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Prezident Miloš Zeman se synem Františka Čuby Rostislavem (vlevo)

Pohřeb Františka Čuby se konal ve slušovickém kostele Narození sv. Jana Křtitele, který byl při obřadu plný, další lidé stáli před ním a v okolí. FOTO 3× MAFRA – Z. NĚMEC

Zástupci Zlínského kraje Jiří Sukop (vpravo) a Petr Gazdík na Čubově pohřbu

S Čubou se loučil i prezident Zeman
SLUŠOVICE Několik stovek lidí
včetně prezidenta Miloše Zemana
včera přišlo ve Slušovicích na pohřeb Františka Čuby, bývalého senátora za SPO a předsedy někdejšího známého JZD Slušovice fungujícího za minulého režimu. Čuba
zemřel minulý pátek ve věku
83 let. Obřad se konal ve slušovic-

kém kostele Narození sv. Jana
Křtitele. Kostel byl plný, další lidé
stáli před ním a v okolí.
Zemana pojilo s Čubou přátelství, Čuba dělal hlavě státu poradce pro zemědělství a hospodářství.
Zeman také udělil Čubovi v roce
2013 medaili Za zásluhy. Na pohřbu však prezident nepromluvil,

přijel před zahájením obřadu a do
kostela vešel bočním vchodem,
ihned po skončení pohřbu odjel.
Při obřadu promluvil Čubův spolupracovník a expředseda SPO Jan
Veleba. „Dal lidem práci, mozkům
příležitost a agrárnímu světu vizi,
již v tomto dříve chudém regionu
naplnil,“ řekl Veleba. Čuba podle

Archeologové nachystali
digiprůvodce na výlety
MARTIN RYC H LÍ K
PRAHA V raném středověku, ně-

kdy v 8. až 12. století, stály na
Kouřimsku blízko sebe tři opevněné areály. „Ty představovaly centrum moci, vojenství, obchodu
a řemesel v době, kdy se rodil stát
Čechů. Nejvýznamnější z těchto
hradišť v poloze Stará Kouřim
bylo ve své době dokonce největší pevností v Čechách,“ láká k letnímu výletu nová aplikace.
Připravili ji vědci z pražského
Archeologického ústavu Akademie věd ČR, kteří se touto významnou lokalitou zabývají přes

Dva noví pomocníci
■ Vědci z pražského Archeologic-

kého ústavu AV ČR vyvinuli dvě aplikace
pro mobily,
jež provedou
návštěvníky po
hradištích v Kouřimi a Tismicích.
■ Celá „naučná

stezka“ se v textech
i digitalizovaných
artefaktech přenese
na displeje mobilních
telefonů – zdarma
z obchodu Google Play.

sedmdesát let. Nyní stačí „appku“ zdarma do mobilů stáhnout,
nainstalovat a v terénu se díky
GPS údajům i mapě stane průvodcem po dávných staletích.
Nabízí seznam zastávek – od
Lechova kamene přes jezírko u Libuše až po hradiště u sv. Vojtěcha
–, přičemž ke každé jsou uvedeny
zajímavosti, fotografie nálezů
(včetně relikviářového křížku
z 10. století), či dokonce otočné
3D modely: kupříkladu tzv. kouřimského idolu čili pískovcového
sloupku s vyobrazením čtyř tváří.
Dle archeologa Jana Hasila,
který se na přípravě aplikací spolu s Naďou Profantovou podílel,
je Kouřim už „ikonickou“ lokalitou, kdežto druhá, Tismice na
Českobrodsku (již pokrývá druhá
aplikace), představuje veřejnosti
méně známé naleziště, kde však
mají vědci nové zajímavé výsledky. Hradiště v Tismicích zabírá
FOTO: ARÚ
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Pro letní výpravy na hradiště
v Kouřimi a Tismicích se hodí
dvě nové aplikace od vědců
z Archeologického ústavu
Akademie věd.

úctyhodnou plochu 27 hektarů,
kde v době rozkvětu během 8. až
9. století sídlila slovanská elita.
Dokladem jsou šperky či mince.
Vzdělávání při procházce
„Vycházka po tismickém hradišti
vyžaduje dobré obutí a suché počasí, zabere zhruba 1,5 hodiny.
Není vhodná pro rodiny s kočárkem a osoby s pohybovým postižením,“ varuje aplikace, jež se po
stažení 23 megabytů stane digiprůvodcem. Na vycházku po Kouřimi mohou i lidé s kočárky.
Obě aplikace vyvinuli archeologové spolu s firmou Virtual History, jež má za sebou již podobné
výstupy (neolitické sídliště v Bylanech, 3D modely hrobů z doby
bronzové v Zálezlicích či průvodce městem Slaný). Projekt podporuje Akademie věd v rámci své
Strategie AV21 s mottem „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.
„Kdybych to měl srovnat, tak
jeden infopanel naučné stezky
v terénu vyjde zhruba na dvacet tisíc korun, kdežto jedna aplikace
se dá pořídit ani ne za cenu dvou
panelů,“ řekl LN Jan Hasil, jenž
v „mobilních průvodcích“ vidí potenciál. Přímo v terénu budou výhledově umístěny cedulky s QR
kódy, aby i náhodní návštěvníci
věděli, kde si appky stáhnout.
Vědci se nechtějí u dvou průvodců zastavit. „Jednáme například
s Národním památkovým ústavem
Praha, zda nepřevést do aplikací
i části z knižního Průvodce pražskou archeologií (2017),“ říká
Hasil. Kniha editorů Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky, kterou LN
představily, se následně stala oborovým bestsellerem. „Díky aplikacím tohoto typu zpřístupňujeme archeologické památky široké veřejnosti napříč generacemi a zároveň
je díky rozšíření povědomí o nich
do značné míry i chráníme,“ dodává Jan Mařík, ředitel ústavu, který
letos slaví již sto let své existence.

něj vytvořil firmu, která budila respekt a obdiv.
Na obřad přišli i Čubovi bývalí
zaměstnanci z JZD Slušovice.
V rozhovorech oceňovali, že se
Čuba zasloužil o rozvoj vesnice.
Čubův vliv na kraj i na tehdejší
dobu pokrokový hospodářský koncept ocenili i zástupci kraje, vice-

hejtman Jiří Sukop (ANO) a radní
Petr Gazdík (STAN).
Čuba, jenž byl postupně členem
KSČ, ČSSD a SPO, z průměrného
družstva vybudoval za minulého
režimu agrokombinát se sedmimiliardovým obratem. V čele „slušovického zázraku“ stál od roku
1963 do srpna 1990 a s pomocí va-

zeb na příslušníky politické nomenklatury dokázal obratně využívat
možností, jež tehdejší legislativa
poskytovala. Dle některých mu
k tomu pomáhala i spolupráce s komunistickou StB, mluvil o tom například někdejší disident a pozdější šéf Bezpečnostní informační
čtk
služby Stanislav Devátý.
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