
Životní příběh pana 
Walthera Hendrika 
Josefa Smeitinka-

Mühlbachera 



Dětství 

„Německy jsem uměl lépe než učitel.“  



Rodina 

Z malé vesnice v Rakousku odešel         
za lepším životem do Brna.“



Wilhering – dědeček Josef 

• Rodina Mühlbacher patřila k velice 
váženým rodinám 

• Dědeček Walthera, Josef, byl ve vesnici 
starostou 

• V roce 1938 se rakouští obyvatelé měli 
rozhodnout, zda chtějí být  součástí 
Německé říše 

• Pan Josef hlasoval proti 

• Odměna - tábor v Pardubicích + možnost 
volby : „Dostal na výběr - trest smrti nebo 
narukovat do německé armády.“ 

• Kvůli rodině si vybral druhou možnost, byl 
odvelen do Nizozemí, do města Haarlem 



Z malé vesnice v Rakousku odešel za lepším životem do Brna.“ Z malé vesnice v Rakousku odešel za lepším životem do Brna.“

Náhoda v Haarlemu 

Dědeček  pocházel  z vesnice, znal zemědělské práce               
a díky tomu pomohl Pithovi a jeho ženě  Olze splnit 
sen, stát se farmářem.“



Můj bratr byl partyzán, bojoval proti Němcům. A to je hlavní důvod. Proč mi sŇatek s Grétou rodina zakázuje.“

Osudové setkání rodičů 
„Jsi nejmladší, dám tě na 

autobus  a pojedeš za strýcem 

Pithem a tetou Olgou do 

Nizozemí.“ 

  

„Můj bratr byl partyzán, bojoval proti Němcům. A to je hlavní důvod 

proč mi sňatek s Grétou rodina zakázuje.“
 



„Ostatně jako další Holanďané nejsou tolerantní k Němcům a Rakušanům, a to až do dnes.“ 

Útěk 
• Gréta s Hendrikem utekla                         

do Rakouska  a tam se vzali 

• Žili střídavě v Rakousku, kde si 
Hendrik založil novou cukrárnu                 
a Nizozemí 

• Holanská část rodiny nikdy paní 
Grétu nevzala mezi sebe 

• Německý původ jí nemohli odpustit 

„Ostatně jako další Holanďané nejsou 

tolerantní k Němcům a Rakušanům,                   

a to až do dnes.“ 

 

„Nizozemská část rodiny 

maminku nikdy nevzala mezi 

sebe. Až do její smrti v roce 

2012 s ní nepromluvli.“ 

 



Jak získal Walther svá jména? 

Narodil 
se umělec 
 

• Jméno Walter dostal od rodičů 

• Hendrik je jméno nizozemského dědečka 

• Josef je jméno rakouského dědečka 

• Smeitink je příjmení otce 

• Mühlbacher je jméno od rakouské části 
rodiny „Umělcem jsem                     

od narození.                       

Od malička jsem pořád  

něco maloval, vytvářel, 

to byl můj svět. “ 

 

Jak získal Walther svá jména? 



Univerzita 

• Univerzitní město Nijmegen - nejstarší 
katolická univerzita 

• Studium v letech 1980-1985 

• Akademie výtvarného umění 
s pedagogickým zaměřením 

• 95% studentů byli komunisté

„ Bylo zajímavé je poslouchat, všude 

se vedly politické debaty, v hospodě,                     

ve studiu.“  



Walther - ambasador  Ukázka litografie 

„Petrovi  jsem vozil videokazety a tím mu alespoň takto 

umožnil spojení s těmi, které nemohl osobně navštívit.“ 

 



První návštěva Československa 

 

„Pro mě byl velký šok prázdné obchody. Každý 

obchod vypadal jako obchod na regály.“ 



Inspirace k malbě 

Maluji přírodní  odstíny barev, které hledám hlavně 

v jižním Polsku, na Slovensku, v Čechách a jižním 

Rakousku. Nizozemí není vůbec pro mě, tady své 

odstíny barev nenajdu.“  



Rodina v České republice „tady v Rouchovanech žije rodina 

Muhlbacher.“ 

„Našel jsem zde část své rodiny.   

A to je hlavní důvod, proč chci žít          

na Vysočině.“ 



Manželství 

„Manželku jsem poznal před 30 lety              

na oslavě u kamarádky. Byla to láska             

na první pohled.“ 



Život v Příštpu 

„Obyvatelé vesnice mě postupně přijali mezi sebe. Máme  velice 

přátelské vztahy, ale mému abstraktnímu umění nerozumí. 

Podle nich by moje obrazy mohl malovat můj kocour.“  



To je součet let nás tří.“  

Umění  
• Walther je malíř, sochař, vyrábí 

šperky a textil, je specialista na 
svatební šaty 

• Je oficiálním kurátorem umělecké 
besedy na Slovensku  

„CS znamená  Česko a Slovensko,                            

156 je součet let nás tří.“ 



To je součet let nás tří.“  

Walther malíř 
• Walther sám o své malbě řílá: 
• „Vždy nejdéle trvá udělat první tečku, první tah. Existuje                  

i den, kdy stojím před plátnem a mám strach malovat. A pak 
přijde ta první tečka, první tah a už to jede automaticky.“ 

• „Asi mám jiné brýle než ostatní. Ve všem vidím něco 
zajímavého. Koukám do reality, ale vidím ji trochu jinak.              
Vidím dvě auta a ze dvou udělám jedno. Půl škodovka, půl 
porsche. Pokud někdo po mě chce, abych mu namaloval 
krajinku a chce tam modré barvy. Ale já je tam nevidím.  
Maluji prostě jen tak, jak já chci, ne tak, jak to chtějí a vidí 
jiní.“  

• „Jsem pozitivní člověk, ale celý život maluji jinak než ostatní.“ 



Poděkování 
• Velice si vážíme nových poznatků                        

a spolupráce pamětníka akademického 
malíře pana Walthera Hendrika Josefa 
Smeitinka-Mühlbachera 

• Za metodickou pomoc a podporu děkujeme 
paní Barboře Živné  

• Za zpracování reportáže děkujeme  paní 
redaktorce Ireně Šarounové z Českého 
rozhlasu  

• Podklady zpracovávaly:  
Markéta Kochánková, Izabela Julie Koubová, 
Tereza Stejskalová a Lucie Vávrová pod 
vedením paní učitelky Mgr. Jiřiny 
Nápravníkové  



Zdroje 

• Vlastní kresby 

• Fotografie z archívu pana Walthera 

• http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-
july/ 

• https://search.seznam.cz/?q=rouchovany&sourceid=novinky&thru=ribbon&r
ibbon=novinky&overlay_type=portfolio&overlay_id=card 

• https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html 

• https://www.artidomus.com/collections.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
http://www.iasil.org/conference-2018-radboud-university-nijmegen-23-27-july/
https://search.seznam.cz/?q=rouchovany&sourceid=novinky&thru=ribbon&ribbon=novinky&overlay_type=portfolio&overlay_id=card
https://search.seznam.cz/?q=rouchovany&sourceid=novinky&thru=ribbon&ribbon=novinky&overlay_type=portfolio&overlay_id=card
https://search.seznam.cz/?q=rouchovany&sourceid=novinky&thru=ribbon&ribbon=novinky&overlay_type=portfolio&overlay_id=card
https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html
https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html
https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html
https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html
https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html
https://www.artidomus.com/building-studio-cz.html
https://www.artidomus.com/collections.html
https://www.artidomus.com/collections.html

