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Dva CeSi dostali nejvySSi mexicke 
; ; . . vyznamenan1 pro cizince 

Praha - Vedec z Univerzity Pardubice Oldfich 
KaSpar a Ceska pedagoZka Zijici v Mexiku Ludmila 
Holkova Oborna pfevzali dnes na mexickem velvy-

v 

slanectvi v Praze Rad azteckeho orla. J e to nejvySSi 
vyznamenani, ktere Mexiko udeluje cizincUm. 
Podle velvyslankyne Leonory Ruedy Gutierrezove 
ziskali o ba CeSi oceneni za to, Ze pfispeli k posileni 
dobrjch vztahU mezi Ceskem a Mexikem. 
Mexiko udeluje Rad azteckeho orla od roku 1932, 
?fed KaSparem a Holkovou Obornou ho ziskalo 14 
:echU a CechoslovakU. (Ctk) 



ardubice 

Dva vedci dostali 
mexicl<e tady 
Historil< a etnolog Oldrich I<aspar 
z I<atedry l<ulturnich a socialnich 
ved Fal<ulty filozoficl<e Univerzity 
Pardubice a vedl<yne a pedagozl<a 
Ludmila Holl<ova ze Zahradnicl<e 
fal<ulty Mendelovy univerzity v 
Brne prevzali v patel< na mexicl<em 
velvyslanectvi v Praze Rad aztecl<e
ho orla. Je to nejvyssi vyznamena
ni, l<tere Mexil<o udeluje cizincum. 
Podle velvyslanl<yne Leonory Rue
dy Gutierrezove zisl<ali oceneni za 
to, ze prispeli l< posileni dobrych 
vztahu mezi obema staty. Rad pfed 
I<asparem a Holl<ovou zisl<alo jen 
14 Cechosloval<u. I<aspar obdrzel 
oceneni mexicl<e vlady za svoji al<ti
vitu, l<terou vyl<onal pro Mexil<o -
za celozivotni studium mexicl<e an
tropologie a historie, sireni mexic
l<e l<ultury v Cesl<u a za bohatou pu
blil<acni a prel<ladatelsl<OU cinnost 
venovanou teto latinsl<oamericl<e 
zemi i za dlouholete prednaseni 
na mexicl<ych univerzitach. (zln) 



PARDUBICKO 

MexickY fad pro 
docenta univerzity 

Pardubice/Praha- Nej
vyssi mexicke statni vyzna
menani pro cizince ,Rad 
azteckeho orla", udelovane 
mexickou vladou, obdrzel 
veer a v Praze historik a et
nolog Oldrich Kaspar z Ka
tedry kulturnich a social
nich ved Fakulty filozoficke 
Univerzity Pardubice. Takto 
ocenenych Cechu bylo ad 
roku 1935 prozatim jen ctr
nact. Docent Oldrich Kaspar 
se uz ctyricet let pravidelne 
vydava do Mexika, kde se 
venuje studiu mexicke an
tropologie a historie, pred
nasi a vydal vice nez desit
ku knih venovanych Mexi
ku, ktere byly publikovany 
nejen v cestine, ale i dalsich 
jazycich. Zabyva se predko
lumbovskou a kolonialni li
dovou slovesnosti Mexika, 
provadi terenni vyzkum v 
mexickych mestech. (pro) 
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Dva CeSi dostali 
mexicke 

~ ~ vyznamenan1 
Vedec z Univerzity Pardubice 

Oldfich KaSpar a Ceska peda
goZka Zijici v Mexiku Ludmila 
Holkova Oborna pfevzali v pa
tek na m~xickCm velvyslanectvi 
v Praze Rad azteckeho orla. J e 
to nejvySSi vyznamenani, ktere 
mexicka vlada udeluje cizincllm. 

Podle velvyslankyne Leonory 
Ruedy GutiCrrezove pfispeli 
k posileni dobrYch vztahU mezi 
obema zememi. 

Mexiko udeluje fad od roku 
193 2, pfed KaSparem a Hoi;o
vou Obornou ho ziskalo 14 Ce-

v 

chU a CechoslovakU. ( CTK\ 



Dva čeští vědci dostali nejvyšší mexické vyznamenání pro cizince 
20.7.2018    denik.cz    str. 0   Česko 

    ČTK    Univerzita Pardubice     

Vědec z Univerzity Pardubice Oldřich Kašpar a česká pedagožka žijící v Mexiku Ludmila Holková 
Oborná převzali dnes na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší 
vyznamenání, které Mexiko uděluje cizincům. Podle velvyslankyně Leonory Ruedy Gutiérrezové 
získali oba Češi ocenění za to, že přispěli k posílení dobrých vztahů mezi Českem a Mexikem. 
 
"Mexiko uděluje Řád aztéckého orla od roku 1932, před Kašparem a Holkovou Obornou ho získalo 14 
Čechů a Čechoslováků. "Je to nejvyšší vyznamenání, které mexická vláda uděluje cizincům, kteří 
odvedli velkou práci pro posílení vztahů mezi dvěma státy, v tomto případě mezi Českem a Mexikem," 
řekla ČTK velvyslankyně Gutiérrezová. 
 
Velvyslankyně uvedla, že Kašpar během své více než čtyřicetileté akademické kariéry sepsal řadu 
publikací, v nichž se věnuje historii a kultuře předkolumbovských civilizací na území dnešního Mexika 
či působení jezuitských misionářů v severním Mexiku. Oborná podle ní napsala řadu učebnic pro 
mexické žáky a studenty, kromě toho se věnovala překladům textů z indiánského jazyka náhuatl, čímž 
umožnila Čechům seznámit se s mýty a legendami předkolumbovského Mexika. 
"Je to pro mě obrovská čest. Považuji to za úžasné ocenění od mexické vlády za to, co skoro 50 let 
jsem se snažil o Mexiku napsat," řekl ČTK a Českému rozhlasu Kašpar. Jako mexikanista pracuje od 
roku 1974 a zemi považuje za svůj druhý domov, i když většinu času tráví v Česku. "Je to proto, že 
Mexičané jsou velmi otevření, přátelští lidé. Když vám řekne Mexičan můj dům je tvůj dům, znamená 
to, že to opravdu platí," řekl Kašpar. 
Holková Oborná se provdala za Mexičana a v latinskoamerické zemi žije od roku 1965. O zemi měla 
znalosti už předtím, zaujala ji ale indiánská kultura a její filozofie. "Tenhle typ kultury u nás nebyl 
znám, známe spíš filozofické myšlení orientu, Řecka," řekla s tím, že chtěla indiánskou filozofii 
zprostředkovat i Čechům. "Je to můj druhý domov, moje druhá vlast. Co můžu, tak přibližuji tuhle 
kulturu. Jsem ráda, že to (Mexičané) ocenili," řekla. 
 
 
URL| https://www.denik.cz/z_domova/dva-cesi...e-vyznamenani-pro-cizince-20180720.html 
 

‚Díky nim mají Češi větší povědomí o naší kultuře.‘ Mexiko ocenilo 
dvojici českých vědců 

20.7.2018    irozhlas.cz    str. 0   Zprávy z domova 
    Jana Magdoňová    Univerzita Pardubice     

Nejvyšší mexické vyznamenání udělované cizincům v pátek dostali dva čeští vědci. Ludmila Holková a 
Oldřich Kašpar obdrželi takzvaný Řád aztéckého orla za mimořádné služby mexickému národu. 
 
„Ocenění si zasloužili za to, že publikovali mnoho knih o Mexiku a překládali – různé kulturní 
publikace, dokonce i mýty a legendy. Na akademickém poli se Mexiku hodně věnovali a díky nim mají 
Češi větší povědomí o mexické kultuře,“ vysvětluje pro Radiožurnál Dominika Bernáthová kulturního 
oddělení mexické ambasády za co čeští vědci ocenění dostali. 
 
Na některých knihách pracovali společně. Například na pohádkách Proč se indiáni bojí sovího křiku 
nebo Kojot a oposum a jiné mexické pohádky. Česko španělské příběhy napsal Oldřích Kašpar a 
přeložila je právě Ludmila Holková. 
 
Oldřich Kašpar je český historik, etnolog, pedagog a napsal desítky knih. Kromě odborné literatury ho 
baví hlavně mýty, legendy, pohádky, lidové povídky a poezie indiánských kultur. V 70. letech studoval 
na Univerzitě Palackého v Olomouci na pedagogické fakultě obor čeština-dějepis a na filozofické 
historii. Pak nastoupil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde je nyní docentem. Od roku 2005 
učí také na Univerzitě Pardubice. 

https://www.denik.cz/z_domova/dva-cesi-dostali-nejvyssi-mexicke-vyznamenani-pro-cizince-20180720.html


 
Jak Oldřich Kašpar před časem řekl Českému rozhlasu, celý život se zajímá o mexickou a španělskou 
kulturu: „Kdykoliv mluvím s přáteli ze Španělska nebo Mexika, tak vždy tvrdím, že mám dvě vlasti. 
Pokud mluvím s Mexičany, tak říkám, že první je moje rodná země a druhá je Mexiko, na třetím místě 
je Španělsko. Pokud mluvím se Španěly, tak říkám, že druhé je Španělsko. Tím chci říct, že moje 
druhá vlast je Španělsko i Mexiko víceméně současně.“ 
 
Kašpar měl v roce 2002 po vydání své knihy Dějiny Karibské oblasti spor s profesorem Josefem 
Opatrným a dalšími kolegy ze Střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Podle nich Kašpar používal ve svých pracích textů jiných autorů bez uvedení pramene. Spor se dostal 
až před Etickou komisi univerzity, která jim dala za pravdu. 
 
Čtrnáct oceněných 
 
Druhou oceněnou je profesorka Ludmila Holková. Je vědkyní a pedagožkou. Přeložila desítky 
publikací ze španělštiny a do španělštiny. Mexiko ji řád udělilo mimo jiné i za tvorbu pro mexickou 
mládež. Od roku 1999 spolupracuje s domem kultury ve městě Tepeapulco a s místní komunitou. 
Zasloužila se o to, že práce španělského kněze Fray Bernardina ze 16. století se dostaly na seznam 
UNESCO. Ten dokumentoval historii a kulturu původních obyvatel Mexika. 
 
V minulosti Řád aztéckého orla dostalo 14 Čechoslováků a Čechů - jeho prvním nositelem se stal v 
roce 1935 prezident Edvard Beneš. Dalšími oceněnými jsou hlavně bývalí čeští velvyslanci působící v 
Mexiku. Na řádu je vyobrazený zlatý orel na bledě modrém poli, který drží chřestýš. Ten je spojovaný 
s aztéckou civilizací. Oba čeští vědci řád převzali v pátek v poledne na mexické ambasádě v Praze. 
 
 
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/l...drich-kaspar-vyznamenani_1807201903_mos 

 
Historik a etnolog z pardubické univerzity obdrží vyznamenání 

20.7.2018    pardubicky.denik.cz    str. 0   Moje Pardubicko 
    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Pardubice/Praha - Nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince „Řád aztéckého orla“, udělované 
mexickou vládou, obdrží dnes ve dvanáct hodin v Praze dva Češi. Jedním z nich je historik a etnolog 
Oldřich Kašpar z Katedry kulturních a sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, 
druhou vyznamenanou je vědkyně a pedagožka Ludmila Holková ze Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně. 
 
"Takto mexickou vládou oceněných Čechů bylo od roku 1935 prozatím jen čtrnáct. 
„Významné ocenění mexické vlády obdrží docent Kašpar z Univerzity Pardubice za svoji aktivitu, 
kterou vykonal pro Mexiko – za celoživotní studium mexické antropologie a historie, šíření mexické 
kultury v české společnosti, za bohatou publikační a překladatelskou činnost věnovanou této 
latinskoamerické zemi i za dlouholeté přednáškové působení na mexických univerzitách,“ přiblížila 
Valerie Wágnerová, tisková mluvčí Univerzity Pardubice. 
Oldřich Kašpar se už čtyřicet let pravidelně vydává do Mexika, kde se věnuje studiu mexické 
antropologie a historie, přednáší a vydal více než desítku knih věnovaných Mexiku, které byly 
publikovány nejen v češtině, ale i v němčině, francouzštině a španělštině. Zabývá se 
předkolumbovskou a koloniální lidovou slovesností Mexika, provádí terénní výzkum v mexických 
městech. Na některá místa se opakovaně vrací, aby mohl provádět zajímavá srovnání. Tak vznikla 
například i vloni vydaná kniha „O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika“. 
Latinskoamerickému tématu se navíc věnoval ve stovkách svých studií, které v průběhu času 
otiskovaly prestižní odborné časopisy v Čechách, Slovensku, Slovinsku, Polsku, Rakousku, Německu, 
Francii, Itálii, Španělsku, Rusku, Mexiku, Brazílii, či na Kubě. Do španělštiny i češtiny přeložil také 
indiánské básně a se svými studenty nastudoval několik her přenášejících diváka do starých časů 
Latinské Ameriky. 
A ještě mnoho materiálu mu prý zbývá ke zpracování. „Na každé cestě jsem si psal deníky, 
knihovnickou terminologií řečeno jich mám doma několik metrů, a teprve teď je začínám zpracovávat, 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ludmila-holkova-oldrich-kaspar-vyznamenani_1807201903_mos


stejně jako fotografickou a video dokumentaci,“ řekl historik a etnolog Oldřich Kašpar. Vyznamenání 
převezme českým vědcům předá velvyslankyně Mexika Leonora Rueda. 
" 
 
 

URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...erzity-odbrzi-vyznamenani-20180720.html 

Krátce 
21.7.2018    Hradecký deník    str. 6   Česko 

        Univerzita Pardubice     

Kajínek propaguje vymahače. 
Dlužníka utéct nenecháme, říká 
 
Praha – „Dlužníka s vašimi penězi utéct nenecháme. O útěcích totiž víme úplně vše. Jiří Kajínek, 
Mimosoudní vymáhání CZ,“ prohlašuje nejznámější český bývalý vězeň a omilostněný vrah Jiří 
Kajínek v reklamě, která propaguje firmu, fungující pod názvem Expozitura pro mimosoudní vymáhání 
a dražby. (jk) 
 
Česko by mohlo dát Bosně 25 milionů na boj s migrací 
 
Praha – Česko by mohlo poskytnout Bosně 25 milionů korun pro boj proti nelegální migraci. Návrh 
ministerstva vnitra projedná v úterý vláda. O poskytnutí pomoci jednal na konci června s bosenskými 
představiteli český velvyslanec v Sarajevu Jakub Skalník. Peníze by měly pomoci bosenské policii k 
nákupu lepšího vybavení pro ostrahu hranic. Ministerstvo vnitra v předkládací zprávě upozornilo, že v 
prvním pololetí přišlo do Bosny přes 7000 migrantů, z toho 2500 jich stále zůstává na území státu. 
(čtk) 
 
Dva Češi dostali nejvyšší mexické vyznamenání pro cizince 
 
Praha – Vědec z Univerzity Pardubice Oldřich Kašpar a česká pedagožka žijící v Mexiku Ludmila 
Holková Oborná převzali dnes na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší 
vyznamenání, které Mexiko uděluje cizincům. 
Podle velvyslankyně Leonory Ruedy Gutiérrezové získali oba Češi ocenění za to, že přispěli k posílení 
dobrých vztahů mezi Českem a Mexikem. 
Mexiko uděluje Řád aztéckého orla od roku 1932, před Kašparem a Holkovou Obornou ho získalo 14 
Čechů a Čechoslováků. (čtk) 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Česko; 06 
Publikováno| Krkonošský deník; Česko; 06 
Publikováno| Chrudimský deník; Česko; 06 
Publikováno| Jičínský deník; Česko; 06 
Publikováno| Náchodský deník; Česko; 06 
Publikováno| Svitavský deník; Česko; 06 
Publikováno| Orlický deník; Česko; 06 
Publikováno| Rychnovský deník; Česko; 06 
Publikováno| Pardubický deník; Česko; 06 
ID| 4877fa49-8a56-4b24-be85-b3f4c9f3144b 
 

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/historik-a-etnolog-z-pardubicke-univerzity-odbrzi-vyznamenani-20180720.html


Mexický řád pro docenta univerzity 
21.7.2018    Pardubický deník    str. 1   Titulní strana 

    (pro)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICKO VČERA 
 
Pardubice/Praha – Nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince „Řád aztéckého orla“, udělované 
mexickou vládou, obdržel včera v Praze historik a etnolog Oldřich Kašpar z Katedry kulturních a 
sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Takto oceněných Čechů bylo od roku 1935 
prozatím jen čtrnáct. Docent Oldřich Kašpar se už čtyřicet let pravidelně vydává do Mexika, kde se 
věnuje studiu mexické antropologie a historie, přednáší a vydal více než desítku knih věnovaných 
Mexiku, které byly publikovány nejen v češtině, ale i dalších jazycích. Zabývá se předkolumbovskou a 
koloniální lidovou slovesností Mexika, provádí terénní výzkum v mexických městech. 
 
Region| Východní Čechy 

 

Dva Češi dostali mexické vyznamenání 
21.7.2018    Právo    str. 5   Zpravodajství 

    ČTK    Univerzita Pardubice     

Vědec z Univerzity Pardubice Oldřich Kašpar a česká pedagožka žijící v Mexiku Ludmila Holková 
Oborná převzali v pátek na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší 
vyznamenání, které mexická vláda uděluje cizincům. 
 Podle velvyslankyně Leo nory Ruedy Gutiérrezové přispěli k po sílení dobrých vztahů mezi 
oběma zeměmi. 
 Mexiko uděluje řád od roku 1932, před Kašparem a Holkovou Obornou ho získalo 14 Čechů a 
Čechoslováků. ( 

 

Dva Češi dostali nejvyšší mexické vyznamenání pro cizince 
21.7.2018    Boleslavský deník    str. 6   Česko 

    (čtk)    Univerzita Pardubice     

Praha – Vědec z Univerzity Pardubice Oldřich Kašpar a česká pedagožka žijící v Mexiku Ludmila 
Holková Oborná převzali dnes na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší 
vyznamenání, které Mexiko uděluje cizincům. 
Podle velvyslankyně Leonory Ruedy Gutiérrezové získali oba Češi ocenění za to, že přispěli k posílení 
dobrých vztahů mezi Českem a Mexikem. 
Mexiko uděluje Řád aztéckého orla od roku 1932, před Kašparem a Holkovou Obornou ho získalo 14 
Čechů a Čechoslováků. 
 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Boleslavský deník; Česko; 06 
Publikováno| Benešovský deník; Česko; 06 
Publikováno| Kladenský deník; Česko; 06 
Publikováno| Berounský deník; Česko; 06 
Publikováno| Kolínský deník; Česko; 06 
Publikováno| Kutnohorský deník; Česko; 06 
Publikováno| Mělnický deník; Česko; 06 
Publikováno| Nymburský deník; Česko; 06 
Publikováno| Příbramský deník; Česko; 06 



Publikováno| Rakovnický deník; Česko; 06 
ID| 38bbdcad-e30a-4c6e-b84e-32eb7bf720a3 
 

Brněnský deník 

Dva Češi dostali nejvyšší mexické vyznamenání pro cizince 
21.7.2018    Brněnský deník    str. 6   Česká republika 

    (čtk)    Univerzita Pardubice     

Praha – Vědec z Univerzity Pardubice Oldřich Kašpar a česká pedagožka žijící v Mexiku Ludmila 
Holková Oborná převzali dnes na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší 
vyznamenání, které Mexiko uděluje cizincům. 
Podle velvyslankyně Leonory Ruedy Gutiérrezové získali oba Češi ocenění za to, že přispěli k posílení 
dobrých vztahů mezi Českem a Mexikem. 
Mexiko uděluje Řád aztéckého orla od roku 1932, před Kašparem a Holkovou Obornou ho získalo 14 
Čechů a Čechoslováků. 
 
Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Česká republika; 06 
Publikováno| Vyškovský deník; Česká republika; 06 
Publikováno| Břeclavský deník; Česká republika; 06 
Publikováno| Blanenský deník; Česká republika; 06 
Publikováno| Hodonínský deník; Česká republika; 06 
Publikováno| Znojemský deník; Česká republika; 06 
ID| 61f8e442-688b-4c78-9582-44d36c1f515e 
 

Dva vědci dostali mexické řády 
23.7.2018    Mladá fronta DNES    str. 14   Kraj Pardubický 

    (zln)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Historik a etnolog Oldřich Kašpar z Katedry kulturních a sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity 
Pardubice a vědkyně a pedagožka Ludmila Holková ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v 
Brně převzali v pátek na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší 
vyznamenání, které Mexiko uděluje cizincům. Podle velvyslankyně Leonory Ruedy Gutiérrezové 
získali ocenění za to, že přispěli k posílení dobrých vztahů mezi oběma státy. Řád před Kašparem a 
Holkovou získalo jen 14 Čechoslováků. Kašpar obdržel ocenění mexické vlády za svoji aktivitu, kterou 
vykonal pro Mexiko – za celoživotní studium mexické antropologie a historie, šíření mexické kultury v 
Česku a za bohatou publikační a překladatelskou činnost věnovanou této latinskoamerické zemi i za 
dlouholeté přednášení na mexických univerzitách. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

 

Mexický řád pro docenta univerzity 
23.7.2018    orlicky.denik.cz    str. 0   Z regionu 

    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Pardubice/Praha - Nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince „Řád aztéckého orla“, udělované 
mexickou vládou, obdržel v pátek v Praze historik a etnolog Oldřich Kašpar z Katedry kulturních a 



sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Takto oceněných Čechů bylo od roku 1935 
prozatím jen čtrnáct. 
 
"Docent Oldřich Kašpar se už čtyřicet let pravidelně vydává do Mexika, kde se věnuje studiu mexické 
antropologie a historie, přednáší a vydal více než desítku knih věnovaných Mexiku, které byly 
publikovány nejen v češtině, ale i dalších jazycích. Zabývá se předkolumbovskou a koloniální lidovou 
slovesností Mexika, provádí terénní výzkum v mexických městech. 
" 
 
 
URL| https://orlicky.denik.cz/z-regionu/mex...ad-pro-docenta-univerzity-20180723.html 
 

https://orlicky.denik.cz/z-regionu/mexicky-rad-pro-docenta-univerzity-20180723.html
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