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Planetka 3336 – Grygar 

Objevitel:  L. Kohoutek 
Datum objevu:  26. 10. 1971 
Místo objevu:  Bergedorf 
Základní označení:  1971 UX 
Oběžná doba: 1295 dne 
Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,32 AU 
Vzdálenost od Slunce v přísluní: 1,89 AU 
 
Poloha planet a planetky v den narození 
 J.Grygara (17. 3. 1936) 

 
Planetka byla pojmenována na počest Jiřího Grygara při příležitosti jeho 

60. narozenin. Český astronom, působící v Praze, přispěl k našim znalostem o mete-
orech, kometách a proměnných hvězdách. V České i Slovenské republice je také 
znám jako velmi úspěšný popularizátor vědeckých poznatků a jako autor několika 
populárně-vědeckých knih pro veřejnost. 
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Úvodní slovo 

 

U příležitosti životního jubilea RNDr. Jiřího Grygara, CSc. (*17. 3. 
1936) vám díky pomoci Petra Bartoše z Hvězdárny v Sezimově Ústí 
předkládám sborník osobních vzpomínek, postřehů a poznámek několika 
osobností napříč generacemi, obory i profesními zájmy. Mým cílem nebylo 
sestavení vyvážené studie o životě a díle předního českého astrofyzika, či 
dokonce snad jím autorizované biografie. Vím, že takový nápad by mi 
u Jury rozhodně neprošel. Oslovil jsem proto některé jeho přátele, kolegy, 
následovníky či obdivovatele, aby se v tomto sborníku podělili o svůj čistě 
osobní a vnitřní pohled.  

Není to ohlédnutí zpět ani hodnocení dosavadní úspěšné životní 
cesty, na které Jura Grygar mnohonásobně více rozdal a stále rozdává, než 
by vůbec kdy dokázal přijmout. Jeho dary jsou jedny z těch nejcennějších – 
poznání, důvěra, nezdolný optimismus, vytrvalost. Ovlivnily a ovlivňují nás 
jeho knihy, přednášky, postoje, pevné a neměnné názory. Ať už se jedná 
například o obhajobu teorie velkého třesku tváří v tvář komunistické 
moskevské škole na konci 70. let nebo odmítnutí štědře dotované ceny 
Česká hlava v roce 2009. Vždy je to ten samý, stále usměvavý Jiří Grygar. 

V jednotlivých příspěvcích si například můžete přečíst, jak ředitel 
brněnské hvězdárny Jiří Dušek kdysi zfalšoval Grygarův podpis nebo jak se 
mu hrál fotbal v mých teniskách v CERNu, když přijel do Ženevy přednášet 
pedagogům fyziky. Spisovatelka Markéta Hejkalová vzpomíná na setkání 
v městském autobuse a astronom Luboš Kohoutek na pravidelný odvoz na 
rámu Jurova kola po večerním pozorování v brněnské hvězdárně. 

Věřím, že předkládané čtení vás příjemně pobaví a zároveň důstojně 
připomene oněch v názvu zmíněných osmdesát oběhů kolem Slunce. 

 

V Praze 17. 3. 2016 

Ing. Štěpán Ivan Kovář, PhD. 
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Nečekaný prvoročníkový impuls 

Píše se rok 1954 a Jiří Grygar je jedním z dvanácti, kteří zažívají něco 
poprvé, přednášky na univerzitě a všechno, co k tomu patří. Ale to nejsou 
jediná „poprvé“, je jich shodou okolností několik. Především něco, co těch 
dvanáct vnímá prostě jako začátek univerzitního studia, co však má 
důležitou premiéru i ještě zcela jiného druhu. Premiéru měla v tom roce 
výuka fyziky podle nově schválené reformy studia na přírodovědeckých 
fakultách. Jedním z jejích podstatných znaků bylo zavedení studia, jehož 
absolventi mají své fyzikální vzdělání uplatnit jinde než jen v učitelství na 
středních školách. 

Jiným „poprvé“ bylo moje osobní. Už několik let jsem jako odborný 
asistent v prvním ročníku přednášel, ale byla to fyzika pro farmaceuty, pro 
psychology, pro biology, prostě fyzika jako pomocný nebo průpravný 
předmět, Výuku fyziky pro fyziky prvního ročníku jsem měl poprvé. Ve stylu 
práce jsem nebyl nikým a ničím omezován. Nabídl jsem studentům 
k povinné výuce navíc „kroužek“ se vstupem i jeho opuštěním kdykoli. 
Vstoupili všichni, neopustil jej nikdo. A mezi tématy pro individuální práci byl 
i „Newtonův gravitační zákon, jak je odvozen v Principiích“, tedy v latině. 
Pochopitelně jsem nepočítal s tím, že by si toto téma někdo vybral. Měl to 
být jen impuls pro zdůraznění práce s původními prameny a impuls pro 
studium jazyků obecně. 

Došlo však k překvapení. Téma bylo vybráno. Vybral si je Jiří Grygar 
a získal pro ně jako „latiníka“ i Linharta Coufala. A tak jsme v letním 
semestru 1954/1955 v kroužku vyslechli tři hodnotné referáty, jak Newton 
ve Philosophiae Naturalis Principia Mathematica odvozuje gravitační zákon. 
A to byl jistě silný impuls pro kolegy autorů, aby práce s původními 
cizojazyčnými prameny byla samozřejmostí. 

Tento prvoročníkový impuls z akademického roku 1954/1955 působí 
dál – po šest desetiletí uvádím Grygarův počin z jeho prvního ročníku, 
kdykoli je k tomu příležitost, zejména při poukazech na principy metodo-
logie vědecké práce. Jiří Grygar se některým věcem nemusel na univerzitě 
učit nebo se s nimi teprve seznamovat, on je měl už při příchodu na 
univerzitu v sobě. 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., fyzik  
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Protnutí světočar 

Někdy na konci čtyřicátých let přišli jednoho dne ke mně, asistentu 
Astronomického ústavu Masarykovy university v Brně, dva studenti s váž-
ným zájmem o astronomii. Potřebovali si něco zjistit v knihovně a zrovna 
měl začít víkend. Když jsem jim podal klíče od ústavu i od knihovny, zajiskřilo 
se jim v očích. 

Od roku 1946 vedl profesor Josef Mikuláš Mohr vznikající Astronomický 
ústav. Spolu s Bedřichem Onderličkou jsme byli jeho asistenty. Starali jsme 
se o vše, od objednání záclon a koberců až k vybudování astronomické 
knihovny. Doba začínající totality nebyla snadná, ale přednášky běžely, 
publikace zahraničních observatoří i odborné časopisy docházely a studenti 
z Brna, z Prahy i ze Slovenska měli velký zájem o vysokoškolské studium 
po šestileté přestávce za války. Ještě bych obrázek toho období dokreslil 
malou historkou. Májové průvody, pokud vím, měly nejméně jednoho 
nadšeného účastníka. Byl to další člen posádky Astronomického ústavu, 
šachista Karel Lang. Ten si našel kamaráda a spolu hráli za pochodu šachy, 
figurky i šachovnici jen v hlavě. 

Oni dva výše uvedeni studenti byli Luboš Kohoutek a Jiří Grygar. Luboš 
Kohoutek odešel v sedmdesátých letech na Observatoř v Hamburgu, objevil 
kometu 1973 XII a několik asteroidů, z nichž jeden pojmenoval mým jmé-
nem. Na Evropské jižní observatoři v Chile měl víc než 200 pozorovacích nocí 
dávno předtím, než se Česká republika stala členskou zemí ESO.  

A Jiří Grygar? Neznám lepšího popularizátora. Jeho zásluhy potvrdila 
i mezinárodní cena Kalinga. Má neuvěřitelný přehled o celé astronomii. Snad 
pomohl i fakt, že už 40 let publikuje každoroční přehled kriticky vybraných 
úspěchů. Jeho vědomosti se vztahují i na jiné obory. Nepamatuji přednášku 
v Učené společnosti, k níž by Grygar neměl dobře mířený dotaz.  

Jsem rád, že světočára Jiřího Grygara se již víc než 60 let setkává s mou 
světočárou. Každé setkání je pro mne příjemným zážitkem a potěšením. 

Tak Jirko, vše nejlepší do další dekády a na shledanou v úterý! 

Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c., astronom  
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Jura mě vozil na štangli 

Znám Jiřího Grygara od roku 1952. První setkání s ním zprostředkoval 
můj otec. Navštěvoval jsem v těch letech střední školu na Merhautově ulici 
v Brně a Jura, protože je o rok mladší, chodil o třídu níž. Otec na té škole 
vyučoval fyzice. V té době jsem se už zajímal o astronomii. Táta mi jednou 
řekl, že učí žáka, který se také zajímá o astronomii. Poté jsme se s Jurou 
setkali a poznali. Od té doby jsme se setkávali často. V posledních letech, 
protože nás život zanesl do různých zemí, se každoročně setkáváme na SSM 
(setkání starých meteorářů) na Moravě, nebo si posíláme aspoň e-maily. 

Za dobu více než 60 let by se dalo nalézt hodně společných chvil s ním. 
Vzpomněl jsem si na tuto, která má souvislost s pozorováním meteorů. Bylo 
to o několik let později, pozorovali jsme na Kraví hoře v Brně v areálu tamní 
hvězdárny. Hlavní pozorování meteorů jsme dělali na meteorických 
expedicích, které jsme organizovali každoročně v republice na místech 
s nejlepšími pozorovacími podmínkami.  

Na Kraví hoře jsme pozorování prováděli v době mezi expedicemi. Na 
konci mnoha nocí mne Jura vozil na kole (na „štangli“ se říkalo) dolů 
k Lužánkám, kde jsme bydleli. Tam jsme se rozloučili, já byl brzy doma, Jura 
musel ještě přes Schodovou k ulici Trávníky, kde bydlel on. 

Na závěr bych mu rád popřál k významným narozeninám co nejvíce 
dalších úspěšných let, a to nejen na kole, ale zejména v soukromí 
a v astronomii. 

RNDr. Luboš Kohoutek, astronom 

 

Citát 

Přírodní vědy překvapivě nejsou úspěšné, když chtějí odpovídat 
na otázky, kterým říkám dětské a které začínají klasickým slůvkem 
„proč“ (proč to tak je?). V tu chvíli přírodní vědy obvykle mlčí a nebo, 
pokud vůbec podávají nějakou odpověď, tak nás nikdy příliš 
neuspokojí. 
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Jurův kinokosmoautomat 

Byl jsem požádán, abych napsal vzpomínání na své první setkání s Jiřím 
Grygarem a doplnil ho případně nějakou veselou historkou. Žel bohu, na 
žádné „veselé příhody z natáčení“ si nemohu vzpomenout, a tak alespoň 
přikládám cosi matně vydolovaného z paměti s obavami, že případného 
čtenáře k smrti unudím. 

Jiřího Grygara znám už od roku 1962, i když on sám si to už možná ani 
nepamatuje. Naše osobní kontakty byly totiž jen velmi sporadické. Já jsem 
v té době pracoval na Geodetické observatoři Pecný, sousedním to kopci 
vedle Mandy (později přejmenované Fričem na Žalov), sídla Astronomické 
observatoře v Ondřejově, a Juru jsem samozřejmě potkával téměř denně, 
hlavně na obědech v jídelně Astronomického ústavu, kam jsme docházeli. 
Zdvořile jsme se zdravili, občas jsme společně hrávali i volejbal, ale k něja-
kým odborným kontaktům mezi námi nedocházelo; on pracoval ve stelárním 
oddělení, a já jsem byl zaměřen na oblast geodetické astronomie. Už tehdy 
jsem ho ale vnímal jako nadšeného popularizátora astronomie, zejména díky 
jeho každoroční „Žni objevů“, kterou začal v šedesátých letech pravidelně 
publikovat. Protože Ondřejov je poměrně malá obec, byli jsme my „Pecňáci“ 
zváni i na různé akce, pořádané v Astronomickém ústavu. V této souvislosti 
vzpomínám hlavně na proslulé mikulášské večírky, na kterých Jura zářil coby 
nadšený organizátor různých humorných scének. 

Naše odborné styky se nijak nezintenzivnily ani po roce 1977, kdy jsem 
přešel do Astronomického ústavu, konkrétně do nově zřízeného oddělení 
dynamiky sluneční soustavy. Oddělení sídlilo v Praze, a já jsem dojížděl do 
Ondřejova pouze na noční pozorování fotografickou zenitovou tubou (PZT). 
Přístroj se sice nachází nedaleko od dvoumetrového (dnes Perkova) daleko-
hledu, takže jsem Juru zase pravidelně potkával, po vědecké stránce jsme se 
však opět míjeli. Jiří Grygar navíc odešel po roce 1980 do Fyzikálního ústavu, 
nejprve do Řeže a pak do Prahy. Nedlouho poté se v televizi objevil jeho 
seriál Okna vesmíru dokořán, který jsem jako spousta jiných milovníků 
astronomie pravidelně sledoval, a hlavně oceňoval Jurův obdivuhodný 
přehled o celé astronomii i jeho schopnost vysvětlit i ty nesložitější problémy 
široké veřejnosti. 

Ke skutečně bližší spolupráci došlo až na půdě Československé, později 
České astronomické společnosti, do které jsem vstoupil poměrně pozdě, až 



S t r á n k a  | 8 

po obhajobě kandidátské disertační práce v roce 1973. Už tehdy Jura působil 
jako vedoucí redaktor Kosmických rozhledů (tuším snad už od roku 1965?) 
a setrval v té funkci dlouhá léta, až do jejich samého konce v roce 1990. Díky 
jeho vedení je to stále i po mnoha letech velice zajímavé čtení – kromě 
obligátních zpráv o organizačních záležitostech společnosti tam najdeme 
řadu odborných článků, rozhovorů se zajímavými lidmi i diskuse na aktuální 
témata. Listuji starými ročníky KR a znovu se bavím Jurovou pravidelnou 
rubrikou „Vesmír se diví“, ale i např. jeho scénářem Kinokosmoautomatu 
„Modra plá! Ne, ta!“, který vznikl jako parodie na nepovedený film Modrá 
planeta, natočený v roce 1978 na ondřejovské observatoři. Ve vedení ČAS 
jsem měl možnost poznat Juru blíže; osvěžit paměť mi pomohlo opět 
pročítání KR. Nejprve to bylo v letech 1979–1983, kdy jsme společně 
pracovali v Ústředním výboru ČAS, a pak znovu od roku 1989 v Hlavním, 
později Výkonném výboru společnosti, kde jsem sloužil i za jeho předsed-
nictví. Zde ovšem šlo o spolupráci převážně organizační, při které jsem velice 
oceňoval jeho klidný přístup k řešení problémů, opřený hlavně o jeho 
encyklopedickou znalost astronomie a reputaci, kterou mu mezi kolegy 
popularizace astronomie zajišťovala. Podobné zkušenosti s jeho přístupem 
k řešení problémů jsem měl i v Českém národním astronomickém komitétu, 
kde jsme také pár let spolupůsobili. 

Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c., předseda ČAS 
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Jiří Grygar – nejmilejší moment veletrhu 

Jiří Grygar pro mě dlouho bylo jen jméno – sice velké a slavné, ale blíže 
mi neznámé. Poprvé jsem se s Jiří Grygarem osobně setkala – jako s většinou 
velkých a slavných jmen – na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově 
Brodě v říjnu 2002, kdy byla na veletrhu poprvé udělována cena Littera 
Astronomica. Česká astronomická společnost ji začala udělovat za literaturu, 
propagující astronomii. Prvním laureátem se stal Josip Kleczek a cenu mu 
předal a laudatio proslovil právě Jiří Grygar. Při tom prvním setkání mě 
překvapily dvě věci: kolik lidí na tuhle přece jen výlučnou a intelektuálně 
náročnou akci přišlo.  

Ještě víc a ještě příjemněji mě překvapil sám Jiří Grygar. Byl mnohem 
milejší, skromnější a vstřícnější (ostatně stejně jako laureát Josip Kleczek) 
než někteří jiní hosté veletrhu jmen podstatně méně zvučných. Od toho 
prvního setkání pokračuje spolupráce s Českou astronomickou společností 
v milém, skromném a vstřícném duchu až dodnes – alespoň já ji tak vnímám 
a doufám, že druhá strana také, a setkání s Jiřím Grygarem pro mě vždycky 
patří k nejmilejším momentům veletrhu. 

A pak jsem se jednou s Jiřím Grygarem setkala na letišti. Bylo to 
v dubnu 2009 a letěla jsem poprvé v životě do Bruselu. S maličkým kufříč-
kem na jednu noc, ale jako dočasná „eurobyrokratka“ jsem si připadala 
málem jako hrdinka, neboť jsem na letiště jela hromadnou městskou 
dopravou (kterou někteří pražští rádoby světáci opovržlivě nazývají socka). 
Ale já jsem v té „socce“, při čekání na autobus na stanici metra Dejvická, 
potkala Jiřího Grygara. On jel naopak s velkým zavazadlem na dlouhý 
vědecký pobyt do Jižní Ameriky.  

Nevím už, o čem jsme si v tom nacpaném autobuse povídali, ale už 
dávno předtím ani dávno potom jsem neměla tak milý pocit, že jsem přesně 
tam, kde mám být, a že je mi tam dobře. A také že eurobyrokracie, byť 
dočasná, není nic pro mě. 

Nejenom za to Jiřímu Grygarovi moc a moc děkuji a přeji mu hodně 
šťastných cest nejenom do Havlíčkova Brodu a do Jižní Ameriky. 

PhDr. Markéta Hejkalová, spisovatelka a pořadatelka Podzimního 
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě  
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Jiří Grygar – učitel 

Ačkoliv jsou naše obory vzdálené, on je astrofyzik a já jsem biochemik, 
Jiří Grygar byl mým učitelem. A sice v oblasti popularizace vědy. Popularizací 
vědy někteří kolegové opovrhují jako něčím, co zdržuje od vědecké práce. 
Nemají pravdu. Naše práce, a konečně i naše platy, jsou financovány z veřej-
ných prostředků a naší povinností je veřejnost informovat, co s těmi penězi 
děláme. A nejlepší cestou je vědu popularizovat. A nádavkem se tím laická 
veřejnost vzdělává.  

Jestli někdo umí popularizovat vědu, je to Jiří Grygar. Mně stačilo 
poslouchat ho v Meteoru a vidět v televizi, abych poznával, „jak se to dělá“.  
Není to vůbec lehké: musí se mluvit správně česky, nepoužívat dnes tak 
časté anglicismy, a když už, tak jejich význam vysvětlit, musí se mluvit živě, 
ale pomalu, nesmí se používat to známé éééé, a hlavně musí být jasné, že 
ten, kdo něco popularizuje, tomu dokonale rozumí. Vzpomínám si na legen-
dárního šéfredaktora Meteoru Ivo Budila, který, když mu chyběla v pořadu 
náplň do čtyř a půl minut, tak šel za Grygarem, a ten z hlavy, bez hodinek, 
řekl spatra nějakou zajímavost a mluvil přesně čtyři a půl minuty. 

Před několika lety jsem byl s Jiřím v Argentině v Centru Pierra Augera. 
Jednoho večera jsme se vraceli do hotelu. Byla krásná jasná noc a Jiří nám 
začal na obloze ukazovat zajímavé objekty. Byla to samozřejmě jižní obloha, 
mně málo známá, a já byl fascinován jeho znalostmi. Nejen že identifikoval 
mnoho jižních hvězd a souhvězdí, ale o každém hned sdělil zajímavé 
poznatky.  

Jiří Grygar má velké zásluhy na ustavení Učené společnosti České 
republiky. Ten název zní hodně archaicky a pamatuji se, že jsme začátkem 
devadesátých let hodně debatovali o možnosti nazvat sbor volených vědců 
Akademií a Akademii věd změnit na Centrum národního výzkumu (nebo 
nějak podobně). Byli bychom dnes srozumitelnější. Nestalo se tak a vznikla 
Učená společnost. Na jejím ustavení a organizační struktuře se Jiří Grygar 
významně podílel. Byl také jejím předsedou a je jejím velmi aktivním členem. 

Přeji Jiřímu Grygarovi mnoho dalších kilometrů na kole. 

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., biochemik  
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Rodák ze Slezska 

Se jménem Jiřího Grygara jsem se poprvé setkal jako čtenář časopisu 
Říše hvězd, který dlouhá léta odebíral můj tatínek. Později jsem s nadšením 
sledoval, ostatně jako řada jiných televizních diváků, seriál Okna vesmíru 
dokořán, který vysílala Československá televize v 80. letech minulého století. 
Šlo o ojedinělý projekt, podle mě zdaleka nejlepší v kategorii tehdejších 
populárně-naučných, a Jiří Grygar se na něm podepsal zcela zásadním 
způsobem jako spolutvůrce scénáře a skvělý moderátor. 

Osobně jsem měl možnost potkat se s Jiřím Grygarem až mnohem 
později, když jsem začal působit ve vedení Akademie věd a on v té době 
zastával funkci předsedy Učené společnosti ČR. Při občasných setkáních jsem 
zjistil, že je, stejně jako já, rodákem ze Slezska, byť on z jeho západní, a já 
z východní části. Vzpomínám si, jak mi poutavě vyprávěl o svém otci, který 
sloužil v 30. letech jako celník v pohraniční obci Heinersdorf, kde se také 
jubilant ve služebním bytě celní správy v nádražní budově narodil. Neméně 
zajímavé bylo jeho líčení peripetií se získáním českého občanství po 
rozdělení Československa.  

Vždy jsem si Jiřího Grygara velmi vážil jako prvotřídního odborníka 
a výtečného popularizátora astronomie. Vysoce jsem rovněž ocenil jeho 
bezprecedentní reakci na udělení ceny předsedy vládní Rady pro výzkum, 
spojené s finanční odměnou půl milionu korun. Bylo to v roce 2009, já jsem 
tehdy nastoupil do funkce předsedy AV a byl jsem konfrontován se snahou 
zmíněné Rady o likvidaci Akademie věd naprosto nezdůvodněnou drama-
tickou redukcí rozpočtu. Jiří Grygar cenu i odměnu odmítl se slovy, že Rada 
soustavně poškozuje zájmy a dobré jméno Akademie věd, tedy jeho 
mateřské instituce. Klobouk dolů! 

Dobře vím, že ročník narození Jiřího Grygara implikuje, že by mu 
teoreticky mělo být osmdesát let. Jubilant ale jasně demonstruje zásadní 
rozdíl mezi teorií a praxí – nikdo z těch, kdo ho osobně znají, tomuto číslu 
nemůže věřit. A pokud náhodou opravdu platí, pak se Jiří Grygar nepo-
chybně řadí mezi nečetné přírodní úkazy. Ze srdce mu přeji, aby zůstal 
takovýmto přírodním úkazem ještě po mnoho dalších let. 

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR 
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Polní hejtman Jiří Grygar 

Napsat něco zajímavého a nového o Jiřím Grygarovi je obtížné. Je 
o něm tolik vzpomínkových článků a informací na internetu, že je těžké přijít 
s něčím novým. Mne na Jurovi fascinuje jeho cílevědomost. Není mnoho lidí, 
kteří se v raném dětství rozhodnou věnovat nějakému oboru, udělají to 
a nikdy ani nezapochybují o správnosti svého rozhodnutí. Jura se rozhodl být 
astronomem v devíti letech, v roce 1945, kdy pro kluky v okolí Brna bylo 
mnohem dostupnější střelivo všeho druhu než přístroje vhodné pro 
pozorování oblohy. 

Poprvé jsem se s Jurou setkal v září roku 1954. Začínali jsme studovat 
odbornou fyziku na Přírodovědecké fakultě (tehdy ještě a nyní opět) Masa-
rykovy university v Brně. Náš ročník začínajících studentů fyziky byla dost 
podivná sešlost. Někdo rozumný totiž zařídil, aby každému, kdo má při 
přijímacím řízení problémy jakékoliv povahy, bylo doporučeno, aby studoval 
fyziku nebo geologii. A tak naši studijní skupinu tvořili jednak lidé, kteří se na 
fyziku hlásili, jednak lidé, kteří původně zamýšleli studovat biologii, chemii, 
architekturu či teologii. Měli jsme však citlivé a obětavé učitele, takže po 
prvním ročníku se někteří studenti vrátili ke svému původnímu zaměření 
nebo se věnovali jiné profesi, a zůstalo nás jen asi deset odhodlaných elévů 
fyziky. Jura ovšem patřil k těm, kteří šli na fyziku z vlastního rozhodnutí. Byl 
pro studium skvěle disponován a v mnohém byl mým vzorem. Z jeho aktivit 
na seminářích a jiných akcích bylo zřejmé, že je astronomem.  Rozhodně byl 
astronomem dřív, než začal svá universitní studia. 

Někdy v létě 1955, já radostně udiven, že se mi podařilo absolvovat 
první ročník, jsme si v jakési skupince při cestě městem sdělovali své 
představy o tom, čím se jako fyzici budeme zabývat. Jura mlčel. To nikoho  
nepřekvapovalo, protože bylo jasné, že on je astronom. Nakonec to ale byl 
on, kdo diskusi uzavřel. Řekl totiž zhruba toto: „Podstatnou částí mých 
aktivit bude popularizace.“ Vyrazilo nám to dech, mně tedy určitě, a soucit-
ně jsme mlčeli. Bylo mně Jury líto. Ona už astronomie se mi zdála být tak 
trochu podivínstvím. Byla polovina dvacátého století. Reliktní záření, 
kvasary, pulsary, supertěžké černé díry a jiné zajímavé objekty teprve čekaly 
ve skrytu na svá objevení. Připadalo mi nesporné, že fyzika směřuje do 
mikrokosmu, a ne opačně, a že jí prospívají spíš laboratoře než observatoře. 
A kosmologické teorie té doby docela vystihovalo rčení: Always in error, 
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never in doubts. A teď ještě popularizace. K ní se mi zdálo spíš vhodné 
studium učitelství než odborné fyziky. 

Nesprávnost svého uvažování jsem měl možnost záhy poznat. Rok na 
to, o prázdninách v roce 1956, nám odpadlo měsíční vojenské cvičení. Jura 
je, a odjakživa byl, cyklistou, a tak spolu s Mirkem Mikuškem navrhli, že 
bychom si mohli udělat cyklistický výlet. Vypůjčili mi bicykl a ve třech jsme 
v dešti a větru jeli okolo Slovenska. Počasí nám do té míry nepřálo, že jsme 
několikrát prosili, abychom mohli u někoho přespat ve stodole nebo na 
seníku. Nikdy jsme nebyli odmítnuti. A já jsem s úžasem sledoval, jak rolníci 
na středním a východním Slovensku, večer, po celodenní dřině, se zájmem 
a dlouho poslouchají Jurovo vyprávění o hvězdách, planetách a meteorech. 

Krátce na to Jura přestoupil na Matematicko-fyzikální fakultu 
University Karlovy do Prahy, a tak nás život geograficky oddělil. Onu letní 
vycházku a diskusi z roku 1955 jsem si však vždycky připomínal, když jsem 
sledoval Jurovy relace v rozhlase a televizi, četl jeho „Žeň objevů“ a krásné 
knižní publikace. Velmi mě potěšilo a překvapilo, když on, český autor, dostal 
v roce 1996 cenu UNESCO za „přínos k interpretaci úlohy vědy při službě 
společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů 
lidstva“. 

I když se vzdálenost mezi Brnem a Prahou s přibývajícími léty zvětšuje, 
přece mám možnost se s Jurou setkávat. Je totiž už třetinu století Polním 
hejtmanem Ebicyklu, spanilé jízdy českých a slovenských astronomů a příz-
nivců astronomie. A já mám tu čest sloužit pod jeho palcátem ve funkci 
a hodnosti Staršího práčete. Je projevem přátelských vztahů mezi ebicyk-
listy, že členství v Ebicyklu je nezrušitelné. 

Hlavní akcí Ebicyklu je každoroční osmidenní letní spanilá jízda zhruba 
padesátičlenného pelotonu českou, moravsko-slezskou a slovenskou kraji-
nou. Délka denních etap bývá 80 až 110 km. Když to našinec – člověk, jehož 
první mládí už uplynulo – ujede, mívá toho dost. Většinou večer jen obtížně 
artikuluji a hledám pokud možno měkké místo k ulehnutí. Ne tak Jura. 
Absolvuje etapu a večer mívá dvouhodinovou přednášku a besedu o astro-
nomii pro zájemce z místa, které nás hostí a které pleníme. Možná mu to 
umožňuje jeho schopnost relaxace. Nerudova Štědrovečerní romance začíná 
sdělením: „Petr usne, sotva lehne…“ Nuže, Jura usne, než si lehne, a spí ještě 
krátce poté, co vstane. Neocenitelná schopnost. Už šedesát let mu ji přeji 
i závidím. 
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Na Zemi nebo na věčnosti je asi 240 ebicyklistů. Kdykoli jsem se 
v uplynulých desetiletích na některého z nich hejtmana zeptal, vždy byl 
okamžitě v obraze, znal detaily o jeho úspěších, radostech i strastech života. 
Je dokonalým hejtmanem. A tak přeji Jurovi, aby mu vydržela svěžest ducha 
i těla a nám, ebicyklistům, aby byl naším hejtmanem ještě hodně dlouho. 

Prof. RNDr. Jiří KOMRSKA, CSc., Starší práče, vysokoškolský pedagog        

 
 
 

Dr. Jiří Grygar – kytička gratulácií a spomienok  

Jirko, Božie požehnanie, pokoj, vnútorný pokoj, zdravie do ďalších 
rokov. A neskromne aj sám sebe si želám, aby si mal toľko zdravia a síl, že 
budeš vládať ku mne do Zvolenskej Slatiny doviesť ešte nejeden peletón 
ebicyklistov.  

Dr. Grygara osobne poznám štyridsať päť rokov. Na mojom astrono-
mickom nebi je to hviezda prvej veľkosti. Cítim sa byť jeho žiakom. Áno, žiak 
a učiteľ, to je pre mňa to najkrajšie. Teda ja som samozrejme ten žiak! 
Spomínam na svoju mladosť, na svoje astronomické začiatky na tak 
fantastických celoštátnych stelárnych seminároch, kde som ja bol začínajúci 
čerstvý vysokoškolák a Dr. Grygar už bol uznávaným vedcom, od ktorého sa 
dalo veľa naučiť. Zaujal ma svojou osobnosťou, komunikatívnosťou, vedo-
mosťami od prvej chvíle. Kedy som ja zaujal jeho, to neviem. No myslím si, 
že to bolo na jednej prednáške na oných celoštátnych stelárnych semi-
nároch, keď Grygar bol „čérmen“ a niekto, neviem presne kto, nám predná-
šal o starnutí fotónov. Poznamenávam, že vtedy to bola pomerne módna 
téma. Po prednáške som sa (ako absolvent aj teoretickej fyziky) prihlásil, že 
výkladu nerozumiem. Lektor vec znovu akože vysvetlil. Hoci som rovnako 
nerozumel, zaďakoval som a sadol som si. Lenže vtedy doc. Perek zdvihol 
ruku a povedal, že aj on sa hlási ku tým, čo tomu nerozumejú a sú ticho. 
K lektorovi, ak si dobre spomínam, okamžite priskočil vtedy čerstvý 
absolvent Caltech-u Jiří Bičák a začali vysvetľovať dvaja. Po chvíli zastali 
a povedali, musíme si to ešte rozmyslieť a na budúcej konferencii to dovy-
svetľujeme. Rok sa s rokom stretol a oní páni vystúpili pre tabuľu a oznámili 
auditóriu, že sa mýlili. Stáva sa. 
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Po pár rokoch som žiaľ musel odísť z Astronomického ústavu, no pokiaľ 
trvali celoštátne stelárne semináre, stretávali sme sa. Dokonca si spomínam, 
že na jednom z posledných, ktorý sa konal kdesi pri Opave, Dr. Grygar vyso-
ko ocenil môj príspevok o databáze astonomických separátov, ktorú som 
vytvoril a prezentoval. Vtedy ešte počítač nebol tak bežnou záležitosťou, 
akou je dnes. Kartotéky si udržoval, kto si udržoval, na akýchsi lístočkoch, no 
a tu som prišiel s myšlienkou informatizácie tohto procesu. Ako dobrý učiteľ, 
Grygar ma hneď pochopil. 

Roky bežali, hrdil som sa známosťou s protagonistom relácie Okná 
Vesmíru dokorán, ktorá doslova, ale doslova hýbala nielen Slovenskom, ale 
celou vtedajšou našou republikou. V odbornom zmysle som ďalej nikdy 
nevynechal jeho texty „Žeň objevů“. Teraz je to uverejňované na stránkach 
Kozmosu. Kto chce na Slovensku v astronómii seriózne pracovať, nemôže to 
nečítať! Či ešte niekto v budúcnosti bude mať takýto dar ako Dr. Grygar, tým 
som si nie istý.  

Ešte mi nedá nespomenúť problémy, ktoré mal Jirko s ľuďmi malého 
ducha. Vraj nepublikuje v karentoch, vraj je jalový, atď., atď. Malosť, malosť, 
ľudská malosť. Som už starý a zažil som, resp. stretol som sa so všeličím. 
Napríklad na vedecko spoločenskom podujatí akejsi panelovej diskusie 
moderátor predstavuje diskutujúcich, no a Dr. Grygara predstaví ako 
profesora Grygara. Na to sa zdvihne slovutný pán profesor Klaus a povie: 
„On není profesor.“ Ja osobne som mal možnosť spoznať na vedeckých 
konferenciách či pri akomsi angažovaní sa v politike tesne po tzv. nežnej 
revolúcii aj tohto pána. Je podľa mňa možné, výstižné a pravdivé 
charakterizovať ho jedným jediným slovom – tajtrlík. Ale ľudskou malosťou 
je škoda sa zaoberať. Vždy je ťažké rozpoznať horu v diaľke od kopčeka 
(krtinca), pod ktorým práve stojíme. 

Preto záverom Jirkovi zo srdca prajem ešte raz pevné zdravie, pokoj, 
silu a tiež ešte raz aj nejeden deň odpočinku či pobudnutia u mňa, v mojej 
rodine, vo Zvolenskej Slatine. Najvzácnejšia vec, ktorú mám doma, je Atlas 
coeli s osobným podpisom Dr. Bečvářa. Tak ako Horácius o sebe povedal 
„Exegi monumentum aere perennius“, tak si myslím, že aj o doterajšom 
diele Dr. Grygara je možné povedať to isté a celkom, celkom na záver mu 
prajem, aby to dielo bolo ešte, ešte „regalique situ pyramidum altuis“. 

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, DrSc., astronom, hvezdáreň „Júlia“, 
Zvolenská Slatina, Slovensko 
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Strejda Jura 

 Na Jiřího Grygara mám mnoho krásných vzpomínek, a to nejen 
z posledních let, ale hlavně z doby minulé. V 80. letech minulého století si 
můj tatínek s panem doktorem začal dopisovat a později ho pozval k nám 
domů do Štoků. Od té doby k nám Jiří Grygar přijížděl sám nebo s celou 
rodinou na víkend i na dovolenou. Tak vzniklo naše přátelství. Jiří Grygar, pro 
nás děti „strejda“, přijížděl ve svém „modrásku“, což byl modrý Wartburg. 
My jsme žádné auto neměli, a tak nás všechny děti naložil do modráska 
a jezdili jsme po výletech a návštěvách, třeba do Telče či Žirovnice.  

Ale nejkrásnější byly večery, kdy vyndal svůj dalekohled, posadil ho na 
trojnožku a společně jsme pozorovali noční oblohu jen tak před domem na 
dvoře. Občas jsme zašli pozorovat kousek za Štoky na kopec. Tenkrát 
sousedy zajímalo, kam to chodíme s tou trubkou a co tam s ní v noci děláme. 
Fantazie sousedů byla veliká, ale že ta trubka je dalekohled, to je nenapadlo. 
Pozorovali jsme měsíc a planety sluneční soustavy kolikrát dlouho do noci. 
Tenkrát jsem poprvé uviděla planetu Saturn a jeho prstence, Jupiter nebo 
krátery na Měsíci.  

Obdivovala jsem strejdu, protože přesně věděl, kde kterou planetu na 
obloze najde, když je všude tolik svítících hvězd. Tou dobou v televizi vysílali 
pořad Okna vesmíru dokořán a pan Sedlák ze Štoků strejdu vyfotografoval, 
jak se na sebe dívá v televizi, kde stojí u snímku Jupitera. K této fotografii 
mi strejda napsal krásné věnování v srpnu 1983. ,,Jupiter vypadá dobře 
na obrazovce, ale v dalekohledu – to je teprve ono! Pilné bystrozraké 
objevitelce Jupiterových měsíců, Dunce, věnuje strejda Jura.“ Byly to krásné 
chvíle.  

I v dnešní době při velké pracovní vytíženosti strejdy jsem ráda, že se 
setkáváme. Pokaždé, když slyším jeho hlas z rozhlasu nebo z televize, je to 
pro mě pohlazení na duši. Jiří Grygar je pro mě nejen vědec, ale hlavně 
člověk širokého a pokorného srdce. Vážím si toho, že naše přátelství 
přetrvává od mých dětských let až do současné doby. 

Ludmila Blažková (Dunka), Bartoušov 
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Falešný podpis 

Nevím, zda je to k chlubení, spíš nikoli, ale díky Jiřímu Grygarovi jsem se 
kdysi stal podvodníkem… tuším, že jsem byl v páté třídě, když mi uhranula 
legendární, úžasná kniha Vesmír. Bohužel, dostupná byla jen v městské 
knihovně – dodnes si pamatuji, že byla na speciálním regále nejpopulár-
nějších knížek. Tedy, spíš nebyla, jelikož se na ni stávala velká fronta… 

Moc jsem tomu nerozuměl, ale když se na brněnské hvězdárně objevil 
Jiří Grygar, všichni kluci z astronomického kroužku donesli právě tuhle knihu 
a spustili hon na autora, aby se jim do ní zvěčnil svým podpisem. Já bohužel 
ostrouhal, knížku jsem v daném okamžiku neměl… Rodiče mi ji sice vzápětí 
koupili, bylo však po autogramiádě, takže na rozdíl od ostatních jsem si sice 
mohl číst ve Vesmíru o vesmíru, ale nebyl tam onen punc osobitosti… ten 
kýžený autogram. Takže moje malá dětská duše udělala podvod – jednoduše 
podpis dle předlohy zfalšovala… 

Ano, je to trapné přiznání. Avšak tím celá historie neskončila. Rok se 
sešel s rokem a Jiří Grygar opět dorazil do Brna. V naivitě mně vlastní jsem 
s knihou dorazil za panem doktorem pro originální podpis… a zapomněl 
přitom na podvůdek. Nevím, zda si Jiří Grygar tehdy všiml, že na předchá-
zející stránce je „něco špatně“, ale když jsem si já osobně uvědomil, co jsem 
spáchal, málem jsem hrůzou omdlel. Od té doby jsem poctivost sama. 
A navíc mám knihu Vesmír se dvěma podpisy – pravým a falešným. 

Mgr. Jiří Dušek, PhD., ředitel Hvězdárny a planetária Brno 

 

 

 

Citát 

Od té doby, co byla vynalezena kvantová mechanika, tak znám 
zázraky, proti kterým ty vámi jmenované (Turínské plátno, krvavá 
stigmata, neposkvrněné početí, zmrtvýchvstání, nanebevzetí, zázraky 
svatých…) vypadají docela jednoduše. Jen si zkuste představit, že 
třeba jeden foton může projít dvěma dírami současně. 
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Za okny vesmíru dokořán 

Jiří Grygar je natolik výrazná osobnost, že všichni, kteří se zajímali 
o astronomii či astrofyziku na konci minulého století, se s ním museli 
v nějaké podobě setkat. Buď jako s autorem velmi oblíbených (a mnohdy 
„podpultových“) knih či článků v časopisech, ale asi většina z nás jako 
s autorem a průvodcem oblíbeného seriálu Okna vesmíru dokořán. 

Nebyl jsem výjimkou. S Jiřím Grygarem jsem se poprvé setkal jako 
s autorem mých oblíbených knih a zmíněného seriálu. Měl jsem však 
možnost se s ním setkat a seznámit také osobně. Abych se přiznal, už si 
přesně nevybavuji to „úplně první“ setkání, ale toto setkání a naše další 
spolupráce na mnoha akcích a projektech značným způsobem ovlivnily můj 
další, nejen profesní život. 

Když jsem se díval do záznamů, tak asi první větší setkání s Jiřím 
Grygarem bylo v roce 1989, kdy slovutný peloton Ebicyklu dorazil do Haví-
řova, kde jsem v té době žil. Měl jsem to štěstí, že jsem byl členem týmu, 
který nejen Rej Ebicyklu, ale i jeho přednášky pro veřejnost organizačně 
připravoval. Od té doby se při nejrůznějších akcích setkáváme dodnes. 
A jsem za to velmi rád a vděčný. 

Nemá smysl vypočítávat řadu vždy příjemných setkání, raději 
vzpomenu na dvě relativní drobnosti, které však mají svou vypovídací 
hodnotu. 

V roce 1991 jsme (já tehdy ještě jako člen havířovského klubu astro-
nomů, ale už i jako nový pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí) pořádali 
velkou konferenci o díle a odkazu Williama Herschela. Jiří Grygar byl jedním 
z těch, kteří nám (neznámým lidem kdesi na severovýchodě) vydatně pomá-
hal s přípravou programu, oslovováním přednášejících, a vůbec s celkovou 
přípravou akce. Akce byla opravdu vydařená a kromě jiných významných 
českých a slovenských astronomů se jí zúčastnil také prof. Zdeněk Kopal. 
Díky Jiřímu Grygarovi jsem měl možnost osobně poznat a 3 dny pracovat 
s prof. Kopalem, ale i řadou dalších osobností. Díky za to Juro!  

Neodpustím si ale jednu osobní vzpomínku, detail. Jednomu konfe-
renčnímu půldni předsedal současný oslavenec a seděl na pódiu za velkým 
„předsednickým“ stolem. Seděl jsem trochu bokem a všiml jsem si, že při 
jedné z přednášek začal za předsednickým stolem podřimovat, a za chvíli se 
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zdálo, že prostě spí. Bylo to pochopitelné a logické, protože byl a je velmi 
pracovně vytížen a moc času na odpočinek asi nikdy nezbývá, a tak využíval 
každou příležitost. Jako organizátor konference jsem se trochu bál, co bude, 
až přednášející skončí a pan předseda zasedání bude spát. Přednášející 
(mám pocit, že to byl pan prof. Vladimír Vanýsek, ale jistý si nejsem) už svou 
přednášku končil a já jsem s napětím sledoval, co bude. Dopadlo to naprosto 
kouzelně. Jiří Grygar se pro mě nepochopitelně a naprosto přirozeně 
dostával plynule do bdělého stavu stejně s tím, jak přednášející přednášku 
končil, a než začal potlesk, byl v plném nasazení. A poté ještě položil 
přednášejícímu věcnou otázku týkající se asi posledních 15 minut přednášky. 
Tak to bylo pro mě velmi inspirující. Když jsem to pak někde vzpomněl, tak 
to komentoval slovy: „Na každé správné konferenci si člověk musí i trochu 
zdřímnout!“… a přiznám se, že se těmito slovy už mnoho let řídím i já. 

Přidám ještě jeden zážitek z jiné oblasti. V roce 2013 jsme na Hvěz-
dárně Valašské Meziříčí připravovali přehledový mezinárodní mezioborový 
seminář o možnostech života ve vesmíru (konal se 19.–21. dubna 2013) 
v rámci připomínky a oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Jiřímu Grygarovi se myšlenka takové akce líbila, tak jsem ho 
poprosil o nějaké tipy na přednášející. Opravdu mi velmi rychle poslal e-mail 
se jmény a mám pocit, že i kontakty. Já jsem tyto osobnosti kontaktoval, a co 
bylo pro mě velmi kouzelné a milé, že všichni lidé ze seznamu (s jedinou 
objektivní výjimkou) naše pozvání přijali, a to často i přes své velké pracovní 
vytížení. I takto dokáže Jiří Grygar spojovat lidi a pomáhat zajímavým 
a dobrým věcem k realizaci. Mimochodem už více než dva roky mám pro něj 
odloženou knihu z roku oslav příchodu Cyrila a Metoděje a ještě jsem mu ji 
nepředal. Polepším se. 

Jiří Grygar je prostě obdivuhodný člověk s neuvěřitelným rozhledem 
a přehledem nejen v astronomii, ale i řadě dalších oborů přírodních věd, 
s darem srozumitelně předat své znalosti dalším lidem, inspirovat, a také 
s darem humoru, který považuji za velmi důležitý. 

Juro, díky za to, že jsem se i díky Tobě mohl alespoň trochu podívat za 
okna vesmíru dokořán. Díky i za vše ostatní a přeji Ti ještě mnoho let v plné 
kondici. 

Ing. Libor Lenža, ředitel hvězdárny Valašské Meziříčí   
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Jiří Grygar a kvadratura petřínských rohlíků 

Poprvé jsem Jiřího Grygara osobně potkal v roce 1987 na petřínské 
hvězdárně. A bylo to právě na Ebicyklu. Záhadou, jejíž řešení už asi zůstane 
navždy ukryto v hlubinách mé „paměti“, je to, že se to muselo stát za 
červencového úplňku, tedy mimo školní rok. A já přitom v Praze tehdy 
studoval a bydlel na kolejích, takže o prázdninách bych býval neměl kde 
přespávat a vím jistě, že jsem tehdy nespal spolu s ebicyklisty na hvězdárně. 
Možná šlo o pozdní konec zkouškového období. Díky Duchovnímu otci, 
Jardovi Soumarovi, a také Honzovi Urbanovi, účastníku už prvního Ebicyklu, 
kteří byli mými spolužáky ve studijním kruhu na MatFyzu, jsem toho o Ebi-
cyklu věděl docela dost, ovšem k tomu, abych se sám stal ebicyklistou, jsem 
měl tehdy ještě daleko. 

Když jsem se o pár let později mezi ebicyklisty skutečně zařadil, zjistil 
jsem, že o jejich spanilé jízdě jsem předtím ve skutečnosti věděl hodně málo. 
A ještě jedna okrajová podmínka zřejmě hrála jistou roli. Doma jsme neměli 
televizi, za což nikdy nepřestanu být rodičům vděčný, ale na druhou stranu 
jsem tak nebyl ani příliš zasažen seriálem, jejž Polní hejtman spanilé jízdy 
tehdy moderoval. Ani Jiřího Grygara jsem tedy moc neznal. Znal jsem však 
jeho knížky. 

Abych se však ve vzpomínkách vrátil k tomu prvnímu setkání: Byl jsem 
tenkrát na Petříně na pozvání kamarádů jen jako nezúčastněný pozorovatel. 
O to víc jsem si užil ten cvrkot. Na hvězdárnu se začali trousit nemytí, zpo-
cení, utahaní a málomluvní jedinci, kteří podle reakcí místních byli oněmi 
ebicyklisty. Moc nekomunikovali. Někde v koutě svrhli své bagáže a začali 
roztahovat spací pytle na tvrdé podlaze. To byl ale teprve předvoj.  

Hlavní horda dorazila o více než hodinu později a poslední voje do-
konce až téměř za tmy. Fascinující zážitek přišel právě v té chvíli. Ebicyklisti 
zmožení dlouhou etapou a stoupáním na vrchol Petřína začali před 
definitivním pádem do zasloužených hlubokých spánků organizovat zítřejší 
ranní odjezd. Ústředním bodem byla snídaně, neboť v blízkém okolí 
hvězdárny nebylo moc příležitostí k nákupu potravin. Řízení debaty se 
impozantním způsobem zhostil Jiří Grygar. Opravdu impozantním a nezapo-
menutelným – tričko s modrým logem, pumpky a zářivkami osvětlený horní 
petřínský sál mám před očima ještě dnes. Pochopil jsem, že logistiku rohlíků 
řeší stejně systematickou a žádný aspekt problému neopomíjející analýzou, 
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s jakou rozebírá a popularizuje ty nejzapeklitější astrofyzikální otázky. Prostě 
rohlík nebo magnetar – ke všemu přistupuje stejně analyticky, důkladně 
a důsledně. 

Teprve s odstupem let vidím, jak netriviální věc to je. A že právě tady je 
klíč k tomu, jak populárně a poutavě přiblížit vědu veřejnosti. Málokdo to 
umí a ještě méně je těch, kteří na to mají tak přirozený talent. V tom Jiřího 
Grygara stále obdivuji. K jeho skvělým osmdesátým narozeninám mu přeji 
hodně zdraví a dalších kilometrů. 

Mgr. Jan Veselý, Effendi, astronom 

 
 

 

Setkání Polního hejtmana s Duchovním otcem 

Nevím, zda polní hejtmani často vyhledávali společnost duchovních 
otců. V případě nejznámějšího polního hejtmana, Jana Žižky, o tom trochu 
pochybuji; Žižka byl přesvědčen, že jeho víra je jediná správná a duchovní 
útěchu tedy asi moc nepotřeboval. Ale následující příběh bude o jiném 
setkání. A zásadní role v něm připadne bicyklu. 

V osmdesátých letech jsem jako student gymnázia měl jasno: budu 
astronom. Tedy, o tom jsem měl jasno už od svých dvanácti let. Utvrdit se 
v tomto rozhodnutí mi kromě jiného pomáhal tehdejší televizní seriál Okna 
vesmíru dokořán, který moderoval Jiří Grygar. Doktora Grygara jsem znal 
také jako autora knih, jako přednášejícího z hvězdárny a z doslechu jako 
člověka, který se netají svým křesťanským založením a protikomunistickým 
postojem. Pro obdiv teenagera by tehdy stačilo bohatě jenom to poslední: 
přidáte-li k tomu ještě Grygarovo vytříbené vyjadřování a jeho široké 
znalosti, máte přímo dokonalý vzor pro vývoj budoucího astronoma. 

Setkával jsem se s Jiřím Grygarem jen jako posluchač na jeho přednáš-
kách. A přece jsme se nakonec potkali. A to díky cyklistice. Jiří Grygar uveřej-
nil začátkem osmdesátých let článek na téma nesnáze cyklisty v jednom 
známém časopisu. Je totiž náruživým cyklistou, stejně jako jsem byl i já, 
tehdy právě onen student gymnázia. 



S t r á n k a  | 22 

Vyměnili jsme si na téma cyklistických trablů několik dopisů a v jednom 
z nich jsem navrhl, že bychom mohli v létě objet na kole pár hvězdáren. Nic 
jsem si od toho návrhu nesliboval. Jiřímu Grygarovi se ale nápad zalíbil 
a spolu s Janem Hollanem ho velmi rychle uvedl do života. Ebicykl (tak se 
tato astro-cyklojízda od začátku právě díky Jiřímu Grygarovi jmenuje) má za 
sebou už 32 ročníků.  

Na to, jak jsme se s Jiřím Grygarem poprvé na kole setkali, jsem nikdy 
nezapomněl. I když to bylo tak dávno, v neděli 8. července 1984 v 9:50 SELČ. 
Stalo se to na samém konci Prahy za Bílou horou na Karlovarské, poblíž 
dnešního autosalonu Klokočka. Během následujícího týdne jsme pak spolu 
a s ostatními „ebicyklisty“ najeli skoro tisíc kilometrů a pár společných sto-
vek jsme jich ještě přidali během dalších Ebicyklů.  

Jiří Grygar během prvního ročníku Ebicyklu navrhl, abychom se v ebi-
cyklistickém názvosloví inspirovali husity. Volba hlavního náčelníka, tedy 
polního hejtmana spanilé jízdy, byla jasná: Jiří Grygar. Ze mne se pak stal 
Duchovní otec.   

A tak se díky bicyklu sešel polní hejtman s duchovním otcem. Vlastně 
Polní hejtman s Duchovním otcem. A já jsem se mohl přesvědčit, že onen 
RNDr. J. Grygar, CSc., je skvělým a velmi lidským společníkem. Což dokládá 
i můj starý astronomický deník, kam jsem si zaznamenával i související akce 
– tedy i první Ebicykl. Postavu J. Grygara tam představuje perovka postavičky 
s bílým tělem a červenýma rukama a nohama. Tak totiž náš Polní hejtman na 
onom Ebicyklu 1984 dopadl – sluníčko nám přálo opravdu hodně… 

 Astronomem jsem se nedlouho poté na podstatnou část svého života 
opravdu stal. A i když jsem později na žádné hvězdárně už nepracoval, 
zůstala astronomie neoddělitelnou součástí mého života. Velký díl na tom 
má právě náš Polní hejtman Jiří Grygar. Kromě poděkování proto přeji jemu 
i nám, aby mnoho dalších astronomických elévů mohlo zažít podobné 
setkání se svým vzorem, s Jiřím Grygarem. 

Z.D.E.!  

Ale po té karlovarské bych už dneska raději na kole nejel. 

Mgr. Jaroslav Soumar, astronom 
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Tenisky pro Jiřího Grygara 

Přesně před deseti lety jsme si v Zrcadlové kapli pražského Klementina 
připomněli 70. narozeniny čestného předsedy České astronomické spo-
lečnosti Jiřího Grygara. Tehdy jsme prvně přiznali delší dobu trvající 
pochybnosti o datové kvalitě členské databáze. Nikdo z nás již nevěřil roku 
narození uvedenému u jména Grygar. Proto Pavel Suchan, místopředseda 
společnosti, vypracoval odborný revizní posudek. Ten naše pochybnosti 
potvrdil a na základě ohledání tělesné schránky oslavence a nezpochyb-
nitelných svědectví stanovil věk na 60 let. 

Následující rok přijel čerstvý šedesátník do CERNu přednášet peda-
gogům fyziky o astronomii. Po jeho příjezdu jsme spolu zašli do místní 
kantýny na večeři. Jedna z prvních Jurových otázek se týkala velikosti mých 
bot. Nerozuměl jsem, jak by mé boty mohly ulehčit jeho pobyt v Evropské 
laboratoři pro nukleární výzkum. Ale vzápětí přišlo vysvětlení: „Zítra po 
přednáškách tu hraju fotbal a do kufru se mi již nevešly žádné tenisky. 
Neměl byste nějaké na půjčení?” O dva dny později jsem při čtení ranní 
pošty našel ve své emailové schránce následující zprávu: 

 

Komu: stepan.kovar@cern.ch  
Posláno: 27-04-2007 0:45 
Předmět: CERN - Zbytek světa 3:3 

 

Milý Štěpáne,  
bylo to úžasný utkání, za lehkého deště, který nás příjemně chladil. 
Hrálo se na půlce velkého hřiště, s malými brankami a každý tým měl 
8 hráčů. Ze začátku měli domácí převahu, takže vedli 3:0, ale pak se na 
nich projevila únava a náš tým zapnul na vysoké obrátky a dlouhé 
minuty ostřeloval jejich branku, až se postupně podařilo nastřelit třikrát 
tyč a třikrát dát gól. 
V našem mužstvu vynikl Martin Mojžíš a pak jeden slovenský učitel 
střední generace, který skvěle útočil i bránil. Utkání se hrálo bez jediné 
přestávky a trvalo plných 110 minut. Kdyby to bylo ve Švýcarsku, určitě 
by nás někdo z diváků udal FIFA, že to je proti pravidlům. Naštěstí jsme 
hráli ve Francii, kde to bylo frantíkům šumafuk. 
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Já sám jsem si zahrál jako libero v obraně, útoku i v brance a opravdu 
jsem si toho užil, díky Vašim teniskám, které mi dobře seděly. Akorát na 
mokré trávě to všem dost klouzalo. Pak jsme vyžahli spoustu piva 
a vyjedli kantýnu, úplně jako když ebicyklisti plení hvězdárny. 

  

  Zatím pozdravy a díky, Jura. 
 

Po náročném zápase a vyplenění slavné cernské kantýny, kde byly 
například položeny základy objevu antihmoty, se účastníci fotbalového klání 
odebrali do svých domovů či hotelových pokojů a usnuli spánkem 
spravedlivých. Vyjma Jiřího Grygara. Ten ve svém hotelu usedl k vyřizování 
elektronické pošty a nebylo mu zatěžko shrnout v nula-čtyřicet-pět právě 
proběhlý fotbalový match. Hodnotnější důkaz, že členská databáze České 
astronomické společnosti není zcela v pořádku, bychom jen stěží našli. Jen si 
nejsem jist, zdali těch mínus deset let není vlastně málo. 

Ing. Štěpán Ivan Kovář, PhD., editor sborníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citát 

Od počátku existence naší Země se jevy na naší obloze ani 
jednou neopakovaly, takže jde o vskutku nevyčerpatelné divadlo 
s neobyčejně nízkým vstupným: stačí vyjít do tmy a zaklonit hlavu. 

Věda spočívá v tom, že pokaždé, když udělá nějaký objev, tak 
současně najde tři otázky, na které neumí odpovědět. Věda se tak 
vzdaluje ideálu, že by jednou věděla všechno.  
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Argentinské dobrodružství 

Je nás asi třicet. Každý jsme úplně jiný člověk. Jeden je astronom, jeden 
částicový fyzik, další programátor, máme fůru šikovných optiků… Někdy se 
hádáme, ale většinou ne… Společná je pro nás práce na Observatoři Pierra 
Augera v Argentině a společné je pro nás i štěstí, že máme v našem týmu 
Juru Grygara.  

Jak to bylo na začátku? Honza Řídký, současný ředitel Fyzikálního ústa-
vu AV ČR, Juru na konci 90. let přesvědčil, aby s ním do tohoto projektu, 
tehdy značně nejistého, šel. Olomoučtí optici s Mirkem Hrabovským udělali 
velký kus práce. Na observatoři jsou díky nim česká zrcadla. Taky ukecali 
Dalibora Noska z MatFyzu a klaplo to. Spousta mladých fyziků u nás teď měří 
nejenergetičtější částice vesmíru. OPRAVDU NEJENERGETIČTĚJŠÍ... 

Jaké je tajemství těchhle částic? Kde se ve vesmíru rodí? Jaké mají 
chemické složení? Trápí vás, čtenáře tohoto sborníku, tyto otázky stejně jako 
nás? Nebo vás zajímá spíš to, co tam Jura dělá doopravdy? Jednodušší je 
odpovědět na tu poslední otázku. Takže: 

Jura Grygar v Argentině dělá leccos. Tahá nás v noci do pampy pozo-
rovat hvězdy, vzdálené galaxie či hvězdokupy. Pohledy na neobyčejné 
bohatství jižního nebe pod skutečně tmavou oblohou nepřestávají okouzlo-
vat nejen jeho, ale i nás všechny. V Argentině Jura také rád jí. Nejraději má 
bife de chorizo, tedy pořádný, nejlépe tak šest centimetrů tlustý argentinský 
steak. V noci na observatoři slouží směny vytrvaleji a často lépe než mladí 
kolegové. Otevírá vrata teleskopů, měří světelné pozadí, sleduje přilétající 
události (jak ty, které jsou způsobené extrémně energetickými částicemi, tak 
ty jiné, běžnější) a komentuje politiku. Jistě mu záleží na tom, zda celé Česko 
někam směřuje, za nějakým dobrým cílem.  

A my? My máte to štěstí sedět a vrtět se vedle Jury 15 hodin v letadle, 
máme to štěstí hledat ho, když se ztratí, máme tu radost ho poslouchat, 
hádat se a znovu hledat... hledat kromě těch nejenergetičtějších částic také 
lidskou čest a důstojnost, která k Jurovi tak nějak automaticky patří. 

Nejen okna vesmíru ale i lidské srdce je v té pampě úplně dokořán!     

Český AUGER  
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Jednoduchá rovnice: astronomie = Jiří Grygar 

Vzpomínka první: pán z vesmíru 

Je mi 7 let, je večer, rodiče mě volají k televizi, že bude pořad o ves-
míru. Vesmír – co to je? A pak to přichází. Nějaký pán sedí na okně, otevírá 
ho a kouká se ven. Pak říká, že ve vesmíru je černá díra. Ta má tak ukrutnou 
sílu, že pohltí všechno, co se k ní přiblíží. Mám oči navrch hlavy. Jak to, že je 
ta černá díra tak silná? Uklidňuje mě pomyšlení, že je někde hodně daleko. 
A vůbec, kdybych měl raketu, jistě bych jí uletěl.  

Jenže pak se stane něco, na co nikdy nezapomenu. Pán v televizi říká, 
že kdyby kosmonaut u černé díry vystoupil z rakety, začala by ho černá díra 
natahovat a natahovat, až by byl tenký jako špageta. A skutečně kosmonaut 
namalovaný v televizi se ztenčuje, natahuje, až je z něj úplná nit. Jsem 
unešen! Tohle je ten vesmír? Tohle jsou černé díry? Co je to za příšery? 
Copak ani raketa neuletí? Vesmír – to musí být neuvěřitelně tajuplné místo 
plné záhad. Ten pocit ve mně zůstává napořád. 

Ten pán v televizi se jmenoval Jiří Grygar, pořad Okna vesmíru dokořán 
a psal se rok 1985.  

 

Vzpomínka druhá: hlas z vesmíru 

Je mi 12 let, sobota, 8 hodin ráno. Rodinná snídaně je na stole a z rádia 
se ozývá tajuplná znělka – Meteor. Posloucháme ho každou sobotu, nejradši 
mám, když na konci dávají Sherlocka Holmese.  

Je mi 13 let, sobota, 8 hodin ráno. Začínám vnímat i normální příspěvky 
v Meteoru. Fascinuje mě povídání Františka Koukolíka o lidském mozku 
a Jiřího Grygara o vesmíru. 

Je mi 14 let, sobota, 8 hodin ráno. S napětím čekám, jestli bude hovořit 
Jiří Grygar. Ne. Tentokrát nemluvil. Jak to? Vždyť je to to nejzajímavější, co 
vysílají. Ve vesmíru se pořád něco děje, určitě má spoustu novinek. Proč 
nevysílají Grygara? 

Je mi 15 let, sobota, 8 hodin ráno. V Meteoru právě hovoří Jiří Grygar. 
V souhvězdí Labutě vybuchla nova. Ano, jedna hvězda žijící v těsném páru už 
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nevydržela přítok hmoty z druhé hvězdy a vybuchla. Její povrchová slupka se 
v okamžiku vznítila a na obloze v místě, kde normálně ani dalekohledy není 
nic vidět, svítí jasná hvězda viditelná okem! Jen je prý škoda, že informace 
poštou putovaly řadu týdnů, a než se o existenci novy čeští astronomové 
dozvěděli, byla už zase dosti slabá. 

To byl rok 1992, astronomie se stává mým koníčkem. O rok později se 
začínám specializovat na proměnné hvězdy, mezi které patří i novy. Vstupuji 
do České astronomické společnosti, průkazka mi přichází s podpisem 
tehdejšího předsedy Jiřího Grygara. 

 

Vzpomínka třetí: hlava plná vesmíru 

Je mi 16 let, Jiří Grygar je pro mě hlavní autoritou české astronomie, 
dokáže mluvit o všem, ví všechno… krásně to vysvětluje. Mám přečtené 
všechny jeho knihy, nutí mě přemýšlet, představit si nepředstavitelné… A tak 
si do svého astronomického deníčku píšu následující zprávu. 

 Rozhodl jsem se také, že napíšu RNDr. Jiřímu Grygarovi vždy, když mi 
bude něco, co se týká astronomie a fyziky, nejasné! Nyní se chystám napsat 
mu dopis na téma „Co je to čas?“. 

Jediný důvod, proč jsem to tehdy neudělal, bylo, že neexistoval email 
a že jsem neznal jeho poštovní adresu. Pokud to teď čte, jistě se mu ulevilo!  

Je mi 28 let, pracuji v Astronomickém ústavu Akademie věd, popu-
larizuji astronomii, a hlavně se stávám spolupracovníkem Českého rozhlasu. 
To je obrovská příležitost, teď totiž mohu uskutečnit to, co jsem si napsal 
v 16 letech do deníčku: opravdu se mohu zeptat Jiřího Grygara, na co chci, 
jen mám navíc mikrofon v ruce. Dělám to dodnes, od roku 2014 coby hlavní 
redaktor rozhlasového pořadu Meteor.  

A tak prostřednictvím mého mikrofonu mluví Jiří Grygar v Meteoru, 
který mě kdysi tolik ovlivnil, dál a natáčí přitom s redaktorem, který by bez 
něj ve studiu neseděl. Kruh se uzavírá. 

Bc. Petr Sobotka, redaktor Českého rozhlasu 
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Blízká setkání s mistrem dobře voleného slova 

Oproti jiným obdivovatelům dnes již bez nadsázky legendárního popu-
larizátora astronomie (a toto označení si zasloužil právem!) byla má cesta 
k osobnímu setkání s ním dosti trnitá. Navzdory – či dokonce spíše kvůli – již 
výsostné popularitě Jury Grygara na počátku nového milénia leželo u mě na 
polici vždy jen několik z jeho knižních děl, a hlavně moje deníky bádání 
i života, do kterých jsem dlouhá léta toužil jako dozrávající špunt získat 
alespoň jeden jeho podpis. A i když mí spolužáci již holdovali úplně jiným 
legendám své doby – Gretzkému, Haškovi nebo třeba Vieweghovi či význam-
ným hereckým osobnostem, já byl jasně a skálopevně přesvědčen, že takový 
podpis bude mít mnohem větší cenu… 

Ale popořadě. Psal se rok 2001 a mě již potřetí unikla šance setkat se 
s mistrem astronomické osvěty, opěvovaným tehdy všemi vrstevníky z par-
dubického astronomického kroužku. Nedostal jsem se na zcela zaplněnou 
přednášku, na kterou lidé koukali i zvenčí skrze otevřená okna velkého sálu 
tehdejšího pardubického Domu dětí a mládeže Delta. Nepodařilo se mi 
zúčastnit se setkání v úzkém kruhu úspěšných absolventů vyškovského 
astronomického soustředění. A nestřetl jsem se s ním ani při jeho druhé 
návštěvě v Pardubicích na přípravném jednání o oslavách geniální osobnosti 
evropské popularizace astronomie – barona Krause.  

Nakonec se zadařilo až na mnohými žel ignorovaném, ale rozhodně 
záslužném odhalení pamětní desky baronu Krausovi na pardubické Třídě 
Míru, na rovnodennost 21. března 2002. Jiří Grygar stál po boku houževnaté 
a nesmírně inspirativní dámy pardubické astronomie, Ireny Venzarové, 
a vyprávěl o počátcích astronomie v Pardubicích na sklonku Habsburské 
monarchie. 

Brzy se kolem Grygara utvořil hlouček dychtivějších zájemců a příznivců 
a já měl přitom tu čest stát poblíž něj a poslouchat. I přes mou sluchovou 
vadu a nepřítomnost nějakého mikrofonu a beden jsem měl možnost si jeho 
projev vychutnat. A právě tehdy jsem si poprvé (a poté ještě nesčetněkrát) 
všiml, v čem tkví jeho mistrovství. Ten člověk prostě s bravurou předával 
každou svou myšlenku plynulým, jasným, výstižným, mnohoúrovňovým, ale 
i tak souvislým projevem.  

Víte – jen málokdo opravdu dokáže být mistrem pointy, podat příběh, 
předat myšlenku. Chce to nezměrné množství praxe, empatie k posluchači, 
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nesporně talent, ale především neutuchající nadšení a nadměrnou míru 
sečtělosti. A právě tímhle na mě Jura Grygar zářil od prvního momentu, co 
jsem na něj s vykulenýma očima koukal jako jeden z toho hloučku 
vzdávajícího hold baronu Krausovi, můj obdiv se však vůbec netýkal 
legendárního „pardubického Cimrmana“. Bylo to takřka mé první „blízké 
setkání třetího druhu“ s Jurou jako mistrem dobře voleného slova. 

Ovšem vrcholný moment tohoto setkání měl ještě přijít. Večer se na 
pardubické hvězdárně konala slavnostní sešlost všech pardubických 
hvězdářů z Astronomického klubu a toho roku později založené Astro-
nomické společnosti Pardubice. Dnes již bohužel zesnulý Vašek Knoll, 
tehdejší vedoucí hvězdárny, mě pak jako stydlivého kroužkaře doslova 
protlačil přímo Jurovi pod ruce se slovy „tohle je jeden z mých nejta-
lentovanějších“. A protože dětství jsem neměl zrovna moc veselé, patřil 
tenhle prchavý moment k těm nejšťastnějším a pochopitelně nejvíce 
ovlivňujícím mé další životní kroky. V té chvíli se totiž ve mně poprvé zrodil 
nefalšovaný dojem, že mám někde své místo. 

Podal jsem Jurovi jeden ze svých deníků, který zrovna obsahoval 
všechny mé kresby a zápisky z vyškovského astronomického soustředění 
o rok dříve – po němž jsem se měl spolu s ostatními účastníky s Jurou setkat, 
ale nezdařilo se – a v momentě dotyku černě píšícího pera v jeho ruce na 
vnitřní stranu hřbetu tohoto deníku jsem záhy ucítil tu nezměrnou katarzi. 
Zamlklý kluk s nešťastným dětstvím, pro něhož byly jeho deníky jediným 
a vším, se setkal se svým idolem, který nic netuše o osudu toho kluka 
a hlubokém významu toho deníku do něj záhy vtiskl nesmazatelnou stopu 
štěstí ve formě několika linií svého vlastního podpisu. A svým proslovem 
o pár hodin dříve nezměrnou inspiraci v jeho duši… 

Jak už jsem řekl, od té doby uplynulo neuvěřitelných 15 let, další 
polovina života toho kluka od špunta k třicátníkovi, který nikdy nezapomene 
na těch pár minut, jež mu bezpochyby změnily život. A nejen za toho kluka, 
ale za všechny ostatní, které Jura takovým či jakkoliv jiným způsobem 
inspiroval a motivoval k vytrvalosti a nezměrným výzvám (nejen v astro-
nomii), mu z celého srdce děkuji a s úctou hluboce smekám. 

Bc. Petr Horálek, astronom a ESO Photo Ambassador 
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Pokojík pro Jiřího Grygara 

O Jiřím Grygarovi jsem slýchala odjakživa od babičky, která ho dobře 
znala a často o něm mluvila v superlativech. Když jsem poznala, co to 
znamená být vědec, natož známý vědec, Jiří v mých očích vyrostl až ke 
hvězdám a já byla pyšná na jeho každoroční návštěvy naší rodiny v jistý 
říjnový den, kdy se v Havlíčkově Brodě koná Podzimní knižní veletrh, a že mu 
na přespání propůjčuji svůj pokojík.  

To, co zde chci vylíčit, se stalo při poslední návštěvě Jiřího, tedy v říjnu 
2015, kdy se Jiří chystal naší rodině opět věnovat celý večer. Rozdíl od jeho 
minulých návštěv byl zásadní. Tentokrát neměla být hostitelkou moje 
maminka, ale měla jsem jí být já. Byl to pěkný průšvih, protože jsem 
nevěděla, co takový světoznámý vědec, kterého si všude váží, asi tak pojídá. 
Naše lednice se svými zásobami pro průměrné lidi neměla šanci dát 
dohromady nějaký krevetový salát nebo nadívané žirafí krky. Maminka vždy 
připravovala výborný, avšak pracný medovník, což já bych nikdy nedokázala. 
Poradila mi, ať něčím obložím krajíce chleba, že to musí stačit. Nezdálo se mi 
to, ale poslechla jsem.  

Jiří tedy přijel, přivítal se s celou naší rodinou, usadil se do křesla 
v obýváku a mluvil. Také si vzal s ostatními chleba se sýrem, který jsem 
připravila. Zapíjel ho černým čajem, který poté vystřídala kohoutková voda 
s citronem. Snědlo se úplně všechno, voda z konvice také zmizela. Snažila 
jsem se vše nenápadně doplňovat, dokud mi zásoby chleba nedošly, což bylo 
kolem jedenácté večer. Kromě toho, že mu chutnalo všechno obyčejné jídlo, 
jako správný přednášející dokázal mluvit několik hodin v kuse stále velmi 
zajímavě. Často odbočoval od tématu, aby něco vysvětlil, nikdy se však 
nezapomněl vrátit k hlavní myšlence, na kterou třeba já už dávno zapo-
mněla, jelikož jsme o ní mluvili před dvěma hodinami. Nebudu popisovat 
svůj údiv nad jeho pamětí, nápadně se svou kapacitou podobající vesmír-
nému prostoru, jeho přehledem o čemkoli a čilostí mysli a jazyka i v tak 
pokročilé hodině, kdy by každý smrtelník pletl páté přes deváté. Můj 
omezený, často přes den (natož v noci) se zasekávající mozek nechápal, jak 
je možné, že jiný mozek může být stále tak dokonale pracující a neúnavný po 
dobu osmdesáti let. Když Jiřího hodinky odpípaly první hodinu ranní, uznal, 
že už je celkem pozdě a že by mohl jít spát. Zeptala jsem se úslužně, v kolik 
hodin by si přál mít snídani na stole. Odvětil skromně, že bude vstávat v osm 
hodin. Ubytovala jsem vědce ve svém pokojíku a šla si také lehnout.  
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Ráno jsem vstala už ne tolik obtížena starostí o to, co slavné osobě 
předložit k jídlu, když mi předvedla, že vesele zvládne sníst jakékoli obyčejné 
jídlo.  

Pak ale nastala ta chvíle, která mě tolik naučila. Jiří se vzbudil a přešel 
z pokojíčku do kuchyně v pruhovaném pyžamu, našich starých bačkorách, 
s ručníkem přes rameno a kartáčkem na zuby v ruce. Zamžoural do denního 
světla a vesele mi popřál dobré ráno se slovy, že se už dlouho tak dobře 
nevyspal. Vlasy mu přitom na hlavě tvořily zajímavou auru poněkud nepra-
videlného tvaru, vychylující se spíše doleva. Poprvé za svůj život jsem ho 
viděla jako člověka podléhajícího důsledkům dlouhého spánku i zubu času, 
připomínajícího mého upracovaného dědečka s jeho křehkým životem na 
dlani, radostně očekávajícího nový den, který mu byl dopřán. Jak pomíjející 
se všechno v tu chvíli zdálo, geniální mozek i náklonnost lidstva. Spatřila 
jsem ho lidského a fyzicky slabšího, odkázaného na mou ochotu uvařit mu 
čaj, nepohrdajícího ničím a oceňujícího jakoukoli sebemenší snahu. Piede-
stal, na který jsem ho neustále stavěla, zmizel a Jiří byl náhle vedle mě, 
dokonce zaklánějící hlavu, aby mi viděl do očí.  

To ráno jsem pochopila, že všichni, ať více, či méně chytří, s velkými 
i malými sny, jsme stejní. Že každý může být skromný, ačkoli k tomu nemusí 
mít důvod. Můj obdiv a úcta k Jiřímu je ještě větší díky tomu, že přesně vím, 
za co ho obdivuji a za co si on úctu zaslouží. Nemusím mu v duchu dávat 
ocenění, jistě by je nechtěl. Raději má skromný přístup, bramboračku 
s houbami a obyčejné věci. 

Když se mě dnes nějaký jeho fanoušek zeptá: „Jak vlastně Jiřího 
Grygara oslovuješ? Jakým titulem mu celý večer říkáš?“, pohotově odpovím: 
„Já mu říkám strejdo Jirko!“ 

Eliška Blažková, Bartoušov 

 

Citát 

Ta cena nese jméno Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, 
která od července letošního roku soustavně poškozuje zájmy a dobré 
jméno Akademie věd České republiky, ve které pracuji. To je cena, 
kterou prostě nemohu přijmout.  
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