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POZVÁNKA na recepci v Bílém domě v r. 1937.
 Zdroj obrázků: https://tahiti-cz.webnode.cz

Žďárák byl velvyslancem...
(Dokončení ze str. 12 )

Hajný ministerstvu navrhoval zříze-
ní honorárního konzulátu v Papeete 
(dnes hlavní město Francouzské Poly-
nésie) za účelem právní ochrany české 
kolonie a rozšíření národohospodář-
ských styků. Navrhoval jeho podříze-
ní generálnímu konzulátu v Sydney 
namísto GK v Marseille. Návrhy E. 
Hajného MZV posoudilo a vyhovělo. 
Tahiti se dočkalo konzulátu. 

Vytvořil kolorované mapy
Součástí konzulovy zprávy byl i 

zajímavý soubor asi 30 map pobřeží 
Tahiti a nedalekých Markýzských ost-
rovů, které Hajný sám ručně koloro-
val. Originály jsou uloženy v archivu 
MZV v Praze. 

Po návratu do ČSR konzul své zku-
šenosti z pobytu na Tahiti publikoval 
v časopise Československá emigra-
ce. Oblast jižního Pacifiku nedopo-
ručoval vystěhovalcům jako ideální 
destinaci. To zejména ze zdravotních 
důvodů. Jak uvedl, ostrovy Fran-
couzské Oceánie byly tehdy proniklé 
tuberkulózou, venerickými nemoce-
mi, elefantiázou a leprou.

Most z české oceli
Po 1. sv. válce několik let řádila celo-

světově pandemie španělské chřipky, 
která zkosila na 100 milionů životů. 
Nevyhnula se Československu ani 
Austrálii. Přesto se 20. léta v obou 
zemích nesla ve znamení budování 
státu.

Jedním z největších našich vývozců 
do Austrálie byla kladenská železárna 
Poldi. Možná už se zapomnělo, že huť 
dodala konstrukční ocel pro obří pří-
stavní most v Sydney. Harbour Bridge 
je dodnes jedním z hlavních symbolů 
Sydney. Stavba začala v roce 1923 a 
trvala devět let. Ve své době byl most 
s jediným obloukem považován za 
novodobý div moderního světa. Ved-
ly po něm čtvery železniční koleje a 
šest proudů silnice. 

Svoji prodejní síť v Austrálii postup-
ně zaváděly i Škodovy závody, ČSR 
sem vyvážela sklo a jabloneckou 
bižuterii, textilní zboží a galanterii, 

také i šišáky k výrobě klobouků, obuv, 
truhlářské výrobky či stroje. 

Austrálie zase vyvážela do ČSR ovčí 
vlnu, stolní jablka, surové kožešiny a 
kůže, olovo, slitiny a opály.

Velvyslancem v USA
Po svém návratu do Čech Emanu-

el Hajný zastával funkci vrchního 
ministerského komisaře odd. náro-
dohospodářské sekce. Začátkem roku 
1928 se oženil s 24letou Marií Skalic-
kou, dcerou vodňanského továrníka. 
Krátce na to byl jmenován generál-
ním konzulem v USA, službu v New 
Yorku nastoupil hned v únoru. 

V roce 1937 byl Žďárák zařazen 
do čs. delegace, která jednala s USA 
o uzavření důležité dvoustranné 
obchodní dohody. V březnu 1939 se 
organizačně podílel na výstavbě čs. 
pavilonu pro světovou výstavu v New 
Yorku. Do roku 1946 pracoval na vel-
vyslanectví ČSR ve Washingtonu, 
činil se ve službách druhého odboje. 

Rozděloval pomoc UNRRA 
Po válce se Emanuel Hajný vrátil 

do ČSR a byl ustanoven generálním 
konzulem v Hamburku. V rámci 
UNRRA měl na starosti řízení pří-
sunu hmotné pomoci z hamburské-
ho přístavu do své vlasti. Prezident 
republiky Edvard Beneš tehdy Haj-
nému propůjčil hodnost plukovní-
ka pěchoty v záloze. 

Zda měl Emanuel Hajný děti a 
jestli ještě zavítal do svého rodného 
Žďáru, není známo. Snad by mohli 
vědět pamětníci? 

Jisté však je, že po únorovém 
převratu rezignoval na svůj úřad. 
Nechtěl sloužit komunistickému 
režimu. Odešel zpět do zámoří. 
Emanuel Hajný byl formálně pro-
puštěn ze služeb MZV a rok nato 
odsouzen ke ztrátě majetku v ČSR. 
Od roku 1949 působil v českoslo-
venských emigrantských organiza-
cích. Zemřel ve věku 81 let v New 
Yorku.

KOLOROVANÉ mapy Tahiti jsou dílem Žďáráka.

Program na listopad 2020
Pozor: program se bude realizovat dle 

aktuálních vládních nařízení. Sledujte 
stránky www.dkzdar.cz.

� POŘADY PRO DĚTI
So 21. 11. 15.00, Městské divadlo / 

Divadlo Krapet ZIMNÍ PŘÍHODY 
VČELÍCH MEDVÍDKŮ

� DIVADLA
Ne 8. 11. 19.00 (DP Zelené) Městské 

divadlo / Těšínské divadlo
ŠAKALÍ LÉTA - Muzikál. Život mla-

dých lidí na sklonku padesátých let. Do 
pražské všednodennosti přichází Bejby, 
„chuligán odjinud“... Režie P. Gábor, hrají 
herci Těšínského divadla. 

Po 16. 11. 19.00 (DP Komorní) Měst-
ské divadlo / Agentura Harlekýn DRA-
HÁ LEGRACE - Veberova brilantní 
komedie (volné pokračování Blbce k veče-
ři). Zoufalý Francois Pignon je na mizině. 
Pod heslem „Každý, kdo něco skrývá, je 
zajímavý“, na sebe pošle daňovou kont-
rolu. Spustí se série neuvěřitelných situ-
ací... Režie Petr Kracik, hrají J. Carda/P. 
Kikinčuk, V. Žehrová/K. Špráchalová, M. 
Zahálka, J. Čenský/J. Šťastný ad.

Termín v jednání, 19.00 (DP Komor-
ní) Městské divadlo / Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram MARYŠA - Nejslavnější 
české drama bratří Mrštíků. Tragický pří-
běh mladé ženy, kterou zničily obecné 
konvence a pravidla, jimž se nevzepře-
la... Režie M. Schejbal, hrají T. Töpfer, H. 
Karochová, A. Fixová ad. 

Ne 29. 11. 19.00 (DP Žluté) Městské 
divadlo / Divadlo Kalich

LAKOMEC –Komediální mistrovství 
Pavla Zedníčka s nádechem jemné melan-
cholie a smyslem pro detail. Režie Jakub 
Nvota, hrají P. Zedníček, M. Procházko-
vá, O. Novák / A. Petráš, J. Švandová, S. 
Haváčová ad. 

� KONCERTY
Út 10. 11. 19.00, Café u tety Hany 

BLUE CIMBÁL - Roman Veverka, zpě-
vák a cimbalista, autor hudby, písní a 
aranží. 

� BESEDA 
Pá 20. 11. 18.30, Kino Vysočina SVOJÍ 

CESTOU

� ZÁBAVNÉ POŘADY
St 25. 11. 19.00, Dům kultury (proná-

jem) PARTIČKA – NA VZDUCHU

TRHY
So 28. 11. (9.00 - 16.00) DK 

ADVENTNÍ ŽĎÁRSKÝ TRH - Ručně 
a výtvarně zpracované výrobky regionál-
ních tvůrců.

VÝSTAVY
� 3. – 29. 11. Galerie Stará radnice 

BOHUMIL PUCHÝŘ / OBRAZY - 
Otevřeno: út - pá 10.00 - 12.00 a 14.00 - 
17.00; so, ne a sv 14.00 - 17.00.

� Do 30. 11., Malá Galerie Stará radni-
ce UMĚNÍ SROZUMITELNĚ - Otevře-
no dle otevírací doby IC.

Předprodej vstupenek: Pokladna DK 
(po, út, st: 13.00 – 17.00) 

ON-LINE předprodej – www.dkzdar.cz.

Plánované akce na listopad 2020 jsou z 
důvodu vládních nařízení zrušené.

Výstavy v listopadu:
Čechův dům JIMRAMOVSKO – 

GENIUS LOCI: autorská výstava foto-
grafií Zdeňka Bureše.

Galerie u Sychry NÁVRATY DOMŮ: 
klubová výstava fotografií Fotoklubu 
Freeland Žďár n/S.

Knihovna M. J. Sychry        

Kultura Žďár n. S.


