Nekrolog.
Krásné město: Časopis přátel Kutné Hory, č. 3, (říjen) 1999, str. 2, 8.

NADĚŽDA MUNKOVÁ
Nadezda Munk, ochránkyně přírody, zemřela v 97 letech” zněl nadpis v denníku The
Oregonian. Paní Munková-Prášilová zemřela
klidně ve spánku 16. ledna 2000, do roka a
do dne po svém muži. Narozena byla 6. července 1902 v Českých Budějovicích. Poslední
její obrázek1 ji ukazuje v plném zdraví a spokojenosti na její 97 narozeniny. Její manžel,
Kutnohořan, kterého si vzala v roce 1925,
zemřel též ve věku 97 let. Prof. JUDr. ing.
František Munk měl krátký nekrolog
v „Krásném městě“. Tam jsou uvedeny další
informace o této významné kutnohorské rodině. Ještě vloni v květnu zde byla paní Munková se synem Michalem. Hlavně si přála
ještě jednou vidět pohled na Kutnou Horu od
Poličan. Tehdy se Munkovi byli v Praze rozloučit při jeho pohřbu v Praze s bratrem paní Munkové JUDr. Vladimírem Prášilem, který zemřel ve věku 94 let. Jeho nekrolog najdete
v Krásném městě č. 4/99 str. 23- 25. Jsou tam i základní informace o
paní Munkové, které nebudu opakovat.
Vedle jejich lásky a vzpomínek Nadia, jak ji její američtí známí říkali,
bude žít za mořem nadále ve dvou
amerických institucích. Jednou je velký
Marquam přírodní park na jihozápadě
Portlandu, který během třiceti let vybojovala a zvelebila. Ve fotce2 je před
pavilonem na mnohakilometrové cestě
parkem. Pavilon nese její jméno. Druhou je Studijní fond Naděždy Munkové
na Portlandské státní Univerzitě. Na
její vzpomínku se 12. února sešlo 100 jejích nejbližších příbuzných a
přátel z Prahy, Švýcarska, Mexika a
Ameriky v jejím krásném domově3 na
kopci v jihozápadním Portlandu, který jsem i já měl příležitost obdivovat
několikrát od roku 1969. Mezi pozůstalými této významné Kutnohořanky je syn Michal, známý
v Kutné Hoře ze svých návštěv, který
nyní žije v rodinném portlandském
domě a dcera Suzanne Ragen ze Se-
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attle. Žijí i její tři sestry: Jára Bonner v Lake Oswego, Ljuba Veselá ve
švýcarské Ženevě a Katja Bihhellerová v Praze. Jsou zde tři pravnoučata. Na poslední fotografii tam vystavené se den před svým úmrtím
usmívá na svou prapravnučku Nellie, jednu ze sedmi.
Naděžda Prášilová se přistěhovala do Kutné Hory v útlém
věku tří let, v roce 1905, když se její otec stal ředitelem místní
rolnické školy. Po maturitě v Kutné Hoře odešla slečna Prášilová do Prahy studovat sociální práci. Ve dvacátých letech byla
aktivní v různých etických hnutích, a tam se seznámila
z budoucím manželem. Rodina Munkova bydlela v Kutné Hoře
na Palackém náměstí 96.4
Šest let po svatbě dostali oba Rockeffelerovo studijní stipendium do Ameriky a po
návratu
do
Prahy
vystavěli svůj moderní
dům ve stylu Bauhaus5
na Babě, který je dodnes
popisován a zobrazován
v učebnicích architektury.
Paní Munková6 se stala výkonnou sekretářkou Alice Masarykové
na ministerstvu sociální péče a
v druhé polovici třicátých let byla
hlavní a odpovědnou redaktorkou tehdy
pokrokového a vlivného časopisu „Žena a
domov“, vydávaného Ústředím československých hospodyň. Pomáhala protinacistickým uprchlíkům, kteří se po Mnichově
uchylovali do Prahy. V květnu 1939 celá
rodina uprchla z protektorátu a dostala se
do Spojených států. Jak dům v Kutné Hoře, který vlastnila stará paní Munková, tak
pražský dům byly zabaveny jako židovský
majetek, a vráceny Munkům po osvobození v roce 1945. Frank Munk prodal pražský dům v roce 1952 a syn Michal dům
v Kutné hoře v roce 1988. O dalších osudech rodiny v USA a v poválečném Československu se dočtete v již zmíněném
nekrologu Franka Munka (Krásné Město,
1/99, str. 17-18.)
I v Kutné Hoře existuje od roku 1995
Studijní nadační fond dr. ing. Františka
Munka a Naděždy Munkové-Prášilové.
Účelem fondu je poskytovat stipendia pro
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zahraniční studium výjimečně nadaným studentům a absolventům do
věku 25-ti let Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Ve své závěti odkázala paní Munková fondu další podstatnou částku.
Moji rodiče znali dobře Munkovy i jejich rodiče. Z Frankem Munkem
jsem se podílel o čas na první poválečné schůzce Klubu rodáků a přátel
Kutné Hory v Praze, kde on mluvil o své práci s UNRRA a já o své cestě
Finskem. Z Ameriky Frank sledoval mé osudy v exilu, a podával zprávy
o mně mým rodičům. Když jsem pracovně navštívil
prestižní Reed College v Oregonu, kde byl profesorem,
zjistil jsem s jakou vážností mluvili o jeho odbornosti a
s jakou láskou o jeho lidskosti. Při té a dalších návštěvách u nich jsem poznal i vysoké hodnoty
Naděždy. Jsem rád, že mne navštívili i při své poslední
návštěvě v roce 1997 v Kutné Hoře.7 Téměř do jeho
smrti jsem měl s Frankem spojení přes internet. Jak
kutnohorská tak česká situace ho velmi zajímaly.
Znám několik dalších Kutnohořanů, kteří Munkovy
znali. Tak i zde na ně bude s úctou a v dobrém
vzpomínáno.
Richard Jung

97. narozeniny, 1999.
Pí. Munková před pavilónem nesoucím její jméno, Marquam přírodní park.
3 Rodinný dům 3808 SW Mt Adams Drive, Portland, Oregon.
4 Munkův dům, Palackého 96, r. 1927.
5 Dům v Praze Na Babě, 1933.
6 Asi 32 let. Fotila ji její sestra Věra.
7 Naposledy spolu v Kutné Hoře, léto 1997.
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