
Vzpomínka na Karla Hájka 
 

Před třiceti lety odešel do věčných lovišť za svými milovanými jeleny, laněmi, psy, 
liškami a kočkami pan fotoreportér Karel Hájek. Legenda historie Československé novinářské 
fotografie. Člověk, jehož profesionální práce zaznamenala dějinné události Československé 
společnosti, obrazy prezidentů, jejich soukromí, vzrušující chvíle stávkujících, havárie letadel a 
kouzelný kraj plný zvířeny a bujné přírody. Patří dík Nadě Mihalovičové za to, že k smutnému 
výročí připravila útlou publikaci nazvanou Vzpomínka na Karla Hájka. V ní se vypořádala s 
přihlouplým názorem některých mediálních historiků, kteří s pohrdavým úšklebkem interpretují 
Hájkovo dálo jako  činnost „chameleóna“, který se uměl přizpůsobit všem režimům, které 
Českou kotlinou prošly. 

Takové hodnocení nemůže akceptovat nikdo, kdo umí pochopit Hájkovy fotografie. 
Samozřejmě: fotografoval za všech režimů, ale jak, pánové! Jen si vezměte Hájkovy Masaryky a 
Beneše, jeho Háchu a jeho Gottwalda. Jen člověk, který nechce vidět, nevidí ten markantní rozdíl 
mezi jejich zobrazením.  

Mihalovičová má plnou pravdu, že Hájek byl profesionál, který mistrovsky zaznamenával 
události, lidi a zvířata v akci. Byl vždycky na pravém místě v pravou dobu, a vždycky technicky 
perfektní. 

Útlá knížečka, kterou s účastí Syndikátu novinářů ČR vydalo nakladatelství Credit, je 
skromným poděkováním mistru reportážní fotografie. Škoda, že místy ruší čtenáře drobné 
editorské nedostatky, jako je datově neuspořádaný výběr z bakalářské práce, opakování 
vzpomínek i zcela zbytečný dopis Jana Wericha psu Karla Hájka.                                            (mj) 
 
Uveřejněno v Mediažurnálu, zpravodaji Syndikátu novinářů ČR, v červnu 2008.  
 
 
Zájem o publikaci Vzpomínka na Karla Hájka již vyjádřily:  
- Syndikát novinářů České republiky 
- Fakulta sociálních věd - katedra žurnalistiky  
- Svaz českých fotografů 
- Fotocentrum Škoda ve Vodičkově ulici v Praze 
 

 

 
Tuto útlou knížku si můžete objednat i vy na adrese:  

 
klubseniorusncr@rscr.cz 

 
Internetová cena je 50 Kč + poštovné  
(v případě osobního odběru se poštovné nezapočítává). 
 



 
 

 
 
 

Láska je to určitě – anotace 
 
Osobní vyprávění ženy, novinářky a matky pěti dětí o svém životě a práci, 
provázené peripetiemi různých zvratů a náhod. Krátkou část svého dětství prožila v 
klášteře. Na tuto dobu samozřejmě nelze zapomenout a proto ji tak věrně a 
sugestivně líčí i v této knize. Vzpomíná na své přátelé a spolupracovníky, které 
potkávala v různých redakcích novin a časopisů. Kniha obsahuje množství 
dobových fotografií. 
 
 
 
 

Z pera autorky Nadi Mihalovičové je i čtivou 
formou psaná téměř autobiografie s názvem 

 

Láska je to určitě 
 

Vydalo ji nakladatelství Petrklíč a lze si ji objednat na 
adrese: http://www.neoluxor.cz/knihy/popularne-
naucna/memoary/laska-je-to-urcite-d3t93739 
 

Na stejné adrese si můžete objednat i milou knížku básní 
Nadi Mihalovičové, Naděždy Sobkové a  

Bohuslava Korycha s fotografiemi Zdeňka Hřebejka  

Zrcadlení vzpomínek. 
 
 

klubseniorusncr@rscr.cz 
 
Tato publikace je k dostání za 80 Kč + poštovné  
(v případě osobního odběru se poštovné nezapočítává).  



Fotogalerie ze křtu knihy Láska je to určitě: 
  

    
          Autorka knihy N. Mihalovičová a Pavel Bobek                                 Publikum na křtu knihy 

 

    
               Autorka s fotografem Vilémem Kroppem                     Ukázku z knihy čte herečka Gabriela Filippi 

 

    
         Se Zdeňkem Troškou, kterému se kniha líbila                                        Přípitek na úspěch knihy 

 



 
Hlavní aktéři křtu knihy – zleva: nakladatel Jiří Himal (Petrklíč), herečka Gabriela Filippi,  

autorka Naďa Mihalovičová a zpěvák Pavel Bobek 
 

       
                   Nakladatel Jiří Himal                                                                 herečka Filippi čte ukázku z knihy 

 
                                                                                                          Autoři fotografií: Zdeněk Zůna a Zdeněk Hřebejk 


