.

Vedle svého muže a současně i letošního oslavence doc. Václava Přibyla a spolu 
s mnohými kamarády oslaví Nora Přibylová kulaté výročí. Na katedře, kde vystu-
dovala a kde působil i její manžel, se na konci března uskutečnila velká společná 
oslava.

Milá paní profesorko, připíjím na vaše zdraví.
Bývalý student Radim Perlín

Jaroslav Strnad oslavil 75. narozeniny

„Pojď ještě výš, tady je nejkrásnější pohled na kaňon Bečvy“. 
Čerstvý pětasedmdesátník mne žene do kopce, v němž se 
ukrývá Zbrašovská aragonitová jeskyně. Je to jeho oblíbené 
místo, kam rád vodí přátele, kteří ho navštíví v Hranicích 
na Moravě. Tady zná každý krok. Vždyť se podílel na turistic-
kém mapování celé oblasti v 90. letech, navrhoval cyklotrasy 
podél řeky Bečvy, sledoval geografické a přírodovědné zajíma-
vosti regionu, zde vodil v rámci praxí studenty oboru cestovní 
ruch a učil je průvodcovským dovednostem.

„Víš, před Vánocemi jsem hrál ještě turnaj ve čtyřhře, v tenisu, měl jsem mla-
dého parťáka, a tak jsme získali 3. místo. Měl jsem takovou radost, že mne přestalo 



 lidé 87

všechno bolet. Museli jsme to v klubu oslavit. Až ráno jsem si uvědomil, že to není 
tak úplně jako za mlada…“ Před pár lety byl vážně nemocný, první operace se 
příliš nepovedla, a tak musel prakticky ihned na druhou. Úspěšně nemoc porazil 
a opět plný optimismu plánuje. „Příští týden jedu s manželkou na lyže, pořád 
mne to baví. A hlavně se těším na jaro, to vytáhnu kolo a musím potrénovat. Zase 
vedu několik týdnů s cyklopobyty v jižní Francii, spíme tam v karavanech nebo 
ve stanech a vyjíždíme do okolí. Ale Vídeň už nechci jezdit, v cestovce jsem to 
řekl.“ Pamatuji se na boom zájezdů do Vídně těsně po revoluci. Protože město znal 
z dřívějšího sportovního působení, odjezdil i 40 víkendových zájezdů za rok při 
plném pedagogickém úvazku přes týden. Teď už prý má zablokovány jen 3 měsíce 
za rok na průvodcování. Nadšeně se ale rozpovídá o poslední velké cestě. Vloni 
navštívil Čínu a Peking pro něho znamenal obrovskou změnu úhlu pohledu na tuto 
zemi. Jako bývalý výborný sportovec oceňuje přínos olympiády pro rozvoj města, 
dopravní strukturu i propojení historie a současné modernosti.

Nemohu si nevzpomenout na naše první setkání. V 80. letech na Exodu v Ta-
trách obětavě dělal závěr skupiny a lidi, kteří byli fyzicky na konci sil, dokázal 
„dotáhnout“ za tmy a v dešti bezpečně na chatu. Byl vždy maximálně spolehlivý, 
přátelský a optimistický. Když v 90. letech byla v kurzu turistika na Korsice, vždy 
se snažil přesvědčit většinu účastníků zájezdu, aby vystoupali na vrchol nejvyšší 
korsické hory Monte Cinto, i když znal rizika spojená s výstupem na špatně zna-
čené trase. Nebál se experimentů, přespávání v divokém terénu, bral ohled na jiné 
fyzické možnosti žen a dětí. Jako pedagog uměl vysvětlovat, vzdělávat a motivovat 
lidi k poznávání nejen geografických, ale i společensko-historických souvislostí 
míst, kde provázel.

Ptám se, zda mu neschází škola a učení. „Víš, když jsem šel na operaci, tak jsem 
nechtěl, aby se za mne suplovalo, a raději jsem po půlstoletí kantořinu ukončil. 
Pořád ale jedou podle mých materiálů pro udělování osvědčení Průvodce v cestov-
ním ruchu a používají moje skripta.“ Také ho občas požádají, aby vedl matematiku 
u maturantů, státní maturita je strašák pro studenty i některé pedagogy. Lako-
nicky dodává, že mu dnes stačí zahrádka, tenis, zájezdy pro cestovní kanceláře 
i cestovatelské přednášky pro klub seniorů v Hranicích na Moravě a do školy se 
už vracet nechce. Zato cestovních plánů má ještě mnoho. Především je to jeho mi-
lovaná Francie. Také nezapomíná jako správný sportovec na pravidelné návštěvy 
ligových utkání hranických házenkářů. Tam již jen jako fanoušek mající radost, 
že i v malém městě může být špičkový sport.

PaedDr. Jaroslav Strnad 5. ledna oslavil 75. narozeniny. Skromně a s nadhle-
dem. S optimismem a množstvím plánů. K jeho jubileu mu přeji především zdraví 
a mnoho krásných cestovatelských a sportovních zážitků.

Bohumil Vévoda
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Docent Eduard Hofmann – 60 let

Eduard Hofmann je nepřehlédnutelnou osobností oboru 
geografie. Narodil se 19. prosince 1957 v učitelské rodině. 
Dětství strávil v Adamově u Brna, kde také navštěvoval zá-
kladní školu. Úspěšně absolvoval gymnázium v Blansku, kde 
si oblíbil především tělesnou výchovu a zeměpis. Již od útlého 
věku se věnoval gymnastice (bydlel v Adamově hned pod so-
kolovnou), později také v roli cvičitele. Angažoval se na dět-
ských letních táborech ve Sněžném, absolvoval zde všechny 
pozice – od účastníka přes instruktora až po táborového 

vedoucího. Lapidárně řečeno, sport a příroda se staly pro Eduarda Hofmanna 
celoživotní vášní, která v mnoha dalších ohledech orientovala jeho soukromý 
i profesní život.

Zájem o sport a přírodu rozhodl, že si vybral jako své budoucí povolání učitel-
ství zeměpisu a tělesné výchovy. Osud tomu zřejmě chtěl, že studijní kombinace 
učitelství zeměpisu a tělesné výchovy pro ZŠ (pro 5.–12. ročník) byla jednou ze 
dvou možných, jež bylo tehdy možné studovat. V roce 1982 na Pedagogické fakultě 
UJEP (dnes MU) v Brně studium úspěšně zakončil. Jeho učiteli pro obor geografie 
byli např. prof. Demek, prof. Horník a prof. Chalupa. S didaktikou geografie ho se-
známil především doc. Šupka, jenž byl také vedoucím jeho diplomové práce. Záhy 
po absolvování učitelského studia Eduard Hofmann pracoval jako učitel na ZŠ 
Erbenova v Blansku (1982–1987). V Blansku také založil školní oddíl orientačního 
běhu. Při interní aspirantuře vyučoval zeměpis jako externista na konzervatoři 
v Brně (1988–1989). V roce 1988 složil rigorózní zkoušku (PaedDr.) na PdF MU. 
Zde také roku 1991 obhájil svou kandidátskou dizertační práci v oboru teorie vy-
učování zeměpisu nazvanou Regionální princip ve výuce zeměpisu. Po úspěšném 
absolvování tříleté aspirantury působil od roku 1991 na katedře geografie PdF MU. 
Habilitační řízení úspěšně absolvoval v roce 2004 na Pedagogické fakultě v Banské 
Bystrici s prací Integrovaná terénní výuka a získal tak titul docent. Na katedře 
geografie PdF MU působí doc. Hofmann dodnes, aktuálně zastává funkci vedou-
cího pracoviště.

Hlavním profesním zaměřením Eduarda Hofmanna je didaktika geografie. 
Celý svůj profesní život věnoval rozvíjení teorie a praxe geografického vzdělává-
ní. Věnoval se zejména koncepčním otázkám geografického vzdělávání, rozvoji 
dovedností ve školské geografii, regionálnímu principu, integrované terénní vý-
uce a problematice environmentální výchovy. Pracoval na výzkumných grantech 
s didaktickým zaměřením. Patrně největších vědeckých výsledků dosáhl v oblasti 
teorie a praxe terénního vyučování. Byl řešitelem více než desítky výzkumných 
a vývojových projektů s touto tematikou (mimo jiné dvou projektů GAČR). Spolu-
podílel se na řešení několika dalších výzkumných projektů, v nichž se zaměřoval 



 lidé 89

zejména na geografickodidaktické aspekty výzkumu kurikula a vzdělávání učitelů. 
Je zakladatelem a současně také předsedou oborové komise doktorského studia 
didaktiky geografie na PdF MU.

K jeho nejvýznamnějším publikacím patří Integrované terénní vyučování 
(2003) a Orientace v přírodě: pro výuku na základní škole (2008). Je také spolu-
autorem několika učebnic a pracovních sešitů pro základní školy (Prospektrum 
1994; SPN 2003, 2. vydání 2009) i multimediálních učebnic (Fieldwork in English, 
GeOgraphic Outdoor Learning). Eduard Hofmann figuruje také na seznamu re-
cenzentů učebnic MŠMT ČR.

V roce 1993 se Eduard Hofmann vydal na studijní cestu Hoghe School von Am-
sterdam v Nizozemsku. Zde vybudované kontakty dodnes slouží jeho studentům 
při přípravě prací s tematikou kartografických dovedností. V letech 1998–2001 se 
podílel na řešení mezinárodního česko-nizozemského projektu TULIPÁN zaměře-
ného na environmentální výchovu a následně se stal členem a spoluzakladatelem 
Klubu ekologické výchovy (společně s dr. D. Kvasničkovou). Je členem didaktické 
skupiny C.A.L.M.A.Z., což je síť spojující akademické pracovníky zabývající se 
tělesnou výchovou a geografií z různých evropských zemí. Aktuálně se výzkumně 
zabývá možnostmi integrace tělesné výchovy a geografie.

Vyvrcholením orientace Eduarda Hofmanna na terénní výuku a aplikaci geo-
grafického učiva do praxe je vybudování integrovaného odborného pracoviště 
v městysi Jedovnice v roce 1996 (projekt GAČR Geostacionář – obec Jedovnice – mo-
delová studie pro terénní praxi učitelského studia zeměpisu). Pracoviště je zamě-
řené na integrované terénní vyučování nejen v oboru geografie, ale také biologie, 
historie, případně chemie. Původně pracoviště sloužilo jako základna terénního 
cvičení pouze pro studenty učitelství 2. stupně. V současné době je využíváno i pro 
studenty učitelství 1. stupně a největším úspěchem je to, že se sem absolventi, kteří 
zde praxi absolvovali, často vrací jako učitelé se svými žáky základních a středních 
škol. Zázemí pracoviště v Jedovnici umožnilo také uspořádání Středoevropské 
zeměpisné olympiády CERIGEO v roce 2011, realizaci soustředění talentovaných 
studentů před mezinárodní zeměpisnou olympiádou iGeo 2012 a 2013, konalo se 
zde několik mezinárodních konferencí.

Vedle vědeckých aktivit se věnoval také popularizaci oboru geografie. Patří mezi 
spoluzakladatele zeměpisné olympiády (ZO), která ve školním roce 2017/2018 
vstoupí již do 25. ročníku. Při zakládání soutěže se podílel na tvorbě organizačního 
řádu, po dlouhou dobu působil jako předseda ústřední komise ZO. Z pozice člena 
sekce mezinárodních soutěží z geografie se stal na několik let i vedoucím českého 
týmu na GC IGU v Durbanu (2002), Gdaňsku (2004) a v Brisbane (2006), za což 
byl oceněn dvěma Čestnými uznáními MŠMT ČR – 2002 a 2006. Byl rovněž spo-
luzakladatelem středoevropské geografické soutěže – tzv. „Geografiády“/CERIGEO 
oceněné v roce 2005 Čestným uznáním Ministerstva školství Slovinské republiky. 
Dodnes působí jako garant okresního kola ZO Brno-město a krajského kola ZO 
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v Jihomoravském kraji. Od roku 2017 se společně se svým týmem ujal garance 
příprav úloh pro ZO – kategorii B (7. třída). Dále působí jako člen komisí středo-
školské odborné činnosti, soutěží o nejlepší studentské vědecké práce z oboru 
geografie a dalších.

Mezi jeho další významný počin lze zařadit podíl na založení česko-slovenské 
mezinárodní konference, která v roce 2017 oslavila 25 let, a jedná se tak o geogra-
fickou konferenci s nejdelší nepřerušenou řadou konání. Konferenci pravidelně 
pořádá v lichý rok PdF MU, v sudý rok má konferenci v gesci partnerské pracoviště 
z Nitry. Ve vztahu k pořádání této konference E. Hofmann v současné době zdů-
razňuje, že je samozřejmě důležité publikovat články s vysokým impact faktorem, 
ale neméně důležité je také účastnit se setkání s vysokým „human faktorem“, což 
tato mezinárodní konference zajisté nabízí.

E. Hofmann je dlouholetým členem České geografické společnosti, osm let 
pracoval jako předseda její vzdělávací sekce. V období 2006–2014 působil také 
v Hlavním výboru ČGS.

Kromě odborných aktivit se od mládí věnuje různým sportovním a kulturním 
aktivitám. Ze dřívějších sportovních aktivit nelze nezmínit hraní vodního póla 
a později orientační běh, který se v jeho výuce v terénu odráží dodnes. Bez nad-
sázky lze pak tvrdit, že jen málokterý geograf najezdí víc kilometrů na kole a přes 
zimu na lyžích. Z kulturních aktivit je nezbytné vyzdvihnout dřívější aktivní 
působení v divadelním spolku. Při všech odborných a volnočasových aktivitách 
dokázal vychovat dvě děti. S manželkou žije v Rudici v Moravském krasu, kde 
působil jako zastupitel a dodnes je hybatelem řady místních akcí jako např. kaž-
doročně pořádaného běhu kolem Klostrmanky.

Eduard Hofmann je příkladem geografa, který stmeluje lidi ve svém okolí. 
Přejeme jubilantovi i do dalších let hodně energie a nadšení jak pro geografii, tak 
pro veškeré terénní aktivity.

Petr Knecht, Hana Svobodová
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Doktor Karel Trčka oslavil kulatiny

Kpt. RNDr. Karel Trčka se narodil 15. listopadu 1957 ve Frýdku-
-Místku, po absolvování gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí 
vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci obor Matematika–zeměpis. Je ženatý, má dvě děti 
a jednu vnučku.

V roce 1981 nastoupil na SOU hornické ve Frýdku-Místku 
jako učitel. Základní vojenskou službu absolvoval od října 
roku 1981 do září 1982 na vojenském gymnáziu Jana Žižky 
v Praze.

V roce 1984 získal titul RNDr. v oboru teorie vyučování matematice. Svou 
odbornost nadále rozšiřoval a prohluboval, a to zejména v oblasti výpočetní 
techniky a informatiky a také v oblasti dnes označované souhrnně jako ochrana 
obyvatelstva. V roce 1992 nastoupil jako učitel na soukromou rodinnou školu, 
ve školním roce 1992–1993 byl pověřen vykonáváním funkce zástupce ředitele. 
V letech 1992–1995 pak absolvoval rozšiřující studium oboru výpočetní technika 
na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

Nejdelší část své profesní kariéry spojil s Hasičským záchranným sborem, 
konkrétně od roku 1996 působí na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší 
odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku. V letech 2007–2014 působil 
na škole jako vedoucí pedagogického oddělení. Do oblasti vzdělávání v oboru 
požární ochrana zasáhl poměrně výrazným způsobem, od svého nástupu na ško-
lu požární ochrany se podílel na zavádění a trvalém rozvoji výpočetní techniky 
a informačních technologií a to jak v oblasti provozně-technické, tak především 
i v oblasti výuky. Při své pedagogické činnosti vždy využívá své bohaté znalos-
ti a trvalý a hluboký zájem o oblast geografie, a to mimo jiné v oblasti aplikace 
a využití geografických informačních systémů při plnění úkolů Hasičského zá-
chranného sboru, jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného 
systému. Dlouhodobě se také podílí na plnění úkolů Ministerstva vnitra – Gene-
rálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v oblasti ověřování a evidence 
odborné způsobilosti fyzických osob v oboru požární ochrana.

Rovněž publikoval v oblasti geografie i matematiky. Od doby svého vysokoškol-
ského studia je členem České geografické společnosti.

Ve všech výše uvedených oblastech vždy postupoval s vysokou mírou pečlivosti 
a v dnešní době ne zcela obvyklé slušnosti a laskavosti vůči svým kolegům i stu-
dentům a posluchačům odborných kurzů.

RNDr. Karel Trčka je velmi vstřícný ke svým kolegům, je to člověk nekonflikt-
ní, který se rád zapojuje do akcí školy. Je kdykoli ochotný přispěchat s radou či 
pomocí, svůj klid a disciplinovanost přenáší i na své okolí. K plnění všech úkolů 
vždy přistupuje ochotně a svědomitě.
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Před několika lety se podrobil náročné operaci srdce, tato skutečnost ho ne-
zlomila a naopak se neustále snaží zlepšovat si svou fyzickou zdatnost a dokonce 
svými sportovními výsledky dokáže předčít i mnohem mladší kolegy.

Jeho nejvyšší prioritou je pro něj jeho rodina. Celý život poskytoval svým již 
dospělým dětem Adamovi a Adéle pevné rodinné zázemí a věnoval jim svůj veškerý 
volný čas. I v současnosti je připraven jim kdykoli pomoci nejen svou zkušenou 
radou, ale i svými činy. Potřeby rodiny vždy staví vysoko nad své vlastní. Jeho 
radostí je pro něj malá vnučka Ema, se kterou ochotně tráví spoustu času.

Zeměpis a cestování jsou jeho celoživotním koníčkem. Rád poznává nové země, 
nejraději se svými blízkými. I po letech si přesně vybavuje i nejmenší geografické 
podrobnosti. O místech, která navštívil, dokáže poutavě vyprávět a je schopen pro 
cestování nadchnout i své posluchače.

Není to rozhodně člověk, který by se uzavíral před světem, stále se vzdělává, 
čerpá se zájmem nové informace. Rozhodně neztrácí kontakt při zavádění nových 
technologií, jak v profesním tak v soukromém životě.

Neuvidíte ho křičet, vztekat se, nebývá negativně naladěn. Vždy narazíte na člo-
věka vstřícného, pozitivního, ochotného pomoci, který svým klidem a analytickým 
myšlením napomáhá k vyřešení mnoha problémů. Má vždy velké pochopení nejen 
pro lidi, ale i pro své oblíbené pejsky.

Radim Paloch
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