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Co právě čtu
Po stopách názvů ulic  | 93 Dr. Konarovského

Danuše Šte� ová, 
  Knihovna Matěje Sychry, 

      Žďár nad Sázavou

Nedávno jsem dočetla kni-
hu od Martina C. Putny Václav 
Havel - duchovní portrét v 
rámu české kultury 20. stole-
ti, která netradičním způsobem 
umožní čtenáři nahlédnout do 
historie, nutí k zamyšlení nad 
životem člověka, podporuje a 
rozvíjí kritické myšlení. Čím 
více náhledu, tím objektivně-
ji můžeme zpracovat dějinné 
události a utvořit si svůj názor. 

Ze všech knih, které jsem 
dosud o Havlovi četla, mě právě 
tato oslovila nejvíce.

MUDr. Josef Konarovský 
lékař, poslanec
* 1840, Červený Kostelec, 
               okr. Náchod
† 21. 3. 1899, Třešť

Lékař a vlastenec Josef Kona-
rovský se do historie Třešti u 
Jihlavy zapsal tím, že tu založil 
první českou záložnu i první 
českou měšťanku na Moravě. 
Stál také u zrodu Sboru dobro-
volných hasičů a Sokola tehdej-
šího městyse.

Rodák z Náchodska nastoupil 
hned po absolvování pražské 
lékařské fakulty po roce 1866 
do dějiště prusko-rakouské 
války coby vojenský lékař. Po 
návratu se stal v Třešti prvním 
českým lékařem s vysokoškol-
ským vzděláním. Díky tomu 
měl širokou klientelu z měs-
ta i okolí. Zapojil se aktivně do 
budování české samosprávy i 

spolkových struktur města.
V letech 1871 a 1878 byl 

MUDr. Konarovský opakovaně 
zvolen poslancem Moravské-
ho zemského sněmu za Národ-

ní stranu. Zastupoval volební 
obvod venkovských obcí okresů 
Jihlava, Velké Meziříčí a Třebíč.

Ve sněmu se věnoval zejmé-
na problematice zdravotnictví, 
zasazoval se ale i za větší pra-
vomoci obecních zastupitel-
stev ve školních radách. Navr-
hoval změny školského zákona 
o dozoru nad školami. Chtěl, 
aby v této věci měla větší pra-
vomoci obecní zastupitelstva a 
daňoví poplatníci v místních a 
okresních školních radách.

Dále se zasazoval o zvýše-
ní platů učitelů, zřizování čes-
kých středních škol a přípravek 
pro učitele. Zemskému sněmu 
Konarovský předložil žádost 
zastupitelstva městyse Třeš-
tě o povýšení na město. Teprve 
až osm let po poslancově smrti 
prohlásil Třešť městem v roce 
1907 císař František Josef I. 

V letech 1877 – 1880 byl 
Josef Konarovský zvolen dru-
hým českým starostou Třeště 

a podílel se i na založení hasič-
ské Národní jednoty pro jiho-
západní Moravu, stal se prv-
ním starostou Sokola v Třešti. 
V roce 1881 organizoval sbír-
ku na znovupostavení vyhoře-
lého Národního divadla, která 
v Třešti činila 200 zlatých. Za 
zásluhy o převzetí české reálné 
školy v Telči pod zemskou sprá-
vu byl Dr. Konarovský v roce 
1871 jmenován čestným obča-
nem města Telče.

Městu dal první českou vzá-
jemnou záložnu pro povzbuze-
ní českého kapitálu proti domi-
nantní německé Credit Verein. 
Od roku 1873 záložna fungo-
vala jako s.r.o. Ale půjčky pře-

vyšovaly vklady a nebyly řádně 
zajišťovány. Pracovníci české 
záložny totiž postrádali zkuše-
nosti a dostatečnou kvalifika-
ci, takže po desetiletém boji s 
konkurencí záložna zkrachova-
la. Hlavní ručitelé, MUDr. Kona-
rovský a jeho švagr byli nuce-
ni uhradit dluhy rozprodáním 
svého majetku. 

To Josefa Konarovského velmi 
zasáhlo. Nakonec ze zdravot-
ních důvodů složil i poslanec-
ký mandát. Zemřel ve věku 59 
let, na mrtvici. Jeho manželka 
Marie, rozená Schulzová, svého 
muže přežila.

 Lenka Kopčáková
 Příště ulice Soškova

JOSEF KONAROVSKÝ, třešťský 
lékař a poslanec. 

 Foto: archiv města Třešť

Ulice Dr. Konarovského na Vysočině
Ulici připomínající lékaře a poslance Dr. Konarovského jsme v 

celé ČR nalezli jen v Třešti, kde působil. Ulice v rodinné zástavbě s 
25 adresami propojuje ulice K. Valše a Wolkerova. Nejbližším ori-
entačním bodem je SOŠ a SOU Třešť v ul. K. Valše. -lko-

Kdo by neznal ani-
mované večerníčky o 
Machovi a Šebestové, 
opici Žofce, Krtečkovi, 
Kátě a Škubánkovi, For-
manu Šejtročkovi nebo 
Lískulce? Z pozice ani-
mátorky či režisérky se 
na nich podílela Nataša 
Boháčková. 

 Jiří Varhaník 

Začínala před lety ještě u Jiří-
ho Trnky, téměř třicet let praco-
vala ve studiu Bratři v triku, poté 
v různých českých studiích ani-
mované tvorby. Dnes už šestým 
rokem učí animovanou tvorbu 
na střední a vyšší grafické škole 
v Jihlavě.

Animátorka a režisérka Nata-
ša Boháčková (* 1953) vystudo-
vala design hraček na pražské 
střední uměleckoprůmyslové 
škole. Když se napoprvé na ško-
lu nedostala, využila tehdy šanci 
nastoupit na praxi k loutkové-
mu filmu do Studia Jiřího Trnky 
(1912 – 1969). A tam to všechno 
začalo. 

„Vypomáhala jsem u Trnků, 
vyráběla rekvizity, zažila jsem 
Jiřího Trnku v posledním roce 
jeho života. Byla to úžasná osob-
nost. Stačilo, že vešel do místnos-
ti, měl přirozenou autoritu. Jed-
nak byl veliký, ale  hlavně to byl 
velice příjemný člověk. Na nic si 
nehrál, s každým vycházel stejně,“ 
vzpomíná na tvůrce, který budil 
respekt, ale bylo prý úžasné jej 
sledovat při práci: „On například 
dokázal malovat kulisy oběma 
rukama. Jednou maloval strom a 
druhou třeba trávu – něco nesku-
tečného.“ 

U Trnky sledovala práci špič-
kových režisérů a animátorů až 
do maturity. Pracovali tu Stani-
slav Látal, autor celovečerního  
Robinsona Crusoe, Luboš Beneš, 
Vlasta Pospíšilová, Břetislav Šrá-
mek... 

„Ten kumšt byl tehdy na jiné 
úrovni, než je dnes s počítači. 
Všechno  se točilo  na kameru a 
dokud člověk neviděl vyvolané 
práce, nebyla žádná jiná kontrola 
než profesionální odhad. Nezbyt-
ná proto byla velká prostorová 
představivost,“ vzpomíná Boháč-
ková. Dnes výsledky animace 
vidíte na monitoru hned, není 
třeba čekat tři neděle, než se se 
vrátí materiál z laboratoří. Bez 
výtvarných vloh to ale pořád ne-
jde. 

Měsíc před maturitou zasko-
čil Natašu tříletý stop stav na 
přijímání nových lidí do Studia 

Jiřího Trnky, kam měla namíře-
no. Stanislav Látal, oponent její 
maturitní práce o animovaném 
filmu, ji prozatím doporučil do 
Studia kresleného filmu Bratři 
v triku. Tady pracovala nejprve 
jako fázařka, později jako animá-
torka a nakonec se od roku 1986 
dostala k režírování.  

„Napřed jsem myslela, že tam 
nejde vydržet,“ ohlíží se režisér-
ka za tímhle momentem karié-
ry, „pořád se kreslilo a já na to 
v takovém množství nebyla zvyk-
lá. Ale jakmile mi poprvé promít-
li, jak se ty moje kresby hýbají, tak 
jsem kreslené animaci propad-
la...“  

Kinematografie, včetně té ani-
mované, byla tehdy státem velice 
podporovaná. Státními zakázka-
mi byly filmy do kin. „To bohužel 
s revolucí ze dne na den skončilo. 
Výroba zůstala na bedrech Čes-
ké televize, která pokračovala ve 
večerníčkové a dětské tvorbě,“ 
popisuje Boháčková. 

Slavná česká škola
Také ona dnes učí novou gene-

raci, ale stále se i sama vzdělává. 
Právě teď ve 3D animaci, protože 
dnešek klade nároky zejména na 
univerzálnost. Od září se navíc 
bude v Jihlavě animovaná tvor-
ba a game art nově otevírat jako 
samostatný obor na střední ško-
le, odděleně od audiovize a foto-
grafie. Víc prostoru tak dostane i 
scénáristika a dramaturgie spe-
cializovaná pro animaci.  

Sama se profesi učila ještě v 
době, kdy profesionálové ve stu-
diích za částečný fixní plat uči-
li své nástupce přímo v praxi, 
doslova od ničeho až po režii. 
Dnes si něco takového žádné 
studio nemůže dovolit, a tak se 
výuka přenesla čistě do škol. 

„Školy ovšem učí zejména 
autorský film, který je pak pro 
tvůrce spíše bonbónkem na jejich 
tvorbě. Živí je především zakáz-
ky, od večerníčků po reklamu či 
animaci pro webové stránky. No-
vým trendem jsou dnes celovečer-
ní animované filmy, což je příslib 
pro budoucnost,“  popisuje reali-
tu Boháčková.  

Navíc, zatímco pro loutkový 
a 3D film u nás existují studia, 
v oblasti kresleného filmu už 
tomu tak není. „Česká televize 
má pro  výrobu svých kreslených 
filmů postprodukční studio, kte-
ré ale zpracovává naše animace, 
které kreslíme doma. Tam máme 
všichni prosvětlovací pulty, a tam 
si přinášíme práci. Díky tomu, že 
výsledky můžeme sledovat přes 
internet, je to všechno ekonomič-
tějí, není potřeba držet velkou 
budovu studia,“ vysvětluje fil-

mařka. 
Sama pracovala např. v týmu 

Jaroslava Doubravy, který spolu-
pracoval úzce s Jiřím Brdečkou. 
Dostala se tak k technologiím 
určeným výhradně pro autorské 
filmy. Na vrchol ve svém oboru 
vystoupala v době, kdy v něm 
bylo Československo velmocí. 
Zdejší tvorba razila i u seriálů 
pro děti přístup, který se ve svě-
tě používal pouze u autorských 
filmů: originální výtvarník, ori-
ginální spisovatel, animace se 
šila na míru, aby nepoškodila 
výtvarnou předlohu - protipól 
filmu dysneyovského, kde se 
naopak veškeré výtvarno podři-
zuje pohybu figury.  

Specifikem a oříškem je anima-
ce seriálu, kdy tvůrci zpočátku 
hledají přístup k postavě. „Pro-
to jsem vždy chtěla od produkcí 
až trojnásobek času na první díl, 
i když ekonomika na nás samo-
zřejmě tlačí. Potřebovala jsem, 
abychom se s animátory „naladili 
na stejnou vlnu“, aby výtvarný styl 
dostali tzv.“do ruky“ a pak mohli 
pokračovat ve stejném duchu jak 
charakteru postavy, tak výtvar-
ném,“ popisuje režisérka. 

Dětské publikum 
Vždycky ráda dělala filmy pro 

děti. Lákalo ji, že žánr Večerníč-
ku umožňoval představovat jim 
literaturu a práci s českým jazy-
kem jaksi mimochodem: „Můžete 
se v tématech zabývat vztahy, ale 
netrčí z toho žádné poučky. A 

můžete děti zároveň učit i tole-
ranci k rozmanitým výtvarným 
stylům.“  

Za léta ježdění na festivaly, kte-
ré miluje, si už ověřila, že děti 
jsou divák nemilosrdný, ale i vel-
mi spravedlivý: „Když  se začnou 
bavit uprostřed projekce, tak víte, 
že je něco špatně. Ale žádná fes-
tivalová porota vás neodmění 
tak, jako když kino bouří, protože 
se film dětem líbí, anebo když 
dokážou stát tři hodiny na to, 
abyste jim namalovala Lískulku 
do památníku a odmítají opustit 
kino, dokud ji nemají nakresle-
nou.“ 

Doba se mění a vyvíjí. Dnes N. 
Boháčková učí i studenty, kteří 
už nevědí, kdo byl Jiří Trnka. Řa-
du vlastních filmů má doma na 
kazetách „véháeskách“, nahra-
né jen z televize. Přesto podle 
ní nemusí být budoucnost čer-
ná. „Animáky“ se začaly vracet 
na obrazovky ČT Art a do širší-
ho povědomí. „Vždycky se budou 
dělat filmy pro dav, a vedle toho 
filmy, které něco sdělují,“ uvažuje.  

Rozdíly jsou ale v možnostech. 
Nekonečné titulky z amerického 
animovaného 3D filmu se nedají 
srovnat třeba s těmi u chystané-
ho velkého českého 3D „animá-
ku“ Lichožrouti, který dokonču-
je Galina Miklínová podle knížky 
Pavla Šruta. 

„Ten film je naanimovaný 
skvostně a bude už brzy v kinech. 
Ovšem celý jeho štáb se vejde do 
třípokojového bytu. To je ten roz-
díl mezi našimi a americkými 
rozpočty. Tady každý film, který 
vznikne v dlouhé metráži, je malý 
zázrak, i když můžeme mít výhra-
dy, že třeba nemá tak bombastic-
ké efekty,“ oceňuje Boháčková.  

Pro ni samotnou musí být dob-
rý film komplexem dokonalé 
animace a příběhu. Bez dobrého 
scénáře se prý totiž můžete tře-
ba uanimovat po lokty, a nebude 
to nic platné.  

NATAŠA BOHÁČKOVÁ při přípravě loutkové scény pro studentská praktická cvičení.
 Foto: Jiří Varhaník    

Rozhýbala Šejtročka i Šebestovou

Animování pro všechny 
 V pátek 4.12. bude Nataša 

Boháčková v ateliéru VOŠ gra-
fické Jihlava v Dvořákově uli-
ci (v čase  10 -  cca 16 hodin) 
animovat  s veřejností. Přijít 
mohou všichni zájemci. 

Luba Skořepová: Maminčina 
kuchařka (Ottovo nakladatel-
ství, 2015, 192 stran, 499 Kč)

Maminčina kuchařka z pera 
populární české herečky a 
recitátorky Luby Skořepové 
(nar. 1923) spojuje recepty na 
známé klasické i méně obvyk-
lé pokrmy se vzpomínkami na 
dětství. 

Návody na polévky, předkr-
my, omáčky, hlavní jídla, mouč-
níky, konzervované ovoce či 
zeleninu, ovocné šťávy, likéry 
a vína ukazují důmysl a zruč-
nost našich maminek a babi-
ček, které vládly kuchyním a 
domácnostem před sto lety s 
pomocí nástrojů a techniky 
nesrovnatelnými s možnost-
mi současných hospodyněk a 
kuchařek. 

V hereččiných vzpomínkách 
a úvahách, které kuchařskou 
část knihy provázejí, se odráží 
zkušenost a moudrý pohled na 
svět, které po svých rodičích či 
prarodičích zdědíme, umíme-
li jim pečlivě naslouchat. 

Knihu doplňují fotografie z 
rodinného alba autorky i sou-
časné snímky pokrmů při-
pravených podle původních 
receptů.

Knížka obsahuje na 180 
receptů, které maminka a 
babička L. Skořepové vyzkou-
šely. Své mamince prý Skoře-
pová slíbila, že je jednou vydá. 
„Už při samotném jejich čtení 
se tloustne,“ podotkla.   -an-

Ukázka
Bramborová lepenice
Připravíme bramborovou 

kaši, poněkud ji omastíme a 
necháme stát na okraji plot-
ny. Zelí udušené na cibulce a 
zasmažené jíškou vmícháme 
potom do kaše, přiklopíme 
a necháme zapařit. Nakonec 
zapícháme do kaše vařené pár-
ky anebo plátky kabanosu.

Z fi lmografi e
N. Boháčkové

 Režie: např. Lískulka, O kohú-
tikovi a sliepočke, Cesty formana 
Šejtročka, O hrnci, který rád vařil 
rajskou omáčku (Cena za debut FF 
Gottwaldov)…  

 Animace: Žo� a, ředitelka ZOO, 
Mach a Šebestová k tabuli, Káťa a 
Škubánek, O krtečkovi, O cvrčkovi, 
Kocour Vavřinec (D), Pivo přes ulici, 
Ze života dětí, Ze života ptactva…   

 Celovečerní fi lmy: Cesta do 
hlubin země (Fr), Antje (D).


