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P okusil jsem se trochu opravit
chátrající organismus a ne-
chal jsem si odstranit šedý

zákal na obou očích. Nikoliv proto,
že bych se opičil po Miloši Zemano-
vi a Václavu Klausovi, kteří stej-
nou operaci podstoupili nedávno,
a toužil vypadat stejně přitažlivě
jako prezident bez brejlí. Je nás
prý takových za rok v republice se-
dmdesát tisíc. Problémy začaly ne-
nápadně, loni jsem na fotbale pře-
stal rozeznávat jména hráčů na dre-
sech na druhé straně hřiště. Naše
milá letenská oční lékařka Blanka
Dienstbierová (nechodíte k ní taky,
kolego Vaculíku?) mě neprodleně
poslala na kliniku Lexum, jež má
kromě Prahy rovněž pobočky
v Brně, Českých Budějovicích, Os-
travě a v Táboře.

Povím vám, že člověka potkají
v životě bolestivější zážitky, třeba
přímé přenosy z Poslanecké sně-
movny. Přijala mě přívětivá zdra-

votní sestřička, vyfotili jsme se mo-
bilem, jelikož její partner je pravi-
delným čtenářem Lidovek, půl hodi-
ny mi kapala do zornice anesteti-
kum a šlo se na věc. Přivítal mě ne-
smírně sympatický primář MUDr.
Vladimír Smažinka, podali jsme si
ruce, on pravil, že je mu ctí mne
operovat, a já opáčil, že mi je ctí
být jeho pacientem. Položili mě na
lůžko a laser se dal do práce. Jako
byste se z obláčku dívali se zájmem
sami na sebe, jak vám umisťují umě-
lou čočku. Za pár minut bylo hoto-
vo, dostal jsem na oko flastr a šel
domů.

Rád bych tedy v časech všeobec-
ného rozčilení a zlých zpráv přišel
pro změnu s jednou dobrou zvěstí
o vynikajícím profesionálovi ve
svém oboru. Musím poděkovat
panu doktorovi (a instrumentářce
Karle Rodákové) za precizní vý-
kon. Však jsem nebyl v rukou žádné-
ho nazdárka. Jak jsem si našel na

internetu, podílel se na vývoji první
nitrooční čočky u nás, už v roce
1984 zavedl jako jeden z prvních
operace zadního segmentu oka, vy-
budoval moderní oční oddělení
v Uherském Hradišti, dosud prove-
dl přes dvanáct tisíc zákroků a ně-
kolik set transplantací rohovky, za
což byl oceněn před třemi lety di-
plomem na VII. mezinárodním sjez-
du České společnosti refrakční
a kataraktové chirurgie, a má za se-
bou zahraniční stáže v New Yorku,
Baltimoru a v Marseille.

Předevčírem jsem v Galerii
Montmartre na vernisáži výstavy
pozoruhodných obrazů Davida
Němce „Skutečná událost“ náho-
dou potkal Ivana Havla a Vladimí-
ra Hanzla, který dělal jeho bratru
Václavovi dlouhá léta tajemníka,
a ejhle! Dali jsme řeč a vyplynulo
z ní, že Vláďa byl před časem na še-
dém zákalu taky a dneska se samo-
zřejmě obejde bez dioptrií. Vědec

Ivan přišel se zajímavými otázka-
mi, jak se se špatným zrakem vyrov-
návali lidé před vznikem brýlí ve tři-
náctém století a čím to, že takové af-
rické kmeny dodnes nenosí okulá-
ry, a jakpak je to u nich se slepo-
tou. Tak jsem ho aspoň oblažil vele-
důležitou informací, že oční klinika
Lexum se nachází v Krči nedaleko
ulice Nad Havlem.

Všichni potvrdí, že po zbavení se
katarakty se svět úžasně rozsvítí.
Náhle jasnozřivě a lépe než před-
tím vidíte, kdo je slušný člověk
a kdo Roman Pekárek. Jedinou chy-
bou může být, když dodatečně odha-
líte, že vaše milovaná má na nose
pupínek…

POSLEDNÍ SLOVO

JAN
REJŽEK

Maxim (98)
patriarcha bulharské
pravoslavné církve

Byl nejstarším patriarchou ze
všech představitelů pravoslav-
ných autokefálních církví, tedy
společenství křesťanů, která ne-
podléhají žádné vnější autoritě
a jsou organizována na národním
principu. Úřad zastával více než
čtyřicet let. Byl zvolen 4. červen-
ce 1971 po smrti patriarchy Kiri-
la. Církev provedl obdobím ko-
munistických represí i hrozbou
vnitřního rozštěpení. Pro zajíma-
vost, v Bulharsku se k ní hlásí
6,5 milionu věřících, tedy pěta-
osmdesát procent obyvatel, a dal-
ší 2 miliony za hranicemi vlasti.

Kritici ho však obviňovali z ko-
laborace s režimem Todora Živ-

kova, kterým byl údajně do funk-
ce jmenován bez zvolení. Po jeho
pádu Maxima v roce 1992 kvůli
tomu pravicová vláda prostřed-
nictvím komise při ministerské
radě odvolala, což nepřijal a soud-
ně si vymohl nevměšování státu
do církevních záležitostí. Přesto
byl zvolen nový patriarcha Pi-

men a bulharská ortodoxní cír-
kev se rozštěpila. Od bývalého
prezidenta Georgiho Parvanova
dostal k devadesátinám státní
řád.

Narodil se jako Marin Najde-
nov Minkov 29. října 1914 ve ves-
nici Orešak. Měl staršího bratra.
Studoval bohoslovectví v hlav-
ním městě a v roce 1941 se stal
mnichem.

Zemřel v úterý 6. listopadu
v Sofii po měsíční hospitalizaci.
K jeho úmrtí zaslal soustrastný te-
legram papež Benedikt XVI., při-
pomněl v něm vřelé přijetí, které-
ho se dostalo jeho předchůdci
Janu Pavlu II. při návštěvě země
v květnu 2002.

Profily osobností, které opustily tento
svět, připravuje Jan Rejžek

Letos v prosinci uplyne 100 let
od narození významného
lékaře Lea Eitingera, který za
války pomáhal do bezpečí
židovským dětem.

JUDITA MATYÁŠOVÁ

PRAHA Osud lékaře Lea Eitingera
je u nás téměř neznámý, v zahrani-
čí je však považován za významné-
ho lékaře a aktivistu v oblasti lid-
ských práv. Zapojil se do záchrany
desítek českých židovských dětí,
pomohl přežít holocaust spisovate-
li Eliemu Wieselovi a vydal řadu
mezinárodně uznávaných publika-
cí. Nyní vychází Eitingerův životo-
pis. Dnes a zítra se na jeho po-
čest koná mezinárodní konference
v Brně.

„Je to možná tak trochu paradox,
že nás s odkazem našeho význam-
ného rodáka seznamují jeho norští
kolegové, psychiatři i historici...“
sdělila LN Barbora Antonová, jed-
na z pořadatelek vzpomínkových
akcí na Lea Eitingera. „Letos slaví-
me sté výročí jeho narození, proto
se náš Okrašlovací spolek pro Lom-
nici a okolí rozhodl zorganizovat
sérii událostí, které přiblíží život
této osobnosti. Věříme, že busta,
konference a české vydání pamětí
jsou jen prvními kroky k hlubšímu
seznámení s Eitingerovými myšlen-
kami i činy,“ dodala členka Okraš-
lovacího spolku Antonová.

Tammezi přízraky
Eitingerova životní pouť začala
12. prosince 1912. Narodil se
v Lomnici na Tišnovsku do počet-
né židovské rodiny. V roce 1937
dokončil studia medicíny v Brně,
o rok později se účastnil bojů na
slovensko-maďarské hranici. Po ná-
vratu do Brna začal spolupracovat
s norskou organizací Nansenhjelp,
která působila ve střední Evropě.

Jejím hlavním cílem bylo umožnit
lidem v ohrožení vycestování do
Norska. V srpnu a v říjnu 1939 od-
jely z Čech dvě skupiny dětí, Eitin-
ger doprovázel jednu z nich. Cel-
kem se jednalo o 37 dětí. Mladý
lékař se v Norsku věnoval psychiat-
rii, zároveň se snažil svými kontak-
ty pomáhat české židovské komuni-
tě. V dubnu 1940 bylo Norsko obsa-
zeno, rodiče českých dětí se o své
potomky obávali. Sedmnáct dětí se
vrátilo, rodiče doufali, že v Če-
chách jim bude lépe. Všechny skon-
čily v koncentračních táborech...

Koncem roku 1942 čekal Eitin-

gera stejný osud jako stovky nor-
ských Židů, musel jet do Osvětimi.

„Pracoval jako táborový lékař.
Prodlužoval pobyt pacientů na ma-
rodce, aby nemuseli zpět do lágru.
Mezi mnoha pacienty vzpomínal
na mladého rumunského vězně, kte-
rý měl před vážnou operací. Narkó-
zu mu dát nemohl, a tak slíbil, že
ho bude držet za ruku, dokud se ne-
probudí. Ten pacient se jmenoval
Elie Wiesel,“ říká pro LN docentka
Miluše Juříčková, která do češtiny
přeložila právě vycházející knihu
norského publicisty Magne Skjae-
raasena Lékař pro život. Příběh

Lea Eitingera. Mladý pacient Wie-
sel se později proslavil jako autor
knih o koncentračních táborech.
Na svého zachránce nikdy nezapo-
mněl, zmiňuje ho i ve svých pamě-
tech: „Mnoho let po válce jsem jel
přednášet do Osla. Přistupuje ke
mně jakýsi důstojný a elegantní
muž: ‚Myslím, že jsme byli ve stej-
ném táboře‘. Zapomínám, kde
jsem. Sál zahalí stín. Jsme sami:
profesor Leo Šua Eitinger, světově
proslulý psychiatr, a já... O pár let
později během slavnostní večeře
po předání mé Nobelovy ceny
bude Eitinger jedním z řečníků.

Promluví prostě jakožto přeživší.
A já, zatímco hovoří, nás oba zno-
vu vidím tam, mezi přízraky.“

Leo Eitinger se po válce vrátil
do Norska. V roce 1966 se stal pro-
fesorem psychiatrie a vedoucím
Psychiatrické kliniky na Univerzi-
tě v Oslu. Založil psychiatrický
obor viktimologie, který se zabývá
důsledky agrese pro oběť. Norský
král mu udělil titul komtur Norské-
ho královského řádu sv. Olava. Ei-
tinger zemřel v roce 1996. Od roku
1984 uděluje univerzita v Oslu
Cenu Lisl a Lea Eitingerových v ob-
lasti lidských práv.

Bez zákalu

Pondělí Neff Úterý Vaculík Středa Baldýnský Čtvrtek Rejžek Pátek Šustrová Sobota Klíma

NEKROLOG STŘÍPKY

Panenku pro
UNICEF ušili
Bílá i Bartoška

Výročí zachránce Elieho Wiesela

Číňanka zatajila
muži, že byla ošklivá

PEKING Kuriózní soudní spor se
odehrál v Číně, kde čerstvě rozve-
dený muž žaloval svou bývalou
manželku za to, že mu porodila
ošklivou dceru. Nejen, že soud vy-
hrál, ale jeho bývalá žena mu
musí vyplatit odškodnění ve výši
750 tisíc jüanů (asi 2,4 milionu
dolarů). Zatajila mu totiž, že býva-
la ošklivá, a než se poznali, pod-
stoupila nákladnou plastickou
operaci, informoval zpravodaj-
ský server Sina News. Žalobce
Feng Ťien byl podle serveru šoko-
ván, když uviděl svou novoroze-
nou dceru. Nejenže mu připadala
„neuvěřitelně ošklivá“, ale ještě
ke všemu se vůbec nepodobala
ani jednomu z rodičů. čtk

Reportáž z města v podzámčí podezřele luxusně
dotovaného Evropou.

Sex a intelektuální rozhovory. Co se dělo
v legendárním bytě Jířího Muchy na Hradčanech?

Genetik Daniel Vaněk čte z kostí v masových
hrobech a hledá tělo Milady Horákové.
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Jakmělká
jehluboká
Jak se z ospalého městečka stalo české Beverly Hills.
text:Marek Kerles Foto: Jan zatorsky

xxxxxxx

zámek hluboká byl v letech 1840 až 1873 pře-
stavěn tak, aby byl co nejpodobnější králov-
skému zámku veWindsoru. A stejnou filozofií
se nyní řídí i hlubočtí radní. „Nic originálního
nevymýšlíme, všechno jsme okopírovali,“ říká
hlubocký starosta Jirsa.

O ještě nedávno ospalém jihočes-
kém městečku Hluboká se dnes
mluví jako o českém Beverly Hills.

Stěhují se tam boháči a celebrity a v růz-
ných studiích se pravidelně umisťuje na
předních příčkách žebříčku měst, v nichž
se lidem nejlépe žije.

Někteří považují úspěch Hluboké za pří-
klad píle a kreativity místních obyvatel.
Jiní za ním vidí ukázku moci regionálního
kmotra Pavla Dlouhého, který svému „hlu-
bockému panství“ dokáže přihrát desítky
milionů z veřejných peněz. A přitom mu,
alespoň podle obecného povědomí, část
zůstane v kapse. „Hluboká dostává miliony
na golfové hřiště, zatímco v dalších jihočes-
kých obcích chybí peníze na chodník nebo
kanalizaci. A každý ví, že za tím stojí kmotr
Dlouhý,“ říká starosta Strunkovic nad Bla-
nicí Jaroslav Matějka. Není sám. Pod petici,
která upozorňovala na údajné zvýhodňo-
vání Hluboké v přidělování evropských do-
tací, se před čtyřmi lety podepsalo šedesát
jihočeských starostů a radních.

Pohádkový příběh Hluboké připomí-
ná debatu o jihomoravských Slušovicích,
z nichž František Čuba vytvořil za komu-
nismu jakýsi kapitalistický ostrůvek. Doká-
zal by to, kdyby se zároveň netěšil nadstan-
dardní přízni tehdejších mocných?

I když se nad městečkem Hluboká tyčí
nádherný zámek ve windsorském stylu, ži-
vot pod ním měl po celá staletí do zámec-
kého přepychu daleko. Historici Pavel Kob-
lasa a Daniel Kovář v knize Město jménem
Hluboká dokonce popisují, jak se z Hluboké
během roku 1946 vystěhovalo až několik
set obyvatel s představou, že se jim bude
mnohem lépe žít v pohraničí, v domech po
odsunutých Němcích. „Snad se na mě ne-
budou Hlubočáci zlobit, ale tohle městečko

byla vždycky taková trochu ospalá díra,“
tvrdí Pavel Koblasa. V době monarchie byd-
leli na Hluboké především zemědělští děl-
níci ze schwarzenberského panství a slu-
žebnictvo, což nejlépe vystihuje původní
název Podhrad. „Kníže musel císaře prosit
na kolenou, aby Hlubokou v roce 1907 pový-
šil na město,“ říká Pavel Koblasa. Ani v době
první republiky a pak v časech socialismu
se z Hluboké rozhodně nestala žádná vý-
kladní skříň Jihočeského kraje.

Kníže od huberta
Přeměna Hluboké v posledních dvaceti le-
tech je fascinující. Tohle malé město, kde
žije i s přilehlými obcemi sotva pět tisíc
obyvatel, se mohlo před rokem 1989 chlu-
bit vlastně jen zámkem a malou zoologic-
kou zahradou. Dnes je všechno jinak. Je
tu moderní plovárna, kino, zimní stadion,
ohromný sportovně-relaxační areál, golfo-
vé hřiště, několik luxusních hotelů, čtyři-
cet restaurací a hospod včetně pověstného
Huberta, mezinárodní škola a divadlo. To
je zázemí srovnatelné bez nadsázky s ne-
dalekými Českými Budějovicemi.

Starosta Tomáš Jirsa vede Hlubokou
bez přestávky osmnáct let. Za normál-
ních okolností by ho zřejmě mateřská ODS
mohla stavět na piedestal stejně jako po-
pulárního teplického starostu a senátora
Jaroslava Kuberu. Proč to nedělá? To by
zřejmě nesměl být Jirsovým zástupcem
na radnici Pavel Dlouhý. Bývalý člen vý-
konné rady ODS, předseda Jihočeské ag-
rární komory, ale především člověk zvaný
hlubocký kníže a považovaný za jednoho
z hlavních českých kmotrů. „S úspěchem
Hluboké je to podle mého názoru půl na
půl. Tomáš Jirsa je nepochybně schopný
starosta, který dokázal do městečka při-
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případMucha

Důmhříchu
nahradčanech

Málokteré místo a málokterý člověk zůstává
opředen tolika legendami jako Jiří Mucha a jeho

byt na Hradčanském náměstí v Praze.
text: Danhrubý

„Nejkrásnější byla
u JiříhoMuchy
rána. ty nekonečné
snídaně,“ vzpomíná
výtvarník vratislav
hlavatý. v křesle
krásná viktorka.
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Daniel vaněk

všude
trousímeDNA

S respektovaným forenzním genetikem o tom, proč si připadá jako nešťastný
panáček u paty velehory.

text: Alena plavcová Foto: tomáš Krist

Jste odborník na identifikační genetiku.
Ještě před pár lety byste ke zjištění to-
tožnosti člověka podle DNA potřebo-

val jeho krev nebo tkáň. Je pravda, že dnes
se dáDNA získat prakticky z čehokoli?
Ano. Technologický pokrok běží v geneti-
ce neskutečně rychle. Dnes je minimální
zpracovatelné množství DNA 10000krát
menší než v 80. letech, kdy se dělaly první
analýzy. Stačí nám deset buněk.

to je například co?
Doteková stopa – chytnete se kliky, hrnku.
My často zkoumáme i anonymní dopisy.
Když anonym olízne známku, pošle záro-
veň svoji DNA. Teď se objevily samolepicí
známky, mysleli jsme, že to bude těžší. Ale
stačí, když člověk známku přimáčkne prs-
tem, i tak na ni přenese dostatek své DNA.
Zkušebně jsme ty dopisy posílali po re-
publice tam a zpátky – a i pak jsme z toho
ještě byli schopni zajistit genetický mate-
riál odesilatele.

Jak dlouho ta genetická stopa vydrží?
Za ideálních podmínek neskutečně dlou-
ho, zkoumáme kosterní pozůstatky neo-
litických zemědělců, takže deset dvanáct
tisíc let. DNA je tam pochopitelně degrado-
vaná, ale stále ještě z ní lze dostat informa-
ci. Špatné je, když nastane souběh nepříz-
nivých podmínek, což je třeba UV záření,
působení chemikálií, vlhkost, přítomnost
mikroorganismů, vysoká teplota. DNA se
pak znehodnocuje mnohem rychleji.

takže když se člověk nechá po smrti spálit,
svouDNAnavždy zničí?

Z popela se už nic získat nedá. DNA sto-
pu po člověku pak hledáme jinde. Jedna
paní ze známé pražské herecké rodiny si
u nás chtěla dát udělat genetickou genea-
logii – jenže z mužských předků už nikdo
nežil a bratry neměla. Rodina léta bydlela
ve stejném bytě, tak jsem se nechal pozvat
na kafe a obhlídl to tam okem bývalého
kriminalisty. Po otci tam už ale nezůstaly
žádné osobní věci jako třeba zubní pro-
téza. A co tady ty Listy Luciliovi – to čte-
te? ptám se. – „To byly tatínkovy knihy.“
Zajásal jsem, nasadil rukavice, roušku
a vrhl se do knihovny. Asi u čtvrté knížky
jsem našel, že se tam trošku říznul o pa-
pír – a měl jsem to. Často se dá DNA zís-
kat třeba i ze starých dopisů. Všude, kam
se hneme, trousíme své genetické stopy.
Člověk ráno vstane, vyčistí si zuby – nechá
na kartáčku DNA. Uchopí hrnek s kafem.
Něčeho se chytí v tramvaji, otevírá dveře,
zahodí žvýkačku – všude nechává kousek
sebe. Pozorujte kolegy v redakci. Nejde jen
o ty upadlé buňky. Kolikrát za den si lidi
hrábnou do vlasů, přejedou si rukou pusu
– v ten okamžik si dávají na ruce množství
svého materiálu, který někde zanechají.

Co všechno byste uměl vyčíst z DNA stopy
namémhrnku s kávou? I to, jak vypadám?
Identifikační genetika má v Evropě svá
pravidla. Rada Evropy doporučila, aby se
pro identifikační účely zkoumaly pouze
takzvané nekódující oblasti, kde o fyzic-
kém vzhledu člověka kromě pohlaví ne-
lze vyčíst nic. Zkoumají se oblasti vhod-
né pro identifikační účely, stanoví se
takzvaný DNA profil. Ale po nejnovějších

výzkumech lidského genomu začalo být
v identifikační genetice velmi sexy právě
zjišťování charakteristik člověka – jakou
má barvu očí, vlasů. Na tom pracujeme
a chtěli bychom to nabídnout jako nad-
standardní servis policii.

takže vyšetřovatel bude vědět, že vrah byl
malýmodrooký blonďák?
Ano. Byl jsem nedávno v Holandsku, kde
skupina kolem profesora Manfreda Kay-
sera pracuje i na predikci faciálního vzhle-
du podle genetiky, tedy jak vypadá obličej
toho člověka. Z neznámého vzorku umíme
také určit, odkud přišli vaši prapředci nebo
kde ve světě žijí vaši genetičtí „bratranci“.
Ale k vaší původní otázce: Kdybych všech-
ny tyhle informace dal dohromady, mohl
bych říct: Jste žena, s největší pravděpo-
dobností Evropanka, taková a taková výš-
ka, určíme krevní skupinu, pravděpodob-
nou barvu očí, s barvou vlasů je to horší.
Třeba u své patnáctileté dcery jsem se se
vším smířil, jen když nemá vlasy zelené.

Dala by se sejmout vaše genetická stopa
z mého diktafonu? I když na něj před vámi
prskaly desítky lidí?
Pokud by otázka zněla, jestli jsem s vaším
diktafonem přišel do kontaktu, tak samo-
zřejmě ano. I na tu vzdálenost je tam jistě
dostatek mé DNA. Identifikační genetika
má ale některá omezení – nejen stáří vzor-
ků, ale i to, že ten vzorek prostě nenajdeme.
Dostáváme se k úzkému hrdlu forenzní
genetiky, a to je vyhodnocování směsných
materiálů. Pokud by ten diktafon byl úpl-
ně nový, nikdo by na něj nesahal, ani v to-

ForeNzNí = souDNí. přesněji
aplikace vědy pro vyřešení otá-
zek spojených s právním systé-
mem.

DNA = DeoxyrIboNuKleová
KyselINA, nositelka genetické
informace všech organismů.

soudní znalec a autor mnoha
vědeckých publikací občas nosí
historické lidské kosti po praze
ve futrálu na housle. „z igelitky
by to čouhalo.“

52 stran

Dočtete se vmagazínu Pátek LN

Kinoautomat Aleny
Činčerové a Adély
Sirotkové

Rozhovor
s dokumentaristkami
– dcerou a vnučkou
autora Kinoautomatu
Radúze Činčery.
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Leo Eitinger (druhý zprava) a jeho norští přátelé po osvobození Buchenwaldu

Záznam o školní docházce
v Pohořelicích

Se svým „nejslavnějším“ spoluvězněm Eliem Wieselem
Elie Wiesel se ze zdravotních

důvodů nemohl zúčastnit
konference v Brně, poslal

však organizátorům osobní
dopis s poděkováním

Od roku 1984 uděluje univerzita v Oslu
Cenu Lisl a Lea Eitingerových

FOTO: JØDISKE MUSEUM I TRONDHEIM,
OKRESNÍ ARCHIV BŘECLAV // KOLÁŽ ŠIMON / LN

PRAHA Téměř tři desítky zná-
mých osobností a módních návr-
hářů vytvořily panenky pro bene-
fiční aukci UNICEF, jejíž výtě-
žek je určen pro projekt nazvaný
Adoptuj panenku a zachráníš
dítě. Aukce se uskuteční 4. prosin-
ce v Českém muzeu hudby. Od
roku 2002, kdy byl projekt v Čes-
ké republice zahájen, až do letoš-
ního září získal UNICEF na pod-
poru očkovacích programů téměř
16 milionů korun. Díky nim bylo
v nejchudších zemích proočková-
no 26 585 dětí.

Každá panenka představuje
skutečné dítě, které bude v rozvo-
jových zemích proočkováno proti
šesti smrtelným dětským nemo-
cem. Dobročinná aukce panenek
od známých osobností vynesla
v letech 2003 až 2011 přes čtyři
miliony korun a zajistila proočko-
vanost téměř 7000 dětí.

„Každý rok má aukce vzrůstají-
cí tendenci, takže by bylo škoda
přestávat v tom nejlepším, nao-
pak. Loňská aukce vynesla 724 ti-
síc korun,“ řekla výkonná ředitel-
ka Českého výboru pro UNICEF
Pavla Gomba. Dražitelů bývá
okolo čtyřiceti.

Rekord v dosažené částce za-
tím drží zpěvačka Heidi Janků, je-
jíž panenka se vydražila za 150 ti-
síc korun, panenky od návrhářky
Liběny Rochové bývají draženy
za cenu okolo 60 tisíc korun. Kro-
mě nich pro desátou aukci připra-
vili panenky například herci Jiří
Bartoška a Květa Fialová, režisér
Jan Hřebejk, spisovatel Michal
Viewegh s manželkou, architekt-
ka Eva Jiřičná i zpěvačka Lucie
Bílá, ale i lidé z řad veřejnosti.

Vyvolávací cena každé panen-
ky bude jako každoročně 3000 ko-
run. Charitativní organizace pa-
nenky pak prodává a nabízí
k „symbolické adopci“ za 600 ko-
run. čtk


