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Krev není voda

Ocenění

Akademie věd ČR SCIAP 2014
2. místo v kategorii Periodikum

Psát nám můžete také na 
facebook.com/casopiszivahistorie

Partneři časopisu

AnketA

V minulém čísle jste se mohli zúčastnit Výzvy Živé historie – 
vyplněním několika anketních otázek. Všem zúčastněným tím-
to děkujeme. Výsledky postupně zpracujeme a zapracujeme, za-
tím můžeme prozradit, že za nejkrásnější obálku minulého roč-
níku jste zvolili číslo 4/2021. Zvláštní ocenění v podobě ročního 
předplatného vybraného titulu v elektronické podobě a booka-
zinu (ve fyzické podobě) získávají Lukáš Němec (Praha), Tomáš 
Štěpánek (Bučovice), Václav Psota (Brno). 

soutěž

Kniha Lenin. Osobnost, ideolo-
gie, teror od nakladatelství Ma-
raton podává plastický a velice 
čtivě napsaný portrét této osob-
nosti. Zachycuje nejenom její 
životní pouť a lidské stránky, ale 
v kontextu také ruské dějiny po-
slední čtvrtiny 19. století a první 
čtvrtiny 20. sto-
letí, tedy přede-
vším postupný, 
hluboký rozklad 
carského reži-
mu, bolševickou 
revoluci, občan-
skou válku a rudý 
teror. Knihu mů-
žete získat, pokud 
správně odpo-
víte na otázku: 
Dědeček jednoho 
současného poli-
tika byl Leninovým kuchařem. 
Jak se jmenoval? Odpověď pište 
do 21. února 2022 do schránky, 
kterou najdete na www.epub-
lishing.cz/ziva-historie.

V minulém čísle jste mohli soutě-
žit o knihu Judaismus, pokud jste 
správně odpověděli na otázku, že 
český překlad názvu největšího 
svátku Jom kipur zní Den smíře-
ní. Výhru získávají Sarah Al Ba-
lolová (Vlašim), Ivo Ježek (Hradec 
Králové), Jan Kozojed (Opařany).

Soutěž o publikaci Případ 
Austerlitz 1805. Staré legendy 
a nová fakta jste mohli vyhrát, 
jestliže jste správně odpověděli, 
že při bojích na Starých Vinohra-
dech se Rusům na jednom fran-
couzském pluku podařilo zís-
kat trofej v podobě orla ze žerdě 
praporu. Výhru získávají Jiří Čech 
(Zlín), Klára Zakopalová (Zlín), 
Martin Kraft (Petřvald). 

M ilé čtenářky, milí čtenáři,
koho počítáte do své rodiny – děti, rodiče, prarodiče, 
praprarodiče, pratety, prastrýce…? Do kolikáté genera-
ce dokážete své předky vyjmenovat a co o nich víte? To 

jsou otázky, které mi vytanuly na mysli při přípravě aktuálního čísla Živé 
historie. Jeden z článků je totiž věnován krajanům v argentinském Chacu 
(str. 24), kam zamířila i část mojí širší rodiny před téměř stoletím. Když 
hovořím o části, mám na mysli čtyři sourozence mých praprarodičů. 
Všichni pocházeli z Velkých Bílovic, ale jen o rodině pradědečkovy sestry 
máme podrobnější zprávy, byť pro moji generaci už spíše zprostředko-
vané staršími členy rodiny. Pradědeček si se sestrou dopisoval až do její 
smrti, dopisy kolovaly vždy po celé rodině a byly velice podrobné, jak 
říká moje babička, „jako by tetička přišla na besedu“. Ona a posléze i její 

potomci sem několikrát přijeli na návštěvu, já se však s nimi nikdy nesetkala, zato jsem mnohé slyšela.
V paměti mi utkvělo, že praprateta Marie (či chcete-li pošpanělštěle Maria) se za oceán vydala se svým 

manželem ve třicátých letech, aby získali prostředky na dostavění domu. Jelikož původně počítali s návra-
tem, nechali zde svého pětiletého syna. Asi po dvou letech pro něj poslali. Někdo z rodiny jej zavezl na loď 
do Hamburku a dál už cestoval chlapec sám (!). Stejně jako další krajané v Roque Sáenz Peña v provincii 
Chaco také oni měli farmu, kde pěstovali bavlnu, ale i další plodiny, a chovali dobytek. Z dopisů je patrné, 
že život a práci na hospodářství jim mnohdy znesnadňovaly výkyvy počasí od povodní po extrémní sucha. 

Poslední z mých vzpomínek pochází z dětství, kdy mi prarodiče vyprávěli, jak Marie přijela na začátku 
sedmdesátých let na návštěvu a obdivovala na podlaze položené linoleum, dekor válečků na zdech a oblože-
né chlebíčky. To lino se mi silně zapsalo do paměti, protože jsem absolutně nechápala, jak ji mohlo něco tak 
běžného a obyčejného nadchnout… Doufám, že i pro vás budou následující strany podnětné a inspirativní. 
I pokud se nebudou týkat zrovna vašich předků, možná se dotknou alespoň míst, v nichž žijete, neboť téma 
březnového čísla je věnováno vzniku českých velkoměst (str. 8).

 Lucie Jahodářová, šéfredaktorka
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