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Ústřední vojenská nemocnice – Vo- 
 jenská fakultní nemocnice Praha 

představila koncem  listopadu 2014 zre-
konstruované laboratoře oddělení he-
matologie a krevní transfuze, pracovně 
nazvané ,,3 v 1“.  Jejich vybavení odpoví-
dá světové úrovni a umožňuje rychlejší 
a především kvalitnější metodu vyšetře-
ní dárcovské krve, čímž snižuje na mini-
mum riziko přenosu infekce na příjemce 
transfuze. V  jednom „open space“ jsou 
umístěny všechny laboratorní činnosti 
spojené s vyšetřováním dárců krve: 

1)  vyšetření krevních skupin a scree-
ningu nepravidelných protilátek proti 
erytrocytům,

 2) sérologické vyšetření krví přenos-
ných infekcí,

 3) naT (PcR) vyšetření krví přenos-
ných infekcí.

Proto je laboratoř pracovně nazývána 
„3 v 1“. „Bez špičkových laboratoří se mo-
derní medicína neobejde. Laboratoře 
Oddělení hematologie a  krevní transfu-
ze ÚVN, které jsou dnes prezentovány, 
znamenají novou etapu na  kvalitativně 

mnohem vyšší úrovni a potvrzují  vysoký 
standard péče, kterou vojákům i  civilním 
pacientům Ústřední vojenská nemocnice 
poskytuje. Těší mne, že můžeme dát jasný 
signál, že se o naše vojáky umíme posta-
rat a  nabídnout kvalitní zdravotní péči,“ 

uvedl náměstek ministra obrany Tomáš 
Kuchta. „Ministerstvo obrany podporu-
je naši nemocnici v  rozvoji a  zavádění 
nových technologií. Dnes představená 
metoda vyšetření krve přináší výrazný 
kvalitativní a  bezpečnostní efekt tím, že 
minimalizuje infekční transfuzní rizika 
potenciálně nebezpečná pro příjemce,“ 
uvedl ředitel ÚVn prof. Miroslav Zavoral, 
který zároveň zdůraznil, že podmínkou 
úspěšného zavedení nové metody vy-
šetření dárcovské krve je kvalitní od-
borná základna a  zázemí pracoviště. 
Metoda naT (nucleic acid Test), resp. 
PcR (Polymerase chain Reaction) testů, 
zjišťuje přítomnost přímo nukleové ky-
seliny viru. citlivost takových vyšetření 
je vyšší a  přináší i  zkrácení diagnostic-
kého okna. Byla zavedena ve  většině 
zemí světa. ÚVn k  tomuto testování 
přistoupila, neboť splňuje požadavky 
naTo na  kvalitu vyšetření dárcovské 
krve. ÚVn tak může zásobovat krví také 
zahraniční mise.

ÚVN VyšEtřUJE KREV dáRců NOVOU MEtOdOU
V MOdERNĚ VyBAVENých LABORAtOřÍch 

Profesor Miroslav Zavoral a Tomáš Kuchta
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 Ve středu 3. 12. 2014 přesně v 18:17 
hodin bylo do  babyboxu na  budově 
Úřadu městské části Praha 6 odlo-
ženo dítě. Jde vůbec o první případ, 
kdy byl babybox v Jilemnického ulici 
od roku 2010 využit. U předání dítě-
te asistoval osobně starosta městské 
části Praha 6 Ondřej Kolář. „Babybox je 
napojen na  ostrahu úřadu a  je ostrahou 
nonstop monitorován, okamžitě jsme 

po hlášení monitorovacího zařízení o ote-
vření babyboxu a  nálezu dítěte zavolali 
záchranku. Předali jsme čerstvě naroze-
ného chlapečka, který byl podle prvních 
zjištění v pořádku. Záchranná služba dítě 
převezla do Motolské nemocnice. U dítěte 
nebyl zanechán žádný vzkaz,“ řekl  ond-
řej Kolář, starosta městské části Praha 6. 
Babybox v Jilemnického ulici na budo-
vě úřadu Prahy 6 je vůbec první pražský 

babybox na  levém břehu Vltavy. Fun-
guje   od  29. července 2010, přístupný 
je nepřetržitě 24 hodin denně a  7 dní 
v týdnu. „Jsem velmi rád, že šestkový ba-
bybox pomáhá zachraňovat životy dětí. 
Umístěním babyboxu na radnici chceme 
pomoci zabránit otřesným případům, kdy 
novorozence někdo odloží do  popelnice 
nebo na místo, kde nemá sebemenší šan-
ci na přežití,“ dodal starosta.

V pátek 12. prosince 2014 byl krát-
ce před devátou hodinou ranní 
v  radničním babyboxu na  budově 
Úřadu městské části Praha 6 nale-
zen druhý novorozenec - tentokrát 
holčička. Krátce po  deváté hodině 
byla převezena záchranáři na  no-
vorozenecké oddělení Fakultní ne-
mocnice v  Praze Motole. holčička 
má 3, 27 kilogramů, 49 centimetrů 
a  podle prvních vyšetření je v  po-
řádku. Jde už o 112. takto zachráně-

né dítě baboxy v  České republice. 
„V  Praze 6 nyní máme snad nejvytíže-
nější babybox v  České republice. Přeju 
miminku hodně zdraví a štěstí do života 
a  ať co nejdříve najde milující rodinu," 
řekl ondřej Kolář, starosta městské 

části Praha 6. Holčička byla nahá, za-
balená pouze v dece a pojmenovaná 
Jitka, po Jitce Köcherové ze sociálního 
odboru radnice Prahy 6. Pro babybox, 
jenž čtyři roky čekal na  svoji příleži-
tost, jsou nyní odložená dvě děťátka 
během devíti dnů – klučík Tomáš cha-
lupa (pojmenovaný po  bývalém sta-
rostovi, který babybox nechal zřídit) 
z 3. prosince a děvčátko Jitka Köche- 
rová z 12. prosince – velkým zadosti-
učiněním. 

RAdNIČNÍ BAByBOx POPRVé V AKcI

hOLČIČKA! V RAdNIČNÍM BOxU dRUhé dÍtĚ

Tramvaj na Dědinu nesmí  
 zvyšit automobilovou 

zátěž v  této lokalitě. Rada 
městské části Praha 6 jed- 
nomyslně schválila vyjá-
dření radnice k  tramva-
jové trati divoká šárka 
– dědinská. hlavní poža-
davek je jasný – ochránit 
rezidenční oblast před 
nárůstem automobilové 
dopravy a  řešit úbytek 
parkovacích míst. Projekt 
je nyní ve fázi posuzování 
vlivů na  životní prostředí.
„Podporujeme tramvaj, ale 

nechceme křižovatku, která 
by přivedla tranzitní dopravu 
do  míst, kde dnes není. Ne-
podceňujeme ani řešení úbyt-
ku parkovacích míst v souvis-
losti s  výstavbou tramvajové 
trati,“ řekla  Petra Kolínská 
(SZ), zástupkyně starosty 
odpovědná za oblast dopra-
vy. Prodloužení tramvajové 
trati přes Dědinu na  Dlou-
hou Míli patří dlouhodobě 
mezi priority Prahy 6, ale 
pouze za  určitých podmí-
nek. Hlavním důvodem pro 
podporu prodloužení je 

zlepšení dopravní obsluž-
nosti oblasti poté, kdy bude 
postupně redukována auto-
busová doprava, konkrétně 
ukončeni autobusových 
linek na  Veleslavíně a  poz-
ději nahrazení autobusové-
ho spojení letiště s centrem 
města železnicí.

„S  ohledem na  vyjádření 
obyvatel v  dotčené lokalitě 
a  zejména s  ohledem na  Zá-
vazné stanovisko silničního 
správního úřadu z  loňského 
roku požadujeme upuštění 
od  zřízení křižovatky z  ulice 

Navigátorů/U silnice a  za-
chování plného průjezdu 
ulice Vlastina v úseku U silni-
ce – Evropská. Pro východní 
úsek Vlastiny ulice požadu-
jeme dopracovat variantní 
řešení automobilové dopravy 
po  prodloužení tramvajové 
trati,“ řekl Antonín Nechvá-
tal (SZ), radní odpovědný 
za životní prostředí a vzhled 
městské části Praha 6. Ve-
řejné projednání záměru 
proběhne v  lednu 2015. 
Čas a místo bude včas ozná- 
meno.
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cvičení pro všechny věkové katego-
rie od  nejmladších (od  1,5 roku) až 
po starší a pokročilé.
Místo konání: Ústřední vojenská ne-
mocnice, Praha 6, U nemocnice 1200

 Rodiče s  dětmi (Pondělí 17-18 
hod.)

cvičení vedou kvalifikované zkuše-
né lektorky. Vše je především formou 
hry. Využíváme říkadla, písně, pohybo-
vé hry, relaxační cvičení a  nejrůznější 
náčiní - trampolínky, duchny, bedny 
a  bedýnky, žebříky, lavičky, kladiny, 
vozíčky a koloběžky, koberce, žíněnky, 
kruhy, obruče a kroužky, míčky a míče, 
tyče, drátěnky, kostky, kuželky, stuhy, 
šátky a padák, který umí krásně pohou-
pat, i oblíbenou prolézačku s klouzač-
kou. cvičení rozvíjí pohybové doved-
nosti dětí, zlepšuje se jejich koordinace, 
prostorová orientace atd. Děti se se-
znamují s ostatními dětmi a dospělými 
a učí se s nimi spolupracovat. 

 Předškoláci (Středa 17:30-18:30 
hod.)

Děti v  předškolním věku tráví po-
hybem značnou část, ne-li většinu 
svého času. na  cvičení mají dostatek 
času a prostoru, aby mohly uvolnit tu 
spoustu energie, mohly běhat a skákat. 
cvičení pro předškoláky je také ideální 
přípravou před nástupem do  školy – 
děti se učí udržet pozornost, soustředit 
se, porozumět pokynům a respektovat 
je, učí se i vzájemné spolupráci ve sku-
pině. Předškoláci už cvičí bez rodičů 
a postupně se tak učí samostatnosti.

 Žáci (Středa 17:30-19:30 hod.)
na věkovou kategorii předškolních 

dětí navazuje cvičení žactva školního 
věku. Všestranně zaměřené sportov-
ní a  tělovýchovné činnosti přispívají 
ke  zdravému vývoji organismu dítěte 
a  nabízejí efektivní a  zábavné prožití 

volného času. Děti si zacvičí na běžném 
tělocvičném nářadí, prověří sílu a  ob-
ratnost na  netradičních prolézačkách, 
naučí se skákat na velké trampolíně.

 Sportovní gymnastika pro dívky 
(Úterý 17-19 hod., Čtvrtek 17-19 
hod., Neděle 17-19 hod.) 

Činnost oddílu je zaměřena 
na sportovní gymnastiku na nevrcho-
lové úrovni. Dívky se zúčastní soutěží 
ČaSPV příp. ČoS (memoriál Soni Dub-
ské, pražský přebor Praha - open, Zá-
vod pro radost, soutěže v  pódiových 
skladbách, atp.). Do  gymnastické pří-
pravky přijímáme dívky od 5 let. V sou-
časné době je však kapacita oddílu té-
měř naplněna, takže můžeme přijmout 
maximálně 5 holčiček nar. 2002-2005.

 Rytmická gymnastika, aerobik 
(Pondělí 20-21 hod, Čtvrtek 17-18 
hod.)

cvičení při hudbě je pro ženy 
i  muže všech věkových kategorií. ob-
sahuje prvky aerobiku, pilates, cvičení 
s overbally, tyčemi a stepy, posilování 
se zátěžemi (činkami) a  posilovacími 
gumami i strečink. cvičitelky se střídají.

 Zdravotní tělocvik a cvičení senio- 
rů (Úterý 15-16 hod.)

Rehabilitační cvičení při hudbě, 
určené ženám i  mužům všeho věku, 
zaměřené na zlepšení zdravotního sta-
vu a prodloužení aktivního období ži-
vota. Procvičují, protahují a posilují se 
všechny klouby a uvolňuje páteř. cvičí 
se na  podložkách, u  ribstolí, s  míčky, 
s posilovacími gumami apod. Vhodná 
pohybová aktivita má nejen ochranný, 
ale i léčebný význam. Preventivně pů-
sobí proti mnohým „civilizačním“ one-
mocněním, oddaluje fyziologické změ-
ny vyvolané stárnutím, působí příznivě 
na  tělesný a  duševní stav a  pomáhá 
k zachování soběstačnosti.

cVIČÍME PO cELý ROK 
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cílevědomá žena 
rozhovor s 

hANOU MAšLÍKOVOU
„Modeling už je druhá kolej, v sou-

časné době je pro mě na prvním mís-
tě moderování,“ říká hana Mašlíková 
(32). Působila už mimo jiné jako mo-
delka na  módních přehlídkách, když 
se účastí v  televizní reality show tro-
sečník dostala do  povědomí širšího 
okruhu diváků. Od  té doby se vedle 
modelingu často objevuje i  na  strán-
kách mnoha novin a časopisů (včetně 
bulvárních), moderuje společenské 
akce i televizní pořady a spoluvytváří 
sportovní web Be Fit tV.    

 
 co pro Vás znamenala reality show 
Trosečník?

nezapomenutelnou vzpomínku a ob- 
rovskou fyzickou i psychickou zkušenost. 
V  televizi to možná vypadalo jako leg-
race, ale byla to hodně tvrdá záležitost. 
celý měsíc v jednom oblečení, bez hygi-
enických potřeb, k  jídlu jen to, co jsme 
našli, a  denně fyzicky náročná soutěž. 
Skoro každou noc monzunové deště, 
otravný hmyz a  nebezpeční hadi a  pa-
vouci. odlétala jsem tam a vážila 58 kg, 
po skončení soutěže jsem měla 48 kg.
 Jak jste se dostala k  modelingu 
a kolik Vám bylo let?

S modelingem jsem začala poměrně 
pozdě, až někdy ve  dvaceti letech. nej-
dříve jsem chodila na  přehlídky v Tepli-
cích, mém rodném městě, a když mi Tep-
lice byly malé, tak jsem vyrazila do Prahy.
 Musí mít úspěšná modelka ostré 
lokty?

nepovažuji se za úspěšnou modelku, 
takže se budete muset zeptat topmode-
lek jako Tereza Maxová či Daniela Pešto-
vá. 
 Jak spolu vzájemně vycházíte s mo-
delkami své generace? Panuje velká 
rivalita?

Žádnou rivalitu jsem nikdy nezažila.
 Jaké konkrétní produkty jsou spo-
jeny s Vaší tváří?

Jsem tváří německé módní znač-
ky oblečení Rich & Royal. Také mám 
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již rok zapůjčený vůz Škoda Superb 
od  společnosti Přerost a  Švorc a  propa-
guji ji. 
 co plánujete dělat po skončení ka- 
riéry modelky?

Modeling už je druhá kolej, v součas-
né době je pro mě na prvním místě mo-
derování.
 takže jaké další aktivity máte mimo 
modeling?

Již dva roky pracuji na TV nova jako 
moderátorka ve  Snídani s  novou a  rok 
jsem moderovala bulvární pořad Prásk. 

Už sedm let hraju v  Divadle kouzel 
po boku Pavla Kožíška. 

Další mojí aktivitou je sport, v součas-
né době spoluvytvářím s profesionálním 
zápasníkem andré Reindersem sportov-
ní web Be Fit TV.
 Sportujete? Nemáte se svými křiv-
kami problémy?

ano, sport je velmi důležitá součást 
mého života. chodím do  fitka, jezdím 
na  koni, na  kole, lyžuji, občas si zkusím 
i thajský box.
 Jak vypadá Váš typický pracovní 
den?

Každý můj den je jiný. 
nejnáročnější jsou pro mě dny, kdy 

mám Snídani s  novou, protože musím 
vstávat ve  3:20 hod. Často ten den mí-
vám ještě další povinnosti a  zastavím 
se až večer, ale i přesto tuto práci miluji 
a neměnila bych. 

Kromě Snídaně s  novou hraju v  Di-
vadle Kouzel Pavla Kožíška. Máme 
čtyři dětská kouzelnická představení 

a jednu velkou magickou show. S těmito 
představeními jezdíme po  celé české 
republice. 

Další mojí pracovní náplní jsou stále 
ještě módní přehlídky, ale ty dělám už 
jenom nárazově a  vybírám si pro mne 
zajímavé akce. 

V  poslední době mi přibývá více 
a více akcí, které moderuji.
 Když s  kouzelníkem Pavlem Kožíš-
kem vystupujete jako jeho asistentka, 
naučil Vás nějaké kouzlo?

Poopravím Vás, nejsem asistentka, 
ale jeho kolegyně. asistentka kouzelníka 
je pro většinu lidí jen přinašečka rekvizit 
nebo někdo, na  kom kouzelník ukazuje 

triky. Spolupráce s  Pavlem je jiná. naše 
přestavení jsou formou mluvených dia-
logů a společného kouzlení. Každé před-
stavení připravujeme společně, takže 
musím znát všechna kouzla. Bez toho by 
to asi ani nešlo.
 Vadí Vám bulvární noviny?

Spousta bulvárních článků, které 
o mně vyšly nebo vycházejí, nejsou zalo-
žené na pravdě. To mi samozřejmě vadí 
a my se ani nemáme možnost nijak ob-
hájit. na druhou stranu média k mé práci 
patří.
 Je Vám příjemné, že mnohdy nevy-
bíravě rozebírají Vaše soukromí?

Samozřejmě mi to vadí, ostatně 
komu by to nevadilo.
 Sama jste ale pro bulvár pracovala. 
Jaké je to z druhé strany? 

Bylo to hodně těžké, vyptávat se 
mých kolegů z branže na věci, které mně 
samotné vadí.
 Jací muži Vás dokážou zaujmout?

Inteligentní, sportovně založení, se 
smyslem pro humor.
 co považujete na  mužích nejvíce 
sexy? 

Inteligenci.
 co nejvíce změnilo Váš život?

Sport a  zdravý životní styl. Sport mi 
ukázal novou cestu a naučil mě i jinému 
myšlení. Sport mi dal cíle a  sny, které si 
chci zkusit splnit.
 dostala jste někdy radu, kterou jste 
neposlechla a pak toho litovala?

Těch bylo… Jsem hrozně tvrdohla-
vá, ale naštěstí čím jsem starší, tím jsem 
rozumnější. Teď už si neprosazuju tolik 
svou a  dokážu přemýšlet o  názorech 
druhých. 
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 Máte už vybráno, kam pojedete le-
tos na dovolenou?

Moje nejbližší dovolená bude napůl 
pracovní. na konci března letíme na náš 
již druhý sportovně-relaxační pobyt FIT 
SPoRT FUn do  Egypta. Tento pobyt or-
ganizujeme ve spolupráci s cestovní kan-
celáří Fischer a  spolu s  andré Reinder-
sem zde vytváříme sportovní program 
pro účastníky. Kromě ranních tréninků 
na pláži organizujeme odpolední i večer-
ní program. Jde o různé hry související se 
sportem, ale samozřejmě nezapomíná-
me ani na potřebný relax a zábavu. 
 Prozradíte své nejoblíbenější jídlo?

Samozřejmě nejvíce mi chutná coko-
liv od maminky. Taky miluju domácí lan-
goše a sushi. Zatím jsem nikdy nedržela 
žádnou dietu a musím se přiznat, že by 
to pro mě možná byl nesplnitelný úkol. 
K jídlu mě poutá veliká láska. 
 Jakou hudbu nejraději poslouchá-
te?

Miluju písničky Tomáše Kluse. Jeho 
texty jsou naprosto excelentní.
 Máte doma nějaké zvířátko?

Mám Lousianského leopardího psa 
Draga a dvě čivavy: Mini a Piccola.
 Jaká jste řidička? Čím jezdíte?

Je hloupé se hodnotit, ale myslím, že 
jsem skvělá řidička.

Mám zapůjčený vůz Škoda Superb 
od společnosti Přerost a Švorc. Je mi ctí 
s ní spolupracovat.
 Jak si dobíjíte baterky?

Jídlem a  odpočinkem. Čas nejraději 
trávím se svou rodinou. Ráda se projdu 
se svým psem, zajdu do divadla, přečtu 
si knihu nebo jdu na masáž.
 Považujete se za úspěšnou ženu?

Považuju se za  obyčejnou holku ze 
severních Čech, která měla v životě štěs-
tí a byla ve správnou dobu na správném 
místě.
 Jaké přání byste si někdy v  životě 
chtěla splnit?

Mít šťastnou a  zdravou rodinu. Za-
jistit rodičům krásné a bezstarostné stá-

ří. Dát svému dítěti (dětem) maximum 
a  být skvělou matkou a  manželkou. Po-
máhat těm, kteří to potřebují. Moderovat 
prestižní akce a stále se v tom zlepšovat.
 Kde jste strávila Silvestra? 

Přes Silvestra jsem byla s  partou 
přátel v Rakousku lyžovat.
 dáváte si do  nového roku předse-
vzetí?

Jsem cílevědomá žena, neustále si 
dávám nové cíle.

jih
foto archiv H. Mašlíkové
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Kreslení i  dalším výtvarným tech-
nikám jsem se věnovala jedenáct let 
v  tehdejší lidové škole umění. nyní 
jsem po  více než dvaceti letech do-
stala chuť se ke svému koníčku vrátit. 
Do  ateliéru Pavly Macháčkové cho-
dím celkem asi půl roku jednou týdně 
na dvě hodiny a věnuji se reálné kres-
bě, jak jsem si přála. Za tu dobu se mé 
kreslířské schopnosti pod Pavliným 

vedením výrazně zdokonalily. naučila 
jsem se tady mnoho nového o  tech-
nice kresby. Během dlouhých let v „li-
dušce“ mě nikdo kreslířskému řemeslu 
do  takové hloubky neučil. Pavla vyu-
čuje kresbu na skutečně vysoké úrov-
ni. V  ateliéru pracuje malá skupinka 
lidí a Pavla se nám všem věnuje podle 
naší potřeby, takže pokroky jsou rych-
le viditelné. Když se výtvory začnou 

skutečně podobat reálné předloze, je 
to velká radost! a atmosféra v ateliéru 
je příjemně domácká a přátelská.

Renata Paloušová

co říkají na výuku v Ateliéru Mozaika
 jeho studenti?

Kurzy kreslení vedené Pavlou Ma-
cháčkovou jsou plné radosti a  pocitu 
z  dobře odvedené a  nově objevené 
vlastní tvůrčí práce. Pavlu jsem obje-
vila díky víkendovým kurzům kreslení 
za  pomoci pravé hemisféry. Společně 
s  mou 8-letou dcerou jsme byly pod 
Pavly vedením schopny bez předcho-
zích zkušeností nakreslit portrét tuž-
kou. Za  pomoci Pavly se naučí kreslit 
opravdu každý. Zorientovaly jsme se 

v  technice tužky, jaké tvrdosti tužek 
na  co správně používat a  jak využít 
různých kreslířských „fíglů“.

Kreslení nás s dcerou nadchlo, tak-
že jsme absolvovaly i navazující víken-
dový kurz kreslení pastelkou. Byly to 
dva úžasně strávené víkendy ve  spo-
lečnosti milých lidí. 

nyní pokračuji ve zlepšování kres-
by docházením do  ateliéru Mozaika 
na Praze 6, kde se již věnujeme i dalším 
technikám. Každý člen naší pravidelně 
se scházející skupinky má individuální 

péči a kreslí si, co ho baví a v čem se 
chce zlepšovat. Já prozatím propadla 
pastelce a  pastelu, tak se mu věnuji 
momentálně intenzivněji.

Tyto víkendové kurzy i ateliér Mo-
zaika si dovoluji doporučit každému, 
kdo si rád zlepší své kreslířské schop-
nosti a  je mu příjemné pravidelné 
pohlazení a potěšení na duši...

Vlasta Matší
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...od nemoci ke zdraví...

chcEMe NAdáLe ZůStAT nA šPIČcE 
čeSKé NEUROchIRURgIE
Rozhovor s profesorem VLAdIMÍREm BENEšEM

II. část

Prof.  MUdr.  Vladimír Beneš, drSc., 
(61) je přednostou Neurochirurgické 
a neuroonkologické kliniky 1. lékařské 
fakulty UK a Ústřední vojenské nemoc-
nice v Praze. 

Spektrum činnosti kliniky a  Sub-
katedry neurochirurgie IPVZ zahrnu-
je léčebně preventivní péči, výuku 
(pregraduální a  postgraduální) a  vý-
zkum. V  léčebně preventivní péči kli-
nika zajišťuje operační léčbu celého 
spektra onemocnění a  úrazů centrální 
a  periferní nervové soustavy, ambu-
lantní servis a nepřetržitou konziliární 
činnost v  oboru. do  funkční neurochi-
rurgie patří komplexní léčba bolesti 
a  operační léčba farmakorezistentní 
epilepsie. Spektrum poskytované péče 
ještě doplňují operace některých vro-
zených vad.

Profesor Vladimír Beneš je celosvě-
tově uznávaným neurochirurgem a pa-
tří k  absolutní špičce ve  svém oboru. 

Aktivně působí v  celé řadě domácích 
i zahraničních neurochirurgických spo- 
lečností a  redakčních rad prestižních 
časopisů. Je prezidentem Evropské 
asociace neurochirurgických společ-
ností.

O profesoru Benešovi je známo, že 
je nadšeným amatérským entomolo-
gem, jeho sbírka střevlíků obsahuje 
více než osm tisíc exemplářů. 

 Pane profesore, jaký je význam kom-
plexního cerebrovaskulárního cent- 
ra v  ÚVN, jehož jste vedoucím léka-
řem? Jaké máte zkušenosti z jeho pro-
vozu?

Mnohem snazší to mají v  Plzni, Ústí, 
Liberci, Budějovicích, kde je jedna cent-
rální nemocnice na  jasně dané spádové 
území. V Praze, Brně a ostravě máme or-
ganizační problémy. a tak, i když v ÚVn 
určitě provedeme nejvíce endovasku-
lárních výkonů za  rok, jsou to hlavně 
výkony plánované a  nikoliv pro akutní 
mrtvice. Vznikem center se však v repub-
lice péče o  ikty dramaticky zlepšila, ne-
mocný se nakonec na  to správné místo 
dostane.
 Kudy povede další rozvoj kom-
plexního cerebrovaskulárního centra 
v ÚVn? 

Teď je pro mne jeden z hlavních cílů 
jeho fungování ještě zlepšit. našli jsme 
rezervy uvnitř nemocnice, teď to bude 
o  diskusi s  rychlou záchrannou službou 
a  s  neurology i  praktickými lékaři v  na-
šem dosahu. a o osvětě. Mrtvice nebolí, 
pacient tak sedí doma a čeká na zlepšení. 
a čas plyne…  
 V  jednom rozhovoru jste s  nadsáz-
kou řekl, že neurochirurgie je vlastně 
jediný obor, který skutečně člověka 
léčí. Jak jste to myslel?  

Je to nadsázka: člověk je mozek, mo-
zek řídí v  organismu vše. Transplantace 
mozku – pitomost, transplantátem by 
bylo celé tělo, příjemcem by byl mozek.
 Jaké jsou Vaše další odborné aktivi-
ty vedle vedení kliniky ÚVn? 

Pro období 2011-2015 jsem preziden-
tem Evropské asociace neurochirurgic-
kých společností (EanS), jediné panevrop-
ské společnosti sdružující 40 národních 
společností.  a  ještě jsem si v  roce 2013 
nechal na krk uvázat komisi neurochirur-
gické anatomie světové federace. 
 Prezident Evropské asociace neuro-
chirurgických společností - co to zna-
mená pro českou neurochirurgii? A co 
pro Vás osobně? 

ohromnou prestiž a  uznání. Jsem 
první Čech, který tuto funkci zastává, je 
to jisté uznání toho, že naše neurochi-
rurgie (a  naše klinika zvlášť) hraje svě-
tový pohár, ne jenom národní ligu. Pro 
mne osobně je to navíc srdeční záleži-
tost. V Praze byl evropský kongres v roce 
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1971, pro mne, který tam jako čerstvý 
maturant pomáhal cokoliv donést, vyří-
dit vzkaz atd., to bylo první setkání s vel-
kou neurochirurgií. a  také jsem se tam 
seznámil s  manželkou. a  od  roku 1981 
jsem absolvoval pětiletý kurz, který aso-
ciace organizuje, tam jsem poznal své 
celoživotní profesní kamarády z celé Ev-
ropy. a od roku 1994 na těchto kurzech 
sám učím, za  těch 20 let jsem poznal 
snad všechny evropské neurochirurgy. 
někteří z těch, které jsem učil, jsou dnes 
již přednostové klinik. 
 co je úlohou EANS? Jaké by měla 
mít cíle v příštích letech? 

Primárním cílem je stejná úroveň 
oboru a vzdělávání v něm ve všech člen-
ských zemích. Máme akreditační komisi, 
která uděluje evropskou akreditaci vý-
ukovým programům. Tu má naše klinika 
jako jediné pracoviště v ČR již přes 10 let 
a  dvakrát jsme ji obhájili. Máme UEMS, 
což je spojnice na  Brusel, v  různých ko-
misích EU jsme tak jediným partnerem 
pro různá jednání. Přes European Brain 
council, což je federace všech neuroobo-
rů v EU, zase máme vliv na mnohé celo-
evropské programy.  Z amatérské asocia-
ce, jejímž hlavním cílem byla organizace 
evropských kongresů a  sjezdů, jsme se 
stali vysoce profesionální společností 
s  profesionálním organizačním týmem, 
mnohočetnými aktivitami, s  mnoha 
komisemi a odbornými sekcemi. a s ve-
likým rozpočtem. Přesto to všichni pořád 
a rádi děláme zadarmo.
 docela nedávno skončil Evropský 
kongres neurochirurgie, který se 12. 
až 17. října konal v  Praze a  kterému 
jste jako prezident EANS předsedal. 
Čemu byl kongres věnován? Jaké při-
nesl výsledky?  

Zvolili jsme stejné motto jako v roce 
1971: Současné hranice neurochirurgie. 
a ty jsou dnes zcela jinde než tehdy. Tím, 
že jsme tematicky pokrývali celé spek-
trum oboru, nedá se mluvit o  nějakých 
„výsledcích“, ty žádné kongresy nepřiná-
šejí. ale nového bylo na několik stránek 
textu. 
 Na  kongresu byla prezentována 
i přelomová metoda měření nitroleb-
ního tlaku, s níž přišli čeští vědci a kte-
rou pokusně testujete i na Vašem pra-
covišti v ÚVN. O co se jedná? 

To ano. Firma Linet vyvíjí neinvazivní 
měření nitrolebního tlaku (ale i mnoha ji-
ných parametrů) pomocí „polštářku“ pod 
nemocným. Předběžné výsledky jsou 
více než slibné a  implikace fantastické. 
Jednak jde o  zcela neinvazivní metodu, 
jednak si dovedu představit, že na  po-
dobném polštářku mohu spát doma 
a ve chvíli, kdy se něco děje, bude alar-
mován někdo v  mojí nemocnici, a  ten 
zařídí pomoc. 
 Nakolik je pořádání takovéto velké 
mezinárodní akce pro naši republiku 
prestižní? 

V rámci oboru nic prestižnějšího není. 
To, že nám kongres byl svěřen, je uzná-
ním našich odborných kvalit.  
 Je o  Vás známo, že rád cestujete. 
Kam vedla Vaše zatím poslední zahra-
niční cesta? 

Pokud myslíte profesně, tak jsem ne-
dávno přednášel ve Shreveportu v Luisi-
aně a dva týdny na to jsem jel do Sofie. 
a abych nezapomněl, začátkem prosince 
jsem byl v  Djakartě, kde pod hlavičkou 
světové organizace proběhl neuroanato-
mický kurz. Vyšetřil jsem si tam i trochu 

času na  brouky na  Lomboku či Sumbě. 
Mluvíme-li už o mém koníčku, entomo-
logii, tak v  dubnu jsem byl dva týdny 
v  Panamě. a  doufám, že letos v  červnu 
mi vyjde čas na Mexiko. a moc bych chtěl 
ještě jednou jet do Brazílie. 
 Jezdíte opakovaně na stejná místa, 
nebo je to vždycky něco nového? 

na  brouky to chce vždycky alespoň 
dvakrát na stejná místa. Při první cestě se 
spíše seznámíte s  tím kde a  jak, podru-
hé je již lov mnohem efektivnější. a také, 
když už člověk oběhá všechna povolení, 
tak je škoda je využít jenom jednou. 
 Vloni jste překročil věk 60 let. Jak 
jste toto jubileum oslavil?  

Jednou oficiální oslavou v národním 
domě na Vinohradech a  jednou veselicí 
doma na zahradě.  
 V  jakém znamení jste se narodil? 
Myslíte, že existuje něco jako moc zvě-
rokruhu? 

Snad Lev, vlastně ani pořádně nevím. 
Můj obor je natolik exaktní, že tyto věci 
jdou naprosto mimo mne.   
 Jak si myslíte, že se bude neurochi-
rurgie vyvíjet v příštích deseti, dvaceti 
letech? 

Tohle by bylo na  samostatný člá-
nek… obecně: méně velké operativy, 
větší využívání alternativních postupů.  
Větší pozornost něčemu, co bych nazval 
gerontoneurochirurgií.  Více modulač-
ních technik. Větší pozornost finálnímu 
výsledku z pohledu nemocného, neuro-
psychologie, jak se zařadit zpět do rodi-
ny a společnosti atd. 

Jiří hruška
foto: archiv ÚVn



SOUTĚŽ! Otázky redaktOra Otazníka

Otázka
 1/2015

Ú s p ě š ný  r o k  2 0 1 5  Vá m  i  Va š i m  b l í z k ý m  p ř e j e  r e d a k t o r  OtA Z N Í K .

leden 2015

není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí 
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - ne  2 hod. před představením  
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

www.spejbl-hurvinek.cz  (najdete zde i internetový prodej)  pokladna: 
224 316 784  otevírací časy pokladny: po 13.00-18.00, út-pá 9.00-14.00 
a 15.00 až 18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu: so-ne 
9.30-11.30 a 12.00-17.00

leden 2015

14. 01. St KytIcE
15. 01. Čt KdyBy tISÍc KLARINEtů
16. 01. Pá NEJVESELEJšÍ tRAgédIE V ČESKU
20. 01. Út MAM'ZELLE NItOUchE
21. 01. St KytIcE
22. 01. Čt OSVOBOZENé dIVAdLO SEMAFOR
23. 01. Pá hOdINy JdOU POZPátKU
24. 01. SO PRStEN PANA NIBELUNgA 16:00
29. 01. Čt OSVOBOZENé dIVAdLO SEMAFOR
30. 01. Pá KytIcE
31. 01. SO RytÍřI Z BLANÍKU
  A KRASAVIcE LÍdA 16:00
hOSté :
05. 01. PO VšEchNOPáRty 
06. 01. Út VšEchNOPáRty 
12. 01. PO VšEchNOPáRty 
13. 01. Út VšEchNOPáRty 
17. 01. SO NáVštĚVNÍ dEN
  U MILOSLAVA šIMKA 16:00
26. 01. PO VšEchNOPáRty 
27. 01. Út VšEchNOPáRty

28. st 19.00 SPEJBL VERSUS dRáKULA

31. čt 14.00  JAK S MáNIČKOU šILI 
VšIchNI ČERtI

31. čt 16.30  JAK S MáNIČKOU šILI 
VšIchNI ČERtI

Jaký byl původní název ulice heleny Malířové
v Praze 6 (při jejím vzniku)?
a) Žižkova  b) husova  c) Komenského

SPRáVNá OdPOVĚď Z MINULéhO ČÍSLA ZNÍ:
Výstava malířky Adély Součkové, která probíhala v galerii Makráč 
se jmenovala c) Nebuď labuť
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní příručku z nakladatelství FRaGMEnT autora Ladisla-
va Špačka – ÚSPĚŠnÝ oBcHoDnÍ ZÁSTUPcE. 

1. Jaroslav Svátek, Praha 6  2. Ing. Pavel Volf,
Praha 6  3. Zora Smejkalová, Praha 6
ceny si vyzvedněte do 30. ledna 2015 v autosalonu PŘERoST a ŠVoRc aUTo, Veleslavínská 39, 
Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. ledna 2015, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.
V lednu soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2015 s fotografiemi Prahy od Ivana Krále.
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

heleny malířové
Břevnov - PRaha 6

hELENy  MALÍřOVé
Ulice nese své jméno od  roku 1947. 

Původní název od roku 1906 byl Husova, 
podle Jana Husa. V  letech německé oku-
pace 1940 – 1945 se přejmenovala na Ho-
henlohova. Karel Hohenlohe byl princem 
a  německým generálem, který bojoval 
jako velitel gardového pluku dělostře-
lectva u  Dvora Králové v  roce 1866. Po 
2. světové válce v  letech 1945 – 1947 se 
ulici vrátil její původní název Husova. Ulice 
vede z Bělohorské do ulice Závěrka.

Helena Malířová byla 
česká prozaička a  no-
vinářka, partnerka Iva-
na olbrachta, autorka 
románů, dramat a kní-
žek pro děti.

Helena Malířová, 
vlastním jménem Helena nosková, se na-
rodila 31. října 1877 v Praze. Její otec byl 
mužem mnoha povolání a  také pod růz-
nými pseudonymy publikoval své povídky 
a  romantické texty v  časopisech Květen 
nebo Lumír. V  roce 1884 se mu narodila 
další dcera, která se jako Růžena nasková 
stala uznávanou herečkou v národním di-
vadle v Praze.

Základní vzdělání získala Helena Malí-
řová nejprve v klášterní škole, poté v dívčí 
škole v  Ječné ulici. Mimo školní látku se 
zabývala i  studiem hry na  klavír, zpěvem 
a  kreslením. Připravovala se na  učitel-
skou dráhu, ale v  roce 1899 se seznamu-
je s  anarchistickými myšlenkami a  sku-
pinou literátů kolem Stanislava Kostky 

neumanna. Mezi těmito intelektuály se 
seznamuje se svým pozdějším manže-
lem, studentem práv a  básníkem Janem 
Malířem. V roce 1904 se za něj vdala a on 
ve  stejném roce přerušuje studium práv 
a stává se magistrálním úředníkem. V ná-
sledujících letech se musela Malířová vy-
rovnat s  těžkou a  vleklou nemocí svého 
manžela a  zajišťováním chodu rodiny. 
Prostředky na  domácnost si opatřovala 
nejen překladatelskou a literární prací, ale 
také jako učitelka hry na klavír a hudební 
doprovod při promítání němých filmů. 
Po smrti manžela v roce 1909 se rozhodla 
k cestám po Evropě a postupně navštívi-
la Holandsko, Belgii, Francii a Itálii. V roce 
1912, v době srbsko- turecké války odjela 
na Balkán jako reportérka a ošetřovatelka. 
od roku 1913 žila ve Vídni, kde se sezná-
mila s  Ivanem olbrachtem, který ji inspi-
roval ke vstupu do sociálně-demokratické 
strany. Pracovala v  redakci vídeňských 

Dělnických listů a v roce 1916 se oba vrá-
tili do  Prahy. Žili spolu u  otce olbrachta, 
spisovatele antala Staška. V  roce 1920 
odjela ilegálně do  Ruska a  v  roce 1921 
se stala zakládající členkou Komunistické 
strany Československa. Její členství trvalo 
pouze do  roku 1929, kdy se rozešla poli-
tickými názory s  vedoucími stranickými 
funkcionáři. Po  tomto roce se zapojovala 
do činnosti mezi dělnictvem. V roce 1936 
ukončila svůj vztah s Ivanem olbrachtem, 
žila sama a  navštívila s  delegací českých 
intelektuálů Španělsko v  době občanské 
války. V  té době se začalo zhoršovat její 
srdeční onemocnění, které si vyžadovalo 
specializovanou péči. Své nemoci podleh-
la 17. února 1940 v Praze.

Spisovatelská dráha Heleny Malířové 
byla spojena s její mladší sestrou, pro kterou 
si již v dětství vymýšlela pohádkové vyprá-
vění. Tento moment byl rozhodující pro její 
literární dráhu a projevil se i v její pozdější 
tvorbě. Velmi často překládala z  francouz-
ské a bulharské prózy. Její díla jsou převáž-
ně emocionálně laděné romány a povídky 
s  autobiografickými prvky, v  nichž sleduje 
osudy žen, jež svádějí zápas o  své právo 
na plné citové a společenské žití.

Mezi nejznámější její romány patří Prá-
vo na štěstí, Víno, Popel, Srdce nemá stání, 
Tři a jedna, Barva krve, Deset životů a po-
smrtně vydaná kniha Mariola.  Pro mlá-
dež napsala hru Tři hvězdy a pohádky pro 
nejmenší čtenáře Blažené údolí. na jevišti 
národního divadla se uvádělo její drama 
Bratrství.

(mip)
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Vydejte se za pokladem, bude vás 
to bavit, byť by se z  něj nakonec vy-
klubala miniaturní a vtipná kadibud-
ka, kterou „zakladatel“ pokladu, tedy 
kešky, vyhrál na plese v tombole. „Je 
to jedna ze tří kešek, které jsem sám 
založil,“ říká Filip Vogel, „druhou byla 
dřevěná ptačí budka a  třetí letterbox 
s razítkem - keška spojená s příběhem 
a  logickou úlohou, během níž musíte 
projít vesnicí ve  východních Čechách, 
odkud pocházím.“ Ing.  Filip Vogel je 
doktorandem v  Experimentálním 
centru Fakulty stavební ČVUt. Nás 
ale v tuto chvíli více zajímá, že je asi-
stentem na  Ústavu tělesné výchovy 
a sportu ČVUt, kde už šestým semes-
trem vede výuku geocachingu – disci-
plíny na pomezí sportu, turistiky a lo-
gických úloh v terénu. hledá se svými 
studenty kešky, poklady nejrůzněj-
šího charakteru a podoby, brouzdaje 
přírodou i městem.

ČVUT založením tohoto kurzu vyšla 
vstříc zájmu studentů o  geocaching, 
stále populárnější aktivitu volného času, 
jíž propadly miliony lidí na celém světě. 
Lidé migrují za keškami, ukrytými v dů-
myslných skrýších, a  migrují i  samotné 
kešky – do cizích krajin, mravenišť měst 
i  osamělé divočiny, a  někdy jsou scho-
vané i na místech, která přesahují běžný 
lidský horizont. „Najdete je na dně Atlan-
tiku nebo dokonce ve vesmíru, kde je hle-

Každý najde to, co hledá. O geocachingu s Filipem Vogelem

dali – a našli - kosmonauti z mezinárodní 
kosmické stanice,“ říká Filip Vogel. ale to 
jsou extrémní případy, většinou se kešky 
skrývají na  krotkých místech v  dosaži-
telných lokalitách, kde je hledají rodiny 
s dětmi, dvojice či malé skupinky všech 
věkových kategorií nebo zarytí samotá-
ři. Jediný adrenalin, který je s hledáním 
kešek spojený, nastane, když se kolem 
motá moc nezasvěcenců a  vy si kešku 
nemůžete vyzvednout, zapsat se a zase 
ji nepozorovaně ukrýt, protože: „…ukry-
tí schránek by se za žádnou cenu nemělo 
vyzrazovat, je to zásada, která by se měla 
vždy a za všech okolností dodržovat. Ob-

jevení kešky a další manipulace s ní musí 
probíhat nenápadně, nálezce by neměl 
být pozorován okolím. Ten, kdo kešku na-
jde, se musí zapsat do  logbooku, pak se 
zaloguje na internetu na příslušné webové 
stránky věnované geocachingu a  pokud 
chce, může napsat svůj komentář.“

Jak sami vidíte, není to „honba“ za po-
kladem, spíš pohodová turistika lážo plá-
žo, pokud kešku najde někdo před vámi, 
nehrozí, že by ji vyfoukl, nýbrž ji vrátí 
disciplinovaně na původní místo. a není 
překvapením, že geocaching většinou 
hrají muži, možná proto, že, jak si myslí 
ženy, mají čas si hrát, nebo se jim to zdá 
dobrodružné a  nemohou odolat. Jsou 
i tací, kteří hledání kešek věnují veškerý 
osobní volný čas. Je to posedlost? „Mož-
ná ano,“ směje se Ing. Vogel. Sám za 5 let, 
po které se geocachingem zabývá, našel 
4 000 kešek. K tomuto velkému koníčku 
se dostal úplně jednoduše - přečetl si 
o geocachingu v novinách, na internetu 
se zaregistroval na webových stránkách 
a začal hledat. nemyslí si, že by začátky 
byly nějak těžké. Je to především o zku-
šenostech, vlastní praxí zjistit, jak kešky 
a jejich schovávky vypadají a jak přečíst 
zadání, kde se poklad nachází.

Geocaching můžou ve  věku mobil-
ních telefonů a  navigačních aplikací, 
které hledače pokladů dovedou na mís-
to, dělat všichni. Ing. Vogel tvrdí, že pořá-
dali kurzy geocachingu i pro univerzitu 
třetího věku, i  na  mateřských školách. 
Senioři se hledáním kešek zabývají rádi 
a  jsou v  tom dobří. Tato zájmová disci-
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plína podporující zdravý životní styl ne-
klade žádné nároky na fyzickou zdatnost 
a  kešky lze hledat dokonce i  jen podle 
buzoly, pokud někdo nemá GPS naviga-
ci, ale to je spíš výjimečné.

 Může keška vyjadřovat osobnost 
svého zakladatele? Do  určité míry ano, 
pozná se například, že se autor kešky 
zajímá o  historii Prahy, protože založí 
kešku třeba na toto téma. nacházet keš-
ky je hlavní motivací geocachingu. Kro-
mě toho, že se projdete po  zajímavých 
místech, si můžete založit vlastní kra-
bičky a  promítnout do  nich osobní vizi 
a nápad, tak vznikají kešky nejrůznějších 
typů. nejzajímavější jsou podle Ing. Vo-
gela ty, které mají zajímavě zpracovanou 
trasu, vedou na  zajímavá místa, mají 
pěkně udělanou schránku a jsou chytře 
schované na  hezkém místě. Vzpomíná 
si zejména na hledání jedné z nich, což 
byla noční trasa na  téma vlkodlaků ve-
doucí parkem v  Praze Motole. nadchly 
ho logické úlohy, které musel vyřešit, 
aby mohl postupovat po  trase, a  navíc 
musel prokázat určité znalosti ze života 
vlkodlaků. Vůbec nevadilo, že samotnou 
keškou byl běžný letterbox s  razítkem, 
protože inteligentní podání trasy i  at-
mosféra s tím spojená stály za to. někdy 
ale keška vzdoruje a  ne a  ne ji najít, co 
pak? „I to se stává, buď je špatně schova-
ná, nebo jsou chybně zadané souřadnice, 
anebo je na místě v tu dobu hodně lidí. Pak 
se tam vypravím i několikrát, dokud ji ne-
objevím.“

Vraťme se ke 
studentům. Ho-
diny tělesné vý- 
chovy patří k vel- 
mi důležitým, dů- 
sledně kontro-
lovaným a  hod- 
noceným polož-
kám vysokoškol-
ského studia, sle- 
duje se výkon-
nost studentů ve 
zvoleném spor- 
tu, dostávají se 
zápočty. Jak se 
tedy hodnotí 
geocaching? 

„Ústav tělesné 
výchovy a  spor-
tu ČVUT nabízí 
studentům výběr 

z  velkého množství sportovních disciplín.  
Geocaching je přitažlivou kombinací tu- 
ristiky do  zajímavých lokalit se spor- 
tovním zpestřením například o  lezecké 
prvky. Není to rychlostní disciplína a pro-
ti orientačnímu běhu je jednodušší, ale 
zároveň přináší spoustu možností - spo-
čítat souřadnice, spojit je s  logickou úlo-
hou, která vás zavede do  pěkné lokality 
a  seznámí vás s  historií místa a  místními 
zajímavostmi. Každý semestr se přihlásí 
kolem 25 – 30 studentů, začátečníků i zku-
šených hledačů kešek. Začátečníkům půj-

číme naši vlastní navigaci, nebo mají svou 
v  mobilu. Organizačně náročné je sladit 
čas studentů. Geocachingu se věnujeme 
1x za  14 dní 3 hodiny a  probíhá to tak, 
že všichni hledají jednu kešku. Pořádáme 
dokonce i  noční hledání, jehož součástí 
jsou světelná znamení, použití tradiční-
ho kompasu nebo buzoly a  úkoly, které 
musí během hledání studenti splnit. Ne-
měří se rychlost ani výkonnost ve  smyslu 
počtu nalezených kešek, zápočet se dává 
za účast, ale můžu vás ujistit, že zadarmo 
rozhodně není.“

Podle Filipa Vogela v  této disci- 
plíně nejde o úspěšnost a srovnávání se 
s  někým. Posláním geocachingu je užít 
si hru na hledání pokladu – kešky. „Kolik 
jich doopravdy najdete, není vůbec dů-
ležité proti tomu, co všechno při tom za-
žijete. Úspěch je relativní pojem, protože 
každý má jiné cíle. Někdo najde kešek jen 
pár, jiný 100 za měsíc. Je to hra s volnými 
pravidly, kde každý najde to, co hledá.“ 
Ing. Vogel hledal kešky i v Singapuru, od-
kud se před nedávnem vrátil z pracovní 
cesty. našel jich 9 a jako objevitel je také 
v jejich logbooks navždy zapsán. Skuteč- 
ným cílem pro něj je samotná cesta 
za  keškou přinášející relax těla i  duše 
a  objevování míst, kam by se nor- 
málně nevydal. Hledání kešek přináší 
skutečné bohatství.

(red)
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V  dramatech světa, která se denně dějí  
 kolem nás, či dokonce nám samým, by 

neměly zapadnout pozitivní, nenápadné 
příběhy obyčejného lidského snažení. Pří-
běhy, které se divoce nestaví na zadní, nýbrž 
následují přirozené řečiště života a  plynou 
svým tempem mírnou krajinou s občasnými 
zákrutami dál a dál do budoucnosti. Jsou to 
příběhy posilující a potěšitelné, jako ten ná-
sledující o tom, jak se Marek Syblík a Michae-
la Vránová stali podnikateli, než bys řekl švec.

Marek je dodnes sám překvapen, že se 
do  něčeho takového pustil, ale z  rozhovoru 
vyplyne, že náznaky předurčující nedalekou 
budoucnost kariéry v oboru obchodu a pro-
deje potravin a  nápojů se ohlašovaly dříve, 
než si je stačili uvědomit. Možná za to může 
kamarád, který má sadařství a pěstuje tak bá-
ječná jablka, že jim to nedalo a snažili se mu 
pomáhat. a když jeho jablka prodávali na tr-
zích a  všude, kde se dalo, zalíbilo se jim to. 
ani ne za půl roku si otevřeli vlastní krámek, 
český obchůdek se zeleninou a ovocem. Zde 
se nabízí paralela s kutálejícím se koblížkem, 
které hledajícího dovede k cíli, v tomto přípa-
dě to bylo jablko.

obchůdek Marka Syblíka a  Michaely 
Vránové se zeleninou a  ovocem je na  Bělo-
horské č. 159, jen pár kroků pod tramvajo-
vou zastávkou na Malovance. Jeho uvedení 
do  provozu svědčí o  odvaze mladých lidí, 
kteří si nebrali do hlavy konkurenci zavede-
ných obchodů se zeleninou, ovocem a smí-
šeným zbožím asijských prodejců, jichž je 
na  Bělohorské skutečná přesilovka, a  začali 

s  podnikáním naplno. „Nikdy mě nenapadlo, 
že budu někdy prodávat ovoce a  zeleninu,“ 
směje se Marek Syblík, původní profesí elek-
trikář, „je to fakt náhoda. Jsem podnikatel spíš 
ze zvědavosti. Nedílnou součástí toho všeho je 
moje přítelkyně Michaela Vránová, se kterou 
jsme podnikali veškeré kroky společně a nebýt 
jí, tak by obchod nikdy nevznikl. Jsme si na-
prosto rovni v  rozhodování. Když jsme spolu 
prodávali na  trzích, chtěli jsme to taky zkusit. 
Pro nás je to spíš dobrodružství. Pravdou ale je, 
že jsem vždycky chtěl být samostatný, bez šéfa, 
zaměstnavatel a  zaměstnanec v  jedné osobě, 
jenže jsem neměl konkrétní představu, co by to 
mělo být.“ Dá se tedy říct, že zelenina a ovoce 
si ho našly samy.

obklopen svěžími barvami a  čerstvými 
plody přírody spřádají plány o  tom, jak dál 
rozšiřovat sortiment. Kromě ovoce a zeleniny 

hodlají zařadit do nabídky sudová vína, pro-
tože se ho na ně zákazníci často ptají, a pře-
devším stáčené ovocné mošty, sirupy a další 
přírodní nápoje, ořechy, sušené plody a med. 
objednat si je mohou zákazníci už teď, kdy 
zboží i  pro jednoho konkrétního zákazníka 
dokáží sehnat a přivézt. 

Dodavateli zboží pro obchůdek Marka 
Syblíka a  Michaely Vránové jsou především 
čeští producenti, na  prvním místě z  rodinné 
farmy HELoT, s.r.o., od nichž skupují a nabíze-
jí už na první pohled vyzrálá a zdravá jablka 
a  hrušky, od  dalších český česnek, famózní 
křupavou červenou řepu, špenát, saláty, dýně, 
brambory, houby, zkrátka vše, na co si dokáže 
srdce kuchaře a labužníka vzpomenout. Stov-
ky kilogramů ovoce a  zeleniny, které týdně 
prodají, vybírá Marek osobně od producentů 
z lokalit co nejblíže Praze, aby prodleva mezi 
sklizní a spotřebou byla co nejkratší, proto je 
zboží z  jejich krámku vždy čerstvé. Koho už 
nebaví nebo dokonce štve jíst nedozrálé ovo-
ce bez chuti, vůně a šťávy z daleké ciziny, zde 
má šanci okusit ovoce, jaké má skutečně být 
– sklizené ze stromů a keřů v plné zralosti. Ve-
dle druhů, které rostou v našem podnebním 
pásmu, mají v nabídce i tropické ovoce od za-
hraničních dodavatelů. I  to podléhá jeho 
osobnímu kritickému výběru, jak se smíchem 
říká „prohrabování“ a ochutnávání. Sortiment 
společně vybírají a přizpůsobují požadavkům 
zákazníků, které se mění, protože chuť a jídlo 
jsou velmi osobní záležitosti. nejvíc je těší, že 
se k  nim zákazníci vracejí, tvrdí dokonce, že 
Břevnov je plný milých lidí. K němu má Marek 
osobní vztah, protože na  Drinopolu bydleli 
prarodiče, takže sídlo pro svůj obchůdek vy-
bíral se znalostí místa, což jak potvrdí všich-
ni prodejci, je veledůležitý faktor úspěšného 
podnikání.

Je příjemné slyšet, s jakou lehkostí nesou 
břemena spojená s  podnikáním. Za  těžký 
den považují ten, kdy je málo práce, čím vět-
ší frmol, tím lépe. nevadí jim vstávat denně 
ve  4 hodiny ráno, i  tak zbývá dost energie 
na cvičení, rekreační běh a dlouhé procházky 
do přírody. nevadí ani konkurence obchod-
ních řetězců nebo asijských prodejců, které 
se neobávají. co ale pociťují jako neblahé, 
je přístup státu k  drobným podnikatelům, 
protože legislativa, administrativa a  daňová 
zátěž svědčí o minimální až nulové podpoře. 
Tu největší jim poskytují spokojení zákaz-
níci a s nimi také spojují vlastní a nejdůleži-
tější podnikatelskou vizi – aby se do  jejich 
obchůdku často a  rádi vraceli. Jak jednodu-
ché! opatrně připouští, že mít časem vlastní 
sadařství by nebylo úplně od věci, ale s bu-
doucností si hlavu nelámou, žijí přítomností 
den po dni. Konec konců, není to špatná filo-
zofie… (red)

cEStA ZA JABLKEM

Marek Syblík ve svém království
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Budiž chvála veliká a  čest výtečná 
vzdána Spolku živnostníků břevnov-
ských a jejich bohulibé činnosti u vzkří-
šení tradic národních! chvála touto ne-
umělou parafrází jedné ze starších verzí 
češtiny je míněna zcela vážně, protože 
ten, kdo sleduje činnost Spolku břevnov-
ských živnostníků delší dobu, nemůže si 
nevšimnout, jakou péči o  povzbuzení 
spolkového a společenského života své-
ho bezprostředního okolí spolek vyví-
jí. Na  každoroční masopustní průvody 
a  veselice, taneční plesy nebo vydávání 
časopisu navazuje další kulturně spo-
lečenský impuls spolku. 7. ledna 2015 
v  19 hodin se v  Bazilice sv. Markéty 
v Břevnovském klášteře podruhé rozez-
ní varhany, zpěv, flétny a  další nástroje 
při Novoročním koncertu. 

Koncert v  Bazilice sv. Markéty není 
věnován jen nastupujícímu roku, dalšímu 
z  nekonečné řady letopisů, ale koná se ku 
pomoci a  k  podpoře pěveckého a  flétno-
vého souboru Základní školy Marjánka. 
Dětský soubor je také hlavním účinkují-
cím, na  který bude upřena pozornost vět-
šiny přítomných, dalšími interprety budou 
trumpetista Josef Zámečník a  varhaník 
Marek Čihař. Ředitel břevnovského kůru 
a varhaník Baziliky sv. Markéty v Břevnově 
Marek Čihař, který působí také jako orga-
nolog při arcibiskupství pražském a zastu-
pující dómský varhaník v Katedrále Sv. Víta 
na Pražském hradě, je vynikajícím znalcem 
liturgické a duchovní hudby. Širší veřejnos-
ti je znám jako koncertní umělec proslulý 
v  náročném oboru varhanní improvizace. 

NOVOROČNÍ KONcERt 2015 V BřEVNOVĚ

Improvizaci s  komentovanými ukázkami 
kompozičních metod a postupů, jak z oka-
mžitého nápadu a  hudebního motivu vy-
stavět skladbu, bude věnován závěr novo-
ročního koncertu. 

Marek Čihař je autorem technické 
a  zvukové koncepce a  dispozičního řešení 
varhanního stroje, jehož studiu a  obnově 
se věnoval posledních 25 let. Jako znalec 
„svých“ varhan rozehraje tento unikátní 
nástroj tak, aby ukázal maximum z  jeho 
možností a  dal vyniknout zvukové origi-
nalitě, která je u každého tak složitého ná-
stroje, jako jsou varhany, zcela jedinečná. 
Zvláštností těchto historických varhan je 
i zvonkohra, tvořená 27 bronzovými zvon-
ky ovládanými klaviaturou ze třetího ma-
nuálu. není to však jediná zvláštnost břev-
novských varhan. Další je hudební hříčka 
a  umělecko-řemeslný artefakt na  původní 
barokní varhanní skříni - slavičí zpěv, jehož 
podstatou jsou kovové píšťaly bublající 
ve  vodě. Touto dobovou „atrakcí“ se může 
pochlubit jen málo evropských varhan. 

Varhany v  Bazilice sv. Markéty jsou 
zrekonstruované a  v  provozu od  r. 2007. 
I  ony vděčí za  svou záchranu Spolku 
břevnovských živnostníků, který k 100. vý-
ročí prohlášení Břevnova za  město přišel 
s nápadem vyhlásit veřejnou sbírku na nové 
varhany. Restaurování varhan Břevnovské-
ho kláštera patří ke  světlým momentům 
lidské pospolitosti. Podílela se na  něm jak 
Městská část Prahy 6, tak firmy, podnika-
telé, občané a drobní dárci, ale i mecenáši 
včetně zahraničních, například arcibiskup 
kardinál Joachim Meissner z Kolína nad Rý-
nem, a v neposlední řadě také sami hudeb-

níci, kteří obnově varhan věnovali výtěžek 
mnoha benefičních koncertů. Speciálně zří-
zený účet na obnovu varhan posílila dotace 
ze státního rozpočtu a příspěvek Minister-
stva kultury ČR na  rekonstrukci varhanní 
skříně. V  průběhu tří a  půl roku byla dána 
dohromady částka téměř 14 milionů korun. 
Samotné varhany stály více než osm milio-
nů, rekonstrukce vzácné historické varhan-
ní skříně přes tři miliony. Bylo však nutné 
zrestaurovat také fresku nad varhanami, 
staticky zabezpečit kůr i  varhanní skříň, 
obnovit podlahu na  kůru a  zdvojit okna. 
Pokud nenastane nějaká nepředpokláda-
ní ničivá katastrofa, tak vložené investice 
a práce, které byly vykonány, přetrvají další 
staletí, což může poléčit občasný pocit mar-
nosti nad světem i vlastní existencí. a to je 
dobré vědět. Prohlédnout si jedinečné var-
hany Baziliky sv. Markéty s tímto vědomím 
umocní zážitek z  poslechu novoročního 
koncertu, mistrovské hudební improvizace 
a optimizmu dětských hlásků z místní školy. 

Novoroční koncert: 7. ledna 2015, 
19 hodin, Břevnovský klášter, 
Bazilika sv. Markéty, Markétská 1, 
Praha 6. 
Vstupenky v ceně 120,– Kč již 
v prodeji na adrese Krejčovství Ála 
Lacinová, Bělohorská 90, Praha 6 – 
Břevnov, nebo elektronicky na www.
spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

Marek Či-
hař je auto-
rem publikace 
„Nové varhany 
v  Bazilice sv. 
Markéty v Praze 
Břevnově“ (vyd. 
Karmelitánské 
nakladatelství, 
2010). V ní autor 
čtenáře seznamuje s dějinami nástroje a s ar-
chitekturou varhanní skříně a  její restaurací. 
Své místo v  publikaci mají také předchozí 
snahy o opravu a stavbu nových varhan v ob-
dobí od  poloviny 19. století až do  klíčového 
dne 30. září 2007, kdy se v Bazilice sv. Markéty 
nově zrestaurované varhany naplno rozezně-
ly. Text je doprovázen fotografiemi a bohatý-
mi odkazy na  odbornou literaturu a  dobové 
prameny.

(red)
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do 31. 1. 2015 je možné v galerii Ku-
zebauch v  Břevnově zhlédnout vý-
stavu Materialýza designéra Jakuba 
Berdycha. Výstava je extraktem dosa-
vadní autorovy tvorby, která zahrnu-
je konceptuální a produktový design, 
interiéry, architekturu a volné umění. 
„Rád zkouším vše, co se jakkoli vztahu-
je k volnému umění, ať je to fotografie, 

Jakub Berdych:  V UMĚNÍ SE NEBRáNÍM ŽádNé dIScIPLÍNĚ

Jakub Berdych, 2012, foto Kristina Hrabětová

nebo architektura, nebo cokoli jiného. 
V umění se nebráním žádné disciplíně,“ 
říká Jakub Berdych (*1971, Praha), 
kameník (absolvent Střední průmy-
slové školy kamenické a  sochařské 
v  hořicích), sochař, designér, sběra-
tel, restaurátor, producent a  spolu-
zakladatel úspěšného studia Qubus 
design. 

Výstava Materialýza prostřednic-
tvím ani ne 20 prací analyzuje možnosti 
zdánlivě neslučitelných materiálů a jeho 
kombinací – luxusního a  drahého skla 
a  plastu, nejobyčejnějšího pracovního 
nářadí, kbelíků, kleští, štípaček. Překra-
čuje zažité představy o  hranicích mezi 
„hoch uměním“ a „pracovním nářadím 
pro muže i ženy“ a zkouší, kam až může 
zajít. Vznikají tak vtipné brutalitky, kte-
rým se musíte smát, zároveň ale tušíte, 
že nejsou jen tak.

„Jsou to spíš volné koncepty,“ vysvět-
luje Jakub Berdych, „nechtěl jsem jim 
dávat užitnou hodnotu. Je to zvláštní, ale 
plastikový kýbl a sklo změnily můj náhled 
na  věci. Sklo je drahý a  luxusní materiál, 
stojí hodně peněz a je těžké ho prodávat, 
chtěl jsem ho proto směřovat k  něčemu, 
co takřka nic nestojí. Jenže plastový kýbl, 
přestože ho považujeme za obyčejný a la-
ciný, je zrovna tak zranitelný - až jednou 
dojde ropa, bude drahý podobně jako 
sklo. Chtěl jsem navíc vymanit sklo z nudy 
běžné výroby, kde lze odhadnout, jak bude 
produkt vypadat a jaké bude mít náklady. 
Chtěl jsem experimentovat, udělat něco 
nového, čím sklo není zatíženo, a  nechat 
se překvapit, co to udělá se mnou a co se 
sklem. U  sochy předpokládáme, že bude 
z  tradičního sochařského materiálu, já 
se snažím o  netradiční popírání materi-
álu i sochy, jak si myslíme, že by měla vy- 
padat. Výroba kýblů patrně nemá svého 
výtvarníka, má jen 15 barev a  ty určují, 
co bude fabrika vyrábět. Ale ty barvy jsou 
hezké…“  

Účinek překračování hranic zesiluje 
instalace výstavy. Jen dva vážnější kous-
ky stojí stranou - elegantní, veskrze mo-
derní lampa-světelný objekt a čedičová, 
široce rozevřená mísa s  hrubou struk-
turou, klidně by to mohl být i  dolní díl 
pravěkého mlecího kola na obilí. ostatní 
materialýzy jsou na  pavoučích nohách 
vysokých soklů nahuštěné v  centru vý-
stavního prostoru. a v něm vidíte napří-
klad zmiňovaný plastový kýbl na  úklid 
napěněný bublinami z  foukaného skla, 
které okolní exponáty rozehrají barvami; 
plastový kanystr nasazený na  skleně-
né noze z  černé neprůhledné skloviny, 
snad vysavač; zlaté králičí uši stojící bez-
prizorní a  opuštěné ve  vysoké nádobě 
na šampaňské; kdysi luxusní vývozní ar-
tikl - pracně broušené vázy a mísy – de-
formované dílenským nářadím, kleště, 
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Jakub Berdych: Mickey House, sklo, plast, 2014, rozměry variabilní

Jakub Berdych:  V UMĚNÍ SE NEBRáNÍM ŽádNé dIScIPLÍNĚ

štípačky a  nůžky jsou zde zapomenuty, 
když tahají okraje za ucho a bortí jejich 
tvar; žlutou trojdílnou vázu s červenými 
držáky z jakéhosi blíže neurčeného nářa-
dí a další a další věci. 

Záměrem autora i  kurátora výstavy 
bylo představit víc než jen Berdychův 

autorský design. „Za  slovem design vi-
dím jediné – předmět, ale nevěřím, že je 
jen užitkový, je spíš estetický. Já osobně 
mám rád, když věci mají přesah do volné-
ho umění, nechci jen sedět u stolu a inže-
nýrovat výkresy. Design dnes frčí, někdy 
mám pocit, že je to až sprosté slovo, které 

Jakub Berdych: The Metamorphosis, sklo, re-design, 2012, 25x28 cm

se zneužívá – design všedního dne, design 
daily, design weekly, design blbý, design 
nadčasový… Ale kdo ví, co už nebo ještě 
je anebo není design? Design je z 10 pro-
cent umění, z  20 procent umění a  řemes-
lo a zbytek je kalkul – trendy, obchod, kýč 
a  jak na  tom všem vydělat. Design není 
názor, ale výrobek, kdežto umění má mít 
spíš ušlechtilou formu a obsah.“ 

Pro Jakuba Berdycha je prvotní a nej-
vyšší metou designu měnit pomocí este-
tiky život k lepšímu. „Faktem je, že existuje 
spousta krásných věcí, třeba židle, ale blbě 
se na ní sedí, jenže i na dřevěné lavici v kos-
tele se blbě sedí, i tehdy řemeslníci dělali ne 
úplně podařené věci, jakkoliv k nim chová-
me úctu a obdiv. Mně na tom všem nejvíc 
zajímá experiment, který původní záměr 
dokáže posunout dál. Kam? Nevím, tohle 
nemá žádnou hranici. Například Marcel 
Wanders, holandský designér, začal epo-
xidem lepit bavlněné látky a  napadlo ho 
udělat z  nich křeslo, postupně ho vylep-
šoval, až se na něm dalo sedět. Autorskou 
technologii nakonec přenesl do  výroby 
a  dnes má zajištěné místo v  dějinách de-
signu. To ale předem nikdy nevíte. Někdy 
experiment zůstane jen experimentem, 
jiné vedou do  budoucnosti a  stanou se 
z nich reálné produkty, i když se na začát-
ku jevily jen jako koncepty.“

Za  nápady a  inspirací pro vlastní 
tvorbu chodí Jakub Berdych i  tam, kde 
by to kromě výtvarníků málokdo čekal 
- smetiště, bazary, sběrné suroviny, kon-
tejnery… „Inspirují mě, nikdy neopominu 
se na  ně podívat a  trochu je prohrabat 
a  použít všechno, co mě něčím zaujme. 
Vlastně mě inspiruje úplně všechno - fab-
rika a  samotná výroba, proces dívání se, 
jak fungují různé přístroje, staré i  nové 
technologie, změna prostředí, cestování, 
manuální práce. Hodně inspirace čerpám 
z české poezie 70. a 80. let. Mám rád Iva-
na Wernische, jeho sarkasmus a ironii nad 
věcí, když provokativně tvrdí, že píle tvrdí 
stolici… Je to zajímavě sdělená životní 
zkušenost. Umění není to, když se trápíte, 
anebo že když je divák v šoku, pak teprve je 
to umění. Mám rád, když věci v sobě mají 
grotesku, příběh a  když vyvolají úsměv 
na  tváři.“ Výstava Materialýza Jakuba 
Berdycha toto vše nabízí. (red)

Jakub Berdych: Materialýza
Galerie Kuzebauch, 
14. 11. – 31. 1. 2015
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