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Končící rok byl bohatý především na události, jež lidem působily spíš vrásky než radost. Tím víc vynikají počiny
mimořádných lidí, které inspirují a dodávají všem občanůmČeské

působily
České

působily spíš
České

spíš
republiky sílu a naději. Každýmá asi vmysli

svého hrdinu nebo oblíbence, k němuž směřuje jeho obdiv, úcta a poděkování. Většinou to nejsou známé tváře,
ale lidé z blízkého okolí, rodiče, učitelé, trenéři. Ve svém výběru nabízím osobnosti, jež podlemě zanechaly

v uplynulých dvanácti měsících výraznou a veskrze pozitivní stopu a přesáhly hranice svých soukromých životů.
Někdy i celosvětově.

České osobnosti roku 2022

Dirigent

JakubHrůša

M
ezi nera-
dostnými
zprávami
z ukrajin-
ského vá-

lečného pole či energetic-
kých burz přišla 18. října jed-
na, která byla opravdu dobrá.
Vynikající český dirigent
a brněnský rodák Jakub
Hrůša (41) se v září 2025 sta-
ne hudebním ředitelem Krá-
lovské opery v Londýně. Před
ním tuto pozici zastával je-
diný Čech, Rafael Kubelík
v padesátých letechminulé-
ho století. „Vždycky jsem snil
omístě, kde bychmohl pra-
videlně a bez kompromisů
dosahovat nejvyšších stan-
dardů v tak náročné umělec-
ké formě, jakou opera beze-
sporu je,“ řekl Hrůša ke své-
mu jmenování.
Vminulých letech opako-

vaně vystupoval s Berlínský-
mi a Vídeňskými filharmo-
niky. V Královské opeře diri-
goval Carmen (2018) a Lo-

hengrina (2022). Jako hu-
dební ředitel chce inscenovat
Janáčkova, Pucciniho, Pro-
kofjevova a Brittenova díla.
Hrůšova výjimečnost

ovšem nespočívá jen v hu-
debním nadání a píli. Je
skvělý vypravěč a znalec
fungování divadelního
a koncertního světa, složité-
ho organismu proslulých or-
chestrů. „V operních domech
jde často v ideálním smyslu
o něco ohromně krásného,
ale v reálu je toho někdy těž-
ké dosahovat, protože kolos
opery je soukolí, kterémusí
být skvěle řízeno. A v Covent
Garden funguje systém, který
umožňuje kvalitu denno-
denně,“ uvedl v České televi-
zi. Je známý jako náročný, ale
zároveň laskavý šéf. „Jakmile
orchestr pozná, že dirigent
všechno, co dělá, dělá pro tu
skladbu a kumšt vůbec, veš-
keré ostny se ohladí. Je to náš
společný zájem,“ řekl v roz-
hovoru pro Pátek LN.

O hloubce jeho promýšlení
světa, svědčí i tato slova:
„Uvědomuji si, že krása hud-
by je právě podmíněná tím,
že je prchavá a ohraničená
tichem. Kdyby sebekrásnější
skladba zněla od rána do ve-
čera, ztratí veškerý půvab. Je
to vlastně úplně stejný prin-
cip jako ve Věci Makropulos,
kde hlavní hrdinka pochopí,
že nekončící život vede k ne-
končící prázdnotě. Koneč-
nost je zřejmě klíčem ke
kráse. Teprve ohraničenost
věcí jim dává smysl.“

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru

Vladimír Vlček

H
asiči po dvaceti
dnech zdolali
požár v Čes-
kém Švýcar-
sku. Správě

národního parku v pátek ve
tři hodiny odpoledne předali
poslední hašené území. Tak
zněla strohá zpráva z 12. srp-
na 2022. Skrývá ovšem v so-
bě doslova hrdinný boj lidí
s přírodním živlem nebýva-
lých rozměrů. Nejrozsáhlejší
lesní požár v Česku

Nejrozsáhlejší
Česku
Nejrozsáhlejší

se rozho-
řel v neděli 24. července. Při
jeho potírání se vystřídalo
šest tisíc hasičů, kteří měli
k dispozici čtyři sta kusů
techniky včetně speciálních
vrtulníků. Oheň zasáhl roz-
lohu až 1200 hektarů, spálil
zhruba 1060 hektarů.
Z ohrožených vesnic muselo
odejít kolem pěti set lidí.
Během této přírodní kata-

strofy, ale i mnohokrát vmi-

nulosti se jako bezchyb-
ný profesionál projevil
šéf Hasičského zá-
chranného sboru ge-
nerálporučík Vla-
dimír Vlček. Jako
člen záchran-
ných týmů se
podílel na několika hu-
manitárníchmisích, a to
jak v České republice, tak
i v zahraničí. Nepochybně
mu lze věřit, když tvrdí, že
největší radostí hasiče je,
když semu podaří někomu
pomoci, někoho zachránit.
Otec tří dětí, který po svém
loňském jmenování Deníku
řekl, že „být hasičem je
životní poslání
aměla by to být čest“,
patří opráv-
něně
k osobnos-
tem roku
2022.

Sociolog

Daniel Prokop

D
aniel Prokop by
nemohl kandi-
dovat do Sená-
tu ani na Praž-
ský hrad, neboť

mu ještě nebylo čtyřicet let.
Přesto si troufám tvrdit, že
svou prací, mediálními vý-
stupy a veřejnou angažova-
ností toho především
v tomto roce učinil víc než
kdekterý politik. Před třemi
lety založil výzkumnou
agenturu PAQ Research, v níž
se zaměřuje především na
témata chudoby a sociální
nerovnosti, tedy na ta,
o nichž straničtí lídři neradi
mluví. Vypovídají totiž
o tom, že svou práci nedělají
dobře. Prokop se zabýval
i důsledky covidu (vytvořil
a vedl projekt Život

(vytvořil
Život
(vytvořil
během

pandemie a různé výzkumy
ohledně dopadů pandemie
na vzdělávání v ČR) a výraz-
ně vstupoval do veřejného

prostoru s názory na vládní
pomoc po rozjeté inflaci
a v energetické krizi. Byl
to on, kdo burcoval proti
nesmyslně plošným
dávkám a upozorňoval,
že kvůli extrémní
složitosti formuláře
na příspěvek na
bydlení o něj žádají
jen čtyři procenta ob-
čanů, kteří na něj mají
nárok. Prokop se stal
jedním zmála předsta-
vitelů sociálních věd,
jimž politici naslou-
chají. I proto je čle-
nemNárodní eko-
nomické rady vlá-
dy. Daniel Prokop je
příkladem vědce,
který se neuzavírá
do akademické
bubliny, ale ak-
tivně přispívá
k formování
současnosti.

Spisovatelka

Kateřina Tučková

S
oučasná česká lite-
ratura se pyšní vý-
raznými ženskými
autorkami, které se
věnují různým

žánrům kromě tzv. ženského
románu. Patří k nim Radka
Denemarková, Petra Hůlová,
AlenaMornštajnová, Karin
Lednická a Kateřina Tučko-
vá, laureátka letošní Státní
ceny za literaturu. Převzala ji
především za román Bílá
Voda, ale, jak stojí v oficiál-
ním zdůvodnění poroty, též
za dosavadní tvorbu, která
otvírámálo známá historická
a společenská témata a po-
máhá je zpřístupňovat ve-
řejnosti. Tím jsoumíněny
knihy Žítkovské
řejnosti.

Žítkovské
řejnosti. jsou

Žítkovské
jsou
bohyně

či Vyhnání Gerty Schnirch, za

niž v roce 2010 získala čte-
nářskouMagnesii Literu.
Bílá Voda přibližuje osudy

řádových sester z kláštera
v pohraničí. „Trochumě za-
razilo, když jsem si uvědo-
mila, že jsem od roku 1995
teprve třetí ženou, která cenu
obdržela. Zároveň to promě
znamená, že sicemíří do
mých rukou, ale vnímám ji i
jako cenu pro celou aktuální
silnou generaci ženských
spisovatelek,“ uvedla Kateři-
na Tučková. Sama je až re-
nesanční osobností, spiso-
vatelkou, dramatičkou, his-
toričkou umění a kurátorkou
výstav. Má doktorát z histo-
rie umění na Univerzitě Kar-
lově. Není divu, že právě ji si
vybral výtvarník Stanislav

Jirčík pro jeden z portrétů na
svou kontroverzní kopii Má-
nesova kalendária na Praž-
ském orloji.

Kateřina PERKNEROVÁKateřina PERKNEROVÁ
redaktorkaredaktorka

Náčelník Generálního štábu Armády ČR

Karel Řehka

N
ejvyšším vo-
jenským veli-
telem se
sedmačtyřice-
tiletý generál-

major Karel Řehka
tiletý
Řehka
tiletý

stal letos
1. července. Ačkoliv přicházel
z civilní funkce šéfa Národ-
ního úřadu pro kybernetic-
kou a informační bezpeč-
nost, byl vnímán především
jako voják, bývalý velitel
601. skupiny speciálních sil.
V situaci, kdy Rusko přepadlo
Ukrajinu, na nejvyšším ar-
mádním stupni stanul
muž, který si nebere ser-
vítky a nabízí ostře
konturované názory.
Na velitelském

shromáždění 22. listopadu
uvedl, že česká armáda se
musí chystat na konflikty
velkého rozsahu. Dodal, že
eskalační potenciál války na
Ukrajině stále roste, a nelze
vyloučit ani ty nejvážnější

scénáře.
Pokud by
došlo ke
střetu Rus-
ka a NATO,

podle

Řehky by se to Česka dotklo
okamžitě a jeho armáda by
byla aktivním účastníkem od
první minuty. Zopakoval, že
ačkoliv je nutné urychlit
modernizaci armády, války
vyhrávají lidé, nikoliv zbra-
ně. Proto vidí nejdůležitější
prvek ve vůli celé společnosti
zvyšovat obranyschopnost
země a investovat do ní. „Zá-
roveňmusíme striktně prio-
ritizovat a být brutálně
efektivní,“ uvedl. Svou pří-
močarostí a odhodláním bu-
dovatmoderní a dobře vy-
cvičenou profesionální ar-
mádu Karel Řehka potvr-
dil, že je mužem na
správnémmístě.
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