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Jarka Čapková  a Schovanky Ulice slavných Hračky v Galerii Makráč
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
moje akční žena se rozhodla vytvo-
řit stručný historický přehled našich 
rodinných aktivit v  jednotlivých le-
tech (patrně jako podklad pro naše 
budoucí životopisce). Vytahala alba 
s  fotogra� emi, podle jejich popi-
sek vytvořila datovou linii pro nás 
důležitých událostí a  aktivit kaž-
dého roku, rozšířila ji poznámkami 
z  dochovaných stolních kalendářů 
a z počítače a požádala mne o ověře-
ní a  doplnění některých skutečnos-
tí. Zprvu jsem to považoval za  vtip, 
protože si obvykle ani nepamatuji, 
co jsem měl včera k  obědu. Později 
mi došlo, že u mne  je už asi počítáno 
s jistou patologickou změnou paměti, 
která sice nedovoluje vzpomenout si 
na  poměrně čerstvé události, zato 
vybavování těch starších, takřka his-
torických, umožňuje bez problémů. 
Ale neurazil jsem se, nebylo proč, 
důchodový věk mám ještě daleko 
před sebou a  přibližuje se mnohem 
pomaleji, než stárnu (nikoliv díky 
Einsteinově teorii relativity, ale poli-
tickým rozhodnutím našich státníků). 
Protože si už od střední školy schová-
vám všechny své diáře, neviděl jsem 
problém z  nich nějaké údaje do  že-
nina přehledu doplnit. Problém však 
byl diáře najít. Myslel jsem, že jenom 
sáhnu do šuplíku a vytáhnu ten pra-
vý, ale jako z udělání asi deset diářů, 
zrovna z  časového úseku, o  který se 

jednalo, chybělo. A  nastala otázka 
jejich nejpravděpodobnějšího vý-
skytu. Nebyly nahoře ve skříních, ani 
dole pod postelí. V obýváku, na chod-
bě, ani v  ložnici. Nenašel jsem je ani 
v pracovně, ani v komoře. Prostě ne-
byly nikde v  bytě a  nenašel jsem je 
ani u sebe v práci. 

S  ironií v  hlase i  v  pohledu zača-
la po  několika dnech hledat i  žena. 
Prohledala sklep, rozbalila různé 
balíky a krabice a našla šípkové víno 
po  babičce z  roku 1967. Diáře o  tři-
cet let mladší však nikoliv. Víno bylo 
v  malém množství ještě pitelné (co 
pitelné, vynikající!) a  zbystřilo nám 
smysly natolik, že manželku napadlo 
prozkoumat také pronajaté úložné 
prostory na krámy v našem bývalém 
bydlišti. Byly tam! Pečlivě zabalené 
ležely v  koutku mezi dávno odlože-
nými hračkami našich dětí a  čekaly. 
Dotýkal jsem se jich něžně a s radostí, 
když jsem je otevřel. 

Listovali jste někdy (ale opravdu 
důkladně) vlastními podrobnými zá-
znamy v kalendářích dvacet, třicet let 
starých? Já pořádně vlastně až teď, 
a je to zvláštní pocit. Některé poznám-
ky mi už vůbec nic neříkaly a  nevím 
pořádně, co znamenaly. Jiné naopak 
vyvolaly celou řetězovou reakci 
vzpomínek a  zážitků, které bych si 
bez nich už nejspíš nikdy nepřipo-
mněl. Lidská paměť asi opravdu fun-

guje jako pevný disk v  počítači, stačí 
jenom vyhledat příslušný záznam 
(víme-li kde) a  kliknout myší. Přesně 
tak na mně působily vlastní poznám-
ky ve starých diářích. Ve zkratce jsem 
zprostředkovaně znovu vnímal jakou-
si esenci vybraných událostí mého 
života. Nebylo to ale jenom příjemné. 
Vybavil jsem si i některé zážitky a po-
city, které bych raději oželel. Poprav-
dě řečeno, nečekal jsem, že listování 
starými záznamy může někdy být na-
tolik emocionální.  

Nicméně, ukázalo se, jak se s man-
želkou skvěle doplňujeme. Ona mi 
našla diáře, já jsem z  nich do  jejího 
přehledu událostí upřesnil žádané 
údaje, z  nichž řadu ona vzápětí zpo-
chybnila. V  několika jednotlivých 
případech svoji verzi podpořila i  fo-
togra� emi, takže jsem musel nerad 
uznat, že některých akcí jsem se pa-
trně opravdu zúčastnil, i když si na to 
vůbec nevzpomínám. Nu což, toto 
poznání dodatečně rozšířilo moje 
obzory a  tajně jsem se začal zajímat 
o techniku fotomontáží. Spokojenost 
byla nakonec oboustranná.      

Poznámka na  závěr: s  tím mým 
zapomínáním to zdaleka není tak 
strašné, jak tvrdí žena. Pamatuji si 
například i to, že teď v březnu máme 
kulaté výročí svatby. Musím ještě 
přesně spočítat, kolikáté. 

   Jiří Hruška 
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V Kaštanu zůstává Unijazz až do
  roku 2018. Rada městské části 

Praha 6 rozhodla, že kulturní cent-
rum Kaštan v  Bělohorské ulici v  Pra-
ze 6 bude od  1. února 2014 pronaja-

to občanskému sdružení Unijazz. Ná-
jemní smlouva mezi městskou čás-
tí Praha 6 a OS Unijazz byla uzavřena 
na  dobu pěti let a  za  dobu proná-
jmu vybere Praha 6 na nájmu celkem

600 tisíc korun. Každoročně se počí-
tá s 260 kulturními akcemi, 12 výsta-
vami a  odhadovanou návštěvností 
10 tisíc lidí. Výběrové řízení na nájem-
ce vypsala městská část Praha 6 v listo-
padu loňského roku, protože OS Uni-
jazz končila stávající nájemní smlouva 
k 31. lednu 2014. Městské části Praha 
6 dosud OS Unijazz platil symbolické 
nájemné jednu korunu ročně. To se 
teď díky výběrovému řízení změní. 
Jako správce veřejného majetku a ve-
řejných prostředků nastavila městská 
část Praha 6 transparentním a  veřej-
ným výběrovým řízením jasná pra-
vidla provozování kulturního centra 
Kaštan a novou výši nájemného. V le-
tech 2014 až 2016 bude nájemné pro 
Unijazz 100 tisíc korun ročně, v letech 
2017 a 2018 pak 150 tisíc korun ročně, 
celkem tedy 600 tisíc korun. Hlavním 
kritériem je zachování objektu Kaštan 
jako polyfunkčního kulturního centra, 

s  důrazem na  podporu lokálních ak-
tivit v  oblasti kultury a  volného času, 
poskytování služeb v  oblasti kultury, 
vzdělávání a volného času.

V Praze 6 zkušebně jezdil elektro-
bus. Elektrobus Siemens-Rampi-

ni zapůjčený vídeňským dopravním 
podnikem byl koncem ledna testován 
v pražské MHD. Svézt se jím mohli ces-

tující na  lince  216, která jezdí po  tra-
se Bořislavka – Vozovna Střešovice 
– Vojenská nemocnice – Poliklinika 
Petřiny. Elektrobus se dobíjí z trolejo-
vého vedení. Lze jej tak nasadit do ce-
lodenního provozu. V  Praze by totiž 
mohl využívat existující tramvajové 
trakční vedení i  měnírny. Krátkodobé 
dobíjení v průběhu dne trvá deset až 
patnáct minut při pobytech na  ko-
nečné zastávce. V  noci se pak může 
nabíjet v depu. Plně elektrický provoz 
umožňuje cestování bez hluku a spa-

lin. Elektrobus  je atraktivní nejen pro 
cestující, pojme jich 46, z toho 13 míst
je k sezení, ale i pro kolemjdoucí a ty, 
kteří žijí podél komunikací. Je tichý, 
čistý, má příjemný interiér a  je vyba-
ven elektrickým vytápěním i  klima-
tizací. Přitom je energeticky velice 
úsporný. Praha již v  minulosti testo-
vala řadu autobusů s  ekologickými 
pohony. I  když se některé v  provo-
zu objevily, vzhledem k celkovému 
počtu prostředků v  pražské MHD se
vždy jednalo o nevýznamný objem.

PRAHA 6 bojuje o Zlatý erb
 Mobilní aplikace pro chytré telefony, facebook Prahy 6, 
možnost rezervovat si předem osobní jednání u úředníka 

v čase, který vám vyhovuje a unikátní systém na dotace. To 
jsou služby, se kterými letos jde MČ Praha 6 letos do boje 
v soutěži Zlatý erb. Všechny služby jsou nyní k vyzkoušení 
zdarma a právě vy můžete dát svůj hlas Praze 6.
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Herečka a  malířka Iva Hüttnerová zasedla v  poro-
 tě výtvarné soutěže na  podporu třídění a  recy-

klace odpadů. Soutěž probíhala v  rámci školního vzdě-
lávacího programu Tonda Obal na  cestách, kterým za
16 let doby svého působení prošlo přes 1,8 milionu dětí. 
Výtvarné soutěže se mohli zúčastnit nejen jednotlivci, 
ale také skupiny, či dokonce celé třídy. Soutěžních témat 
ke  zpracování bylo 12, všechna byla úzce spojena s  té-
matem třídění odpadů. Děti mohly malovat kontejnery

v  různých ročních obdobích, ale také například svozo-
vá auta nebo recyklované výrobky. Zájem o  soutěž byl 
nebývalý, přihlásilo se téměř 12 tisíc dětí z  celkem 182 
škol. Pro osm porotců tak nastala těžká práce. Museli vy-
brat ty nejlepší obrázky z  celkového počtu  5623. Vý-
tvory � nalistů budou využity na podporu kampaně na tří-
dění odpadů a  postupně vystaveny ve  vybraných základ-
ních školách, městských úřadech, kulturních domech
a galeriích.

  Příznivce komorní hudby srdečně 
zveme na  jarní koncert Pražského 
komorního tria, který se koná v úterý
1. dubna v 19 hodin ve společenském 
salonku budovy Cordeus  ve čtvrtém 
patře, Na  Dlouhém lánu 11. Přístup 
je výtahem. Sólisté České � lharmo-
nie a  FOK Zdeněk Rys, Lukáš Kořínek 
a  Milan Polák předvedou skladby
B. Smetany, A. Dvořáka, A. Salieriho
a W. A. Mozarta.  Koncert pořádá ÚPSL 
(Ústav preventivního a  sportovní-
ho lékařství) MUDr.  Čamka ve  spo-
lupráci s  Centrem trvalého zdraví 
Cordeus. Vstupné 100,- Kč, (senioři 
polovic).  Další informace najdete na 
www.kardiologie-camek.cz.

POZVÁNÍ NA KONCERT KOMORNÍ HUDBY
VE VOKOVICÍCH
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Galerie Anderle končí, Pelléova vi-
 la hledá nového provozovate-

le. Rada městské části Praha 6 v  úterý
18. února 2014 schválila záměr na výběr 
provozovatele Pelléovy vily. Nabídky na
nového provozovatele se přijímají do 
28. března 2014. Více informací nalez-
nete na  www.praha6.cz. Městská část 
Praha 6 jako jeden ze dvou zakladatelů 
obecně prospěšné společnosti Pelléova 
vila udělala pro další chod galerie vždy 
maximum. V prosince 2013 Nadace Mi-
lady a  Jiřího Anderlových (druhý ze za-
kladatelů) oznámila městské části Pra-
ha 6 ukončení činnosti Galerie Anderle 
ke dni 31. 3. 2014. Městská část Praha 6 
v letech 2004 až 2013 poskytla � nanční 
příspěvek na  zajištění provozu galerie 

v celkové výši 6,85 milionů korun. Částí 
zastupitelů i veřejnosti byla výše tohoto 
příspěvku silně kritizována, například 
i s ohledem na nízkou návštěvnost, která 
v  loňském roce byla cca 14 návštěvní-
ků za den. Městská část několikrát další 
fungování řešila s Nadací, bohužel neby-
la schopna se dohodnout. Praha 6 měla 
zájem na tom, aby ředitelka obecně pro-
spěšné společnosti Pelléova vila aktivně 
vyhledávala další možnosti pro získává-
ní � nančních prostředků, iniciativně se 
oslovovali možní sponzory, donátoři, 
čerpaly se peníze z grantů. Pelléova vila 
není provozována proto, aby generovala 
zisk, ale musí se určitě co nejdříve zvýšit 
návštěvnost, zlepšit PR a webové strán-
ky, nabídnout zajímavý program.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojen-
ská fakultní nemocnice Praha otevře-

la v úterý 11. února 2014 novou arytmo-
logickou jednotku. Ta umožní zajistit pro 
pacienty komplexní diagnostiku a  léčbu 
poruch srdečního rytmu. Na  slavnostním 
otevření ocenil ředitel ÚVN prof. MUDr. Mi-
roslav Zavoral, Ph.D.,  spolupráci ÚVN 
a  IKEM: „Zřízením arytmologické jednotky 
v  ÚVN jsme dokompletovali portfolio vý-
konů, které poskytujeme našim pacientům 
s kardiovaskulárními chorobami. Nebýt letité 

spolupráce s IKEMem, nedošlo by v ÚVN k tak 
významnému rozvoji kardiologie, která ne-
patří k nosným oborům naší nemocnice. Uvě-
domujeme si však, že fakultní nemocnice ne-
může bez kvalitní kardiologie existovat. Díky 
IKEMu jsme našli cestu, jak tento obor rozví-
jet a  jak se vzájemně podpořit a doplňovat.“ 
Kardiologie ÚVN je v současnosti schopna pa-
cientovi zajistit komplexní léčebně preventiv-
ní péči, nyní zahrnující i  komplexní diagnos-
tiku a  léčbu poruch srdečního rytmu. „Nové 
pracoviště umožňuje ÚVN naplňovat závazky 
vůči armádě a složkám jednotného záchran-
ného systému a zároveň být zcela otevřenou 
i civilním pacientům. Díky spolupráci s  IKEM 
můžeme pacientům nabídnout jak vyso-
kou kvalitu kardiologické péče, tak komfort 
i  příjemné prostředí Ústřední vojenské ne-
mocnice,“ doplnil vedoucí lékař Oddělení 
kardiologie ÚVN doc.  MUDr.  Martin Malý. 
Otevření se zúčastnili i zástupci IKEM, jeho 
ředitel MUDr.  Aleš Herman, Ph.D., a  před-
nosta Kliniky kardiologie  prof. MUDr. Josef 
Kautzner, CSc.

Pokuta za zbourání vily. Firma Matragi Design, patřící slavné návrhářce Blance 
Matragi, má za zbourání vily v památkové zóně na Ořechovce v ulici Pod Vyhlíd-

kou zaplatit 150 tisíc korun. Sankci jí uložil památkový odbor magistrátu, kterému 
však zákon povoluje uložení až dvoumilionové pokuty. Společnost se odvolala, a tak 
kauzu bude řešit ministerstvo kultury. 
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Počátkem roku 1972 jsem se jako velmi 
nezralý mladík (ještě bez občanského 

průkazu) propašoval na  jedno z  nočních 
semaforských představení Nocturné aneb 
Zajíc v pytli. Začínalo od 23:00 hodin a Se-
mafor se jimi zhruba dvakrát do  měsíce 
snažil oživit skomírající noční život v  Pra-
ze. Tím zajícem v pytli bývali známí i méně 
známí hosté, kteří byli do  poslední chvíle 
utajeni. Na  představení, o  němž mluvím, 
byla oním hostem jakási začínající country 
kapela, jejíž jméno znělo docela zajímavě: 
Schovanky. Až při jejich představování vy-
šlo najevo, že to jsou samé holky. Sálem 
to malinko zklamaně zašumělo, zvláště 
když začaly hrát a hned v prvních taktech 
znatelně hudebně škobrtaly. Obecenstvo 
poněkud tuhlo, jenomže holky se do toho 
najednou opřely, zrychlily a každá dala po-
stupně skvělé sólo. Ukázalo se, že si z nás 
udělaly legraci a že jsou opravdu skvělými 
hráčkami i  zpěvačkami. Představení do-
stalo grády. Dobře si pamatuju banjistku, 
která válela tak, že sklízela potlesk i  bě-
hem jednotlivých písniček. Byla to Jarka 

Banjo mi přidělili, říká první Schovanka 
JARKA ČAPKOVÁ 

Čapková, první a  v  té době jediná hráčka 
na  pětistrunné banjo v  tehdejším Česko-
slovensku. 

Schovanky se brzo staly nesmírně po-
pulární skupinou, i  když obsazení se po-
stupně měnilo. Jarka Čapková byla člen-
kou Schovanek 11 let, tedy po celou jejich 
nejúspěšnější éru. Jaké má na  Schovanky 
vzpomínky a co dělá dnes, se dozvíte v na-
šem rozhovoru.
 
 Čí to byl nápad založit čistě dívčí hudeb-
ní skupinu v době, kdy to nebylo zrovna ob-
vyklé? Kdy Schovanky regulérně vznikly?

Nápad založit dívčí skupinu přišel více 
jak dva roky před prvním o� ciálním veřej-
ným představením na  jevišti, které proběhlo 
na  podzim roku 1971. Byl to jednoznačně 
manželův nápad - jak kapela, tak i  samotný 
název Schovanky. 

Manžel pro nás také sehnal všechny hu-
dební nástroje, které do  bluegrassové kapely 
patří, i  ty méně obvyklé, o  které byla u  nás 
tehdy nouze: pětistrunné banjo, dobro, auto-
harfu, mandolínu. Kromě mne našel a  naučil 
na  nástroje hrát další čtyři děvčata a  základ 
kapely byl na  světě. Nápad to byl originál-
ní a  vznikla úplně první dívčí bluegrassová 
a country kapela v tehdejším Československu. 
Postupně jsme se staly jednou z  nejpopulár-
nějších kapel u nás. 
 Váš manžel Jan, mezi trampy a  country 
muzikanty přezdívaný Krisťák, byl sám vý-
borným muzikantem. Se skupinou Mohy-
káni vyhráli první legendární Portu v  roce 
1967. Můžete jej, prosím, krátce připome-
nout? 

Krisťák byl zkrátka vůdce smečky, ať se 
rozhodl zabývat se čímkoliv. Na  něho se na-
balovali ostatní a jeho charisma zasáhlo široké 
okolí. Našemu bytu se říkalo „trampské mini-
sterstvo“. Velká většina trampů nás navštívi-
la nejméně jednou, někteří vícekrát, někteří 
mockrát a  někteří u  nás občas i  bydleli. Když 
byla vyhlášena první Porta, jeho trampská osa-
da Mohykán (kam jsme se přivdaly já i  moje 
sestra Ivana z  osady Bludičky) vyhrála první 
cenu. Bylo to jistě i  proto, že jsme se často 
scházeli na slezinách, na trampu i u nás doma 
a  všude zpívali. Naším dlouholetým kamará-
dem byl Kapitán Kid (známý trampský textař 
a muzikant), takže jsme zpívali hodně jeho pís-
ničky. Mnohé z nich jsme zpopularizovali tak, 
že se staly skoro lidovkami a legendou.
 Zaslechl jsem cosi o Vaší svatbě, na které 
přišel o  mužný plnovous Wabi Ryvola. Jak 
to bylo?

Krisťák se s Wabim Ryvolou vsadil o to, že 
„když zazní piano stojící v lese na mechu pod 

borovicí, přijde Wabi o  vousy, když ne, přijde 
o vousy Krisťák“. Sázka to byla vážná, protože 
vousy byly pro oba důležitou součástí jejich 
identity. Naplnění sázky přišlo na naší svatbě, 
která se, jak se pro trampy sluší a  patří, ode-
hrávala daleko od  civilizace, v  lese na  chatě 
Montana. Všichni svatebčané, včetně nevěsty, 
ženicha a svědků, přijeli na svatbu stopem, ale 
piano jsme tam tajně dopravili v  zavřeném 
pekařském voze, takže Wabi ani ostatní nic 
netušili. Okolo piana jsme postavili velký stan, 
a protože tam byli i � lmaři, kteří natáčeli naší 
svatbu, vyhlásili jsme, že ve  stanu mají svoje 
� lmařské náčiní a nikdo tam nesmí. Tak se vše 
podařilo utajit do  poslední chvíle. O  půlnoci 
se stan strhnul a  k  ohromnému překvapení 
všech přítomných Kapitán Kid zahrál na piano 
do nočního ticha skladbu J. S. Bacha. Tak při-
šel Wabi o  vousy. Základ mu osekali sekerou 
a spálili v ohni, zbytek sám dobrovolně oholil. 

Schovanky s Johnny Cashem, Jana Čapková po 
jeho levici

Začátky kapely Schovanky
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 Podle jakého klíče Váš muž vybral členky 
Schovanek?

Budete se divit, ale bylo to hlavně podle 
barvy vlasů. Manžel dbal na  to, aby tam byly 
zastoupeny všechny barvy od  blond, přes
zrzavou, hnědou až po  černou. Vlastně před-
běhl dobu a  sestavil dívčí skupinu tak, jak to 
dělají manažeři dnes - aby si v ní každý divák 
našel „tu svoji“. 
 Neměla jste jako manželka zakladate-
le a  manažera Schovanek protekci? Nebo 
na Vás byl manžel naopak přísnější?

Protekci jsem v  žádném případě neměla, 
žádné úlevy z toho nevyplývaly. Naopak, měla 
jsem navíc na starosti veškeré zázemí a starost 
o rodinu i o kapelu, protože se všechny zkouš-
ky odehrávaly v našem malinkém bytě.
 Proč jste si vybrala právě hru na banjo?

Tak úplně jsem si to nevybrala. Prostě jsem 
byla nejblíže po  ruce, tak mi bylo přiděleno. 
A zejména: na banjo se musí poctivě cvičit a já 
byla nejvíc „pod kontrolou“. Tak jsem se stala 
první pětistrunnou (a  vlastně vůbec) banjist-
kou v Čechách. Ostatní hudební nástroje byly 
rozděleny podle toho, co které dívce slušelo. 
Později mnohokrát dostala nová Schovan-
ka nástroj jenom proto, že na  ni prostě vyšel 
a musela se na něj během několika dnů naučit 
alespoň základní akordy, aby mohla co nej-
rychleji vystupovat.
 Pamatujete se na první koncert Schova-
nek? Kde se konal? Měla jste trému?

První koncert se nám všem vryl nesma-
zatelně do paměti. Bylo to 16. listopadu 1971 
v Malostranské besedě. Trému jsem měla jako 
trám a  myslím, že jsem nebyla jediná. V  té 
době ještě skutečně žádná dívčí skupina, která 
hrála bluegrass nebo country, v republice ne-
byla, a tak byli všichni zvědaví, co jsme vlastně 
zač. Někteří nevěřící Tomášové se chodili dívat 
i za jeviště, jestli to tam za nás někdo nehraje. 
 Jaké byly začátky Schovanek? Jak vás 
přijímalo publikum?

V začátcích, kdy nás ještě nikdo neznal, lidé 
chodili hlavně ze zvědavosti, co nám ta děvča-
ta asi tak předvedou. No, a my jsme dělaly, co 
jsme mohly, aby to nebyla ostuda a aby se to 
pokud možno lidem i líbilo. Asi bylo vidět, jak 

nás to skutečně baví a že hrajeme s chutí. Obe-
censtvo nás přijalo opravdu úžasně a  nás to 
moc těšilo.

Protože někteří autoři českých trampských 
písní nám vyčítali, že si jejich texty přizpůso-
bujeme, řekl Krisťák, že „Pán Bůh je vysoko, Na-
shville daleko“ a rozhodl, že na původní ame-
rickou muziku si necháme napsat české texty, 
v Americe to nikomu vadit nebude. Začali jsme 
hrát a  zpívat klasické americké bluegrassové 
hity, jejichž české texty většinou neměly s pů-
vodním obsahem vůbec nic společného, a byl 
to velký úspěch. Mnoho těch písniček se zpí-
vá dodnes a někteří lidé ani netuší, že existuje 
i americký originál.
 Co psala odborná kritika?

Recenze byly kupodivu vždy až překvapivě 
dobré, a to i ze zahraničí. Asi jsme byly takové 
překvapení, že to zasáhlo i kritiky a psali o nás 
skoro jako o osmém divu světa. Trampská mu-
zika se paradoxně považovala tak trochu za li-
dovou hudbu utlačovaného amerického lidu, 
takže jsme zřejmě byly přijatelné i pro kritiku 
poplatnou tehdejší době.
 Jak často jste vystupovaly?

Zpočátku to bylo poskrovnu, jako u každé 
začínající kapely. Zásadní předěl nastal po Sil-
vestru 1973, který režíroval Zdeněk Podskal-
ský a  měl tu odvahu nás, neznámou kapelu, 
ukázat v televizi. Pak se s nabídkou na vystou-
pení roztrhl pytel. Mnohdy jich bylo i více, než 
je dnů v roce.
 Kde jste vystupovaly nejčastěji? 

V  klubech, divadelních sálech, kulturních 
domech i  na  festivalech. Vlastně jsme pořád 
byly na  cestách. Jednou jsme hrály pro naše 
vojenské letce, a protože nám nemohli zapla-
tit honorář, ptali se, jak by nám alespoň mohli 
udělat radost. Já jsem tehdy ještě nikdy neletě-
la v helikoptéře, a tak jsem navrhla, že se prole-
tíme. Opravdu nás na vojenském letišti naložili 
do  helikoptéry, která měla křesílka,  stolečky 
a přišroubované broušené popelníky na nich. 
Říkaly jsme si, že je to asi nějaká helikoptéra 
pro důležité papaláše. Musely jsme projít vel-

kou kontrolou, zda nemáme po kapsách něja-
ké zbraně, ale to, že jsme si tam vzaly hudební 
nástroje, ve kterých jsme mohly mít třeba i sa-
mopaly, už nikdo nekontroloval. Byl to oprav-
du velký zážitek. Později jsme zjistily, že to byla 
helikoptéra, která vozila paní Husákovou a po-
sléze s ní spadla…
 Odrazil se růst popularity Schovanek 
i v počtu pozvání na vystoupení v televizi?

Byla to vlastně jakási řetězová reakce. Pro-
tože jsme nejenom zpívaly, ale i hrály na nějaký 
hudební nástroj, bylo to pro diváky neobvyklé 
a zajímavé. Většinou byli zvyklí, že v kapele je 
dívka spíše pro ozdobu a tohle bylo něco úpl-
ně jiného. Měly jsme spoustu obdivovatelů, 

kteří nám drželi palce, chodili na naše koncerty 
a my byly šťastné, že se to tak daří. Neobešel 
se bez nás žádný televizní Silvestr, často jsme 
natáčely Televarieté a  různé televizní estrády. 
Vzpomínám, jak jsme točily s  režisérem Ivo 
Paukertem na  krásném starém řetězovém 
mostě. Jednu z instrumentálních skladeb jsem 
hrála na banjo s použitím tzv. přelaďovačů. Při 
hraní to vypadá, jako když pořád ladím, a tak 
se na mne pan režisér Paukert obořil, ať si to 
už konečně pořádně naladím a  nekazím mu 
záběr.  
 Účinkovaly jste i ve fi lmu?

Ano, bylo to ve  � lmech Trhák, Den pro 
mou lásku, Jakub, nebo v  televizní inscenaci 
Králova žena. Byly to ovšem jenom drobné 
role. Nebyly jsme herečky, ani jsme se o to ne-
snažily, takže jsme tam byly prostě zase spíše 
za Schovanky. 
 Režisér Zdeněk Podskalský k Vám prý rád 
a pravidelně chodil na chlupaté knedlíky?

Se Zdeňkem Podskalským jsme se opravdu 
spřátelili, protože to byl zkušený režisér, laska-
vý a veliký člověk. Chodil k nám domů na chlu-
paté knedlíky a moc mu chutnaly. I díky němu 
Schovanky velmi často vystupovaly v  televizi, První banjistka v Československu

Schovanky při natáčení s Československou televizí

Westernový pořad Schovanky uvádějí Arie Prerie 
byl každý den vyprodán
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protože točil televizní Silvestry a další zábavné 
pořady.  

Když manžel domlouval s  režisérem Pod-
skalským natáčení Trháku, jeli jsme za  ním 
na  jeho chalupu do  Malenic. Jako slušná 
návštěva jsme přinesli lahev dobrého vína, 
a když už byla prázdná a debata stále nebyla 
dokončená, přiznala se paní Jirásková, že má 
v posteli zastlanou láhev rumu. Pro dokonče-
ní debaty to bylo velmi přínosné. Tam navrhl 
Zdeněk Podskalský, že v  Trháku dostaneme 
slušivé kostýmky hrajících venkovských  doji-
ček krav, a to že bude naše role. 
  Hrály jste i v zahraničí?

Hrály jsme ve  východním i  západním Ně-
mecku, v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Portugal-
sku, na Kubě, v Mongolsku… 

Do Polska nás jednou pozvali na velký festi-
val, bohužel až po  příjezdu jsme zjistily, že jde 
o  bigbeatový festival a  dostaly jsme strašný 
strach, jak budou lidi reagovat na naše písničky. 
Ale byl to obrovský úspěch, i  když jsme hrály 
úplně jiný žánr. Všichni byli nadšení a nakonec 
jsme se staly hvězdami festivalu.
 Měli jste vy s manželem nebo i Schovan-
ky nějaké problémy s  režimem či s  cenzu-
rou?

Manžel vytvořil legendu, že hrajeme anglo-
saský folklor, a  když jsme k  tomu měly české 
texty, jako např. Buchty makové, tak vlastně 
ani moc nikoho nenapadlo, že hrajeme ame-
rickou muziku. 

Samozřejmě přišla i  omezení - například 
když byl v roce 1978 v Praze Johnny Cash, po-
zval nás, abychom s  ním vystupovaly v  USA. 
To se, bohužel, neuskutečnilo. Zakázali nám 
odjet, i když už jsme měly zakoupené letenky. 

Cesty do  zahraničí nebyly tak idylické, jak 
by se snad mohlo zdát. Trochu jsme se divily, 
že nám Pragokoncert   nedělal zásadní potíže 
(až na  tu cestu do  Ameriky, kam nás vůbec 
nepustili). Až mnohem později jsme se dozvě-
děly, že jeden z  techniků, který s  námi jezdil 
na všechna vystoupení, měl za úkol nás hlídat 
a donášet na nás.
 Proč jste skončila s hraním v kapele, kte-
rá i nadále existovala a hrála?

Byl to takový přirozený vývoj. Děvčata 
z první sestavy postupně chtěla mít děti, a tak 
nastala pauza. Manžel sestavil nové obsaze-
ní, které už ale nepojilo tak pevné přátelství 
a společné začátky. 
 Schovanky byla jediná kapela, ve  které 
jste působila?

Ano. S  manželem jsme byli tak propoje-
ní a  zvyklí se vzájemně podporovat v  každé 
činnosti, že by mne to ani netěšilo, dělat něco 
sama bez něho.
 Schovanky, i když v mnohokrát obměně-
ném složení, existují doposud. Jaký máte 
k současné podobě skupiny vztah?

S původní sestavou, která si dnes říká Sta-
řenky, se scházíme. Zahrála jsem si s  nimi 
i na společném koncertě k 40. výročí založení 
kapely, který uspořádal můj syn.

S novou sestavou, která dodnes vystupuje 
pod názvem Schovanky, se však nevídáme, ně-
která z děvčat vlastně ani neznám. 
 Ptát se, jaký druh hudby nejraději po-
sloucháte, je asi zbytečné?

Poslouchám každou dobrou hudbu, ale sa-
mozřejmě je mému srdci nejbližší bluegrass, 
který mám za ta léta naposlouchaný.
 Čemu jste se věnovala po ukončení aktiv-
ní hudební dráhy? 

Protože syn Rosťa byl v té době ve škole v Lu-
bech u Chebu, aby se z něj stal houslař, a nemo-
hl pravidelně docházet v Praze do svého indián-
ského oddílu Neskenon, rozhodli jsme se více 
se věnovat jemu a jeho přátelům. Vytvořili jsme 
s mužem roverský oddíl a naučili se indiánským 
dovednostem, jako např. korálkování, pletení 
bičů, výrobě z kůže apod. Vyšla nám z toho vlast-
ně další záliba. Začali jsme s manželem vyrábět 
různé výrobky z  kůže, které jsme zdobili tepá-
ním. Zdobením do kůže se živím dodnes.
 Kde jste se práci s kůží naučila?

Taková práce se asi nikde u nás neučí. Zají-
mali jsme se o staré vazby knih do kůže a sle-
potisk, navštívili jsme ještě žijící mistry, kteří 
si pamatovali každý něco a  skloubili jsme to 
s  americkou metodou, které si říká americ-
ká secese. Po  smrti mého manžela jsem se 
do této zajímavé práce úplně ponořila a zcela 
mne uspokojuje. Velmi mě těší a naplňuje, je 
to tvořivá činnost a můžu pořád vymýšlet něco 
nového, nové vzory nebo provedení mých 
výrobků. Občas chce někdo něco opravdu 
nezvyklého (např. velký obraz z kůže na zeď), 
takže se opravdu nenudím. 
 Co všechno z kůže děláte?  Kdo jsou Vaši 
zákazníci?

Z kůže vyrábím opasky, kabelky, peněžen-
ky, náprsní tašky a řemeny na hudební nástro-
je pro své přátele muzikanty a  přátele jejich 
přátel, a  především na  banja a  mandolíny, 
které vyrábí můj syn. Z  mnohých zákazníků 
se po čase stanou přátelé, kteří se stále vracejí 
a objednávají si další a další věci. 

 S Vašimi koženými výrobky se lze sezná-
mit na jejich výstavě konané při březnovém 
Evropském bluegrassovém summitu, který 
pořádá v  břevnovském hotelu Pyramida 
Váš syn. Bude možné zde některé výrobky 
i koupit?

Ano, a je to vlastně jediné místo, kde mimo 
mojí dílnu mohou lidé mé výrobky vidět. Syn 
pořádá koncerty v  Pyramidě pravidelně a  já 
tam vždy vystavuju. Těším se i na hudbu, pro-
tože tam jsou k  vidění ti nejlepší muzikanti 
a  kapely nejen z  bluegrassu, ale i  z  ostatních 
žánrů akustické hudby. Vrcholem letošního su-
mmitu bude koncert skupiny Lonesome River 
Band, jedné z nejlepších amerických kapel to-
hoto žánru. 
 Zajdete se občas podívat na nějaký zají-
mavý koncert?

Chodím samozřejmě pravidelně na všech-
ny koncerty v Pyramidě, které pořádá můj syn. 
Ale občas zajdu i na koncert vážné hudby.
 Zmínili jsme Vašeho syna – Rosťu Čap-
ka, který je pokračovatelem hudební tra-
dice vaší rodiny. Sám sice profesionálně 
nehraje, ale je renomovaným a  i  ve  světě 
žádaným výrobcem špičkových hudebních 
nástrojů. Zkusila jste si zahrát na jeho mis-
trovské banjo?

Můj syn vyrábí banja a mandolíny, na kte-
ré hrají ti nejlepší muzikanti světa, ale i mno-
ho amatérských hráčů, takže se od  rodinné 
tradice příliš nevzdálil. I pořádání koncertů je 
přesně v duchu toho, jak pracoval jeho tatínek. 
Jsem na něho moc hrdá a jsem ráda, že i jeho 
prostřednictvím pořád žiju ve světě trampské 
a bluegrassové hudby.

Když nám, původním Schovankám, Rosťa 
před dvěma lety uspořádal výroční koncert, 
musel mi vyrobit i  nové banjo. To původní, 
na  které jsem hrála před 40 lety, je už spí-
še kouskem do  muzea. Vyrobil mi speciální 
odlehčené banjo, které úžasně hraje, ale zá-
roveň je pohodlnější především při hraní 
ve stoje. 
 Česká televize připravuje dokumentární 
pořad o  českém trampingu a  s  ním spjaté 
hudbě, v němž budete rovněž vystupovat. 
Můžete o něm prozradit něco bližšího?

Ano, Česká televize připravuje cyklus o tram-
pingu, který má v  Čechách bohatou tradici 
a  mnoha lidem, včetně mně, udělal život bo-
hatším. Jeden z  dílů se bude natáčet na  naší 
chatě, kde proběhla i ta slavná trampská svatba.
Zúčastní se i  např. i  Miky Ryvola, bratr Wabi-
ho, který v  sázce přišel o  vousy. Ten díl bude
samozřejmě především o Schovankách a o Kris-
ťákovi…

Jiří Hruška
Foto:  N. Murmakova, Š. Bahenský, 

archiv J. Čapkové

Maminka se synem při spolupráci
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

JILEMNICKÉHO
BUBENEČ - PRAHA 6

JILEMNICKÉHO
Jedná se o  poměrně 

krátkou ulic v  Dejvicích, 
je spojkou mezi třídou 
Čs. armády a  Národní 
obrany. Od  vzniku ulice 
v  roce 1925 se jmenova-
la Kazaňská. 7. srpna 1918 dobyly čs. jed-
notky ve spolupráci s kozáky město Kazaň 
a  zmocnily se ruského zlatého pokladu, 
který byl předán samarské vládě. Po  mě-
síci musely čs. jednotky ustoupit. V  letech 
1940-1945 se přejmenovala na  Generála 
Krausse, po  rakousko-uherském generá-
lovi. Do  roku 1952 to byla opět Kazaňská 
a od tohoto roku nese jméno Jilemnického. 

Peter Jilemnický byl slovenský prozaik 
a novinář českého původu, učitel, jeden ze 
zakladatelů socialistického realismu ve slo-
venské literatuře.

Peter Jilemnický (pseudonymy Al Arm, 
Peter Malý, Peter Hron) se narodil 18. břez-
na v  Kyšperku (dnes Letohrad) ve  východ-
ních Čechách, v rodině strojvedoucího. 
Měl dva sourozence, bratra Jindřicha a ses-
tru Marii. Vzdělání získal v  měšťanské ško-
le v  Kynšperku a  v  Červené Vodě, potom 
pokračoval na  Střední zemědělské škole 
v  Chrudimi. Maturoval v  roce 1921 na  uči-
telském ústavě v Levicích na jižním Sloven-
sku. V letech 1921-1923 absolvoval základní 
vojenskou službu na Slovensku. V roce 1922 
vstoupil do  Komunistické strany Českoslo-
venska. Po  skončení vojenské služby byl 

učitelem ve  Svrčinovci a  v  Čadci. Od  roku 
1926 studoval na  Státním ústavu žurnalis-
tiky v  Moskvě. Po  návratu do  vlasti v  roce 
1928 byl redaktorem novin Pravda v Ostra-
vě. Od roku 1930 pracoval opět jako učitel 
na několika školách na Slovensku. Po vzni-
ku Slovenského štátu v březnu 1939 se mu-
sel vystěhovat a  žil v  protektorátu Čechy 
a Morava, kde stále učil, například v Litomy-
šli, Poříčí a Budislavi. V roce 1942 byl gesta-
pem zatčen a  intervenován v  nacistických 
pracovních táborech. Po  skončení války 
nastoupil jako vysoký úředník Sboru pově-
řenců na post vedoucího oddělení pro děti 
a mládež v Bratislavě. V letech 1945-46  byl 
zvolen poslancem Prozatímního Národního 

shromáždění za Komunistickou stranu Slo-
venska. V  roce 1947 byl jmenován stálým 
delegátem Slovenského výboru v Bělehra-
dě a rok nato se stal kulturním atašé česko-
slovenského velvyslanectví v  Moskvě. Tam 
také 19. května 1949 předčasně zemřel.

Peter Jilemnický začal s  literární tvor-
bou ještě za  středoškolských studií. Za-
čínal jak psaním poezie, tak i  prózy a  svá 
díla zveřejňoval v  časopise Mladý proud. 
V  jeho práci bylo zpočátku možno zpozo-
rovat prvky expresionismu, později pak 
silné sociální cítění, autobiogra� cké prvky 
a politické názory, ale i lyriku a popisy pří-
rodních krás. Publikoval i v dalších časopi-
sech (Proletárka, Hlas ľudu, Pravda chudo-
by a jiných). Velká část jeho díla zůstala jen 
v rukopisné formě.

Nejznámější díla Petera Jilemnického:
• Devadesát devět koní bílých, jeho prvo-
tina, sociálně laděná novela z  učitelského 
prostředí. 
• Víťazný pád, expresionistický román zob-
razující kysuckou vesnici.
• Zuniací krok, román zobrazující vesni-
ci Čechů a Slováků na  území Sovětského
svazu.
• Kus cukru, román z prostředí chudých rol-
níků, pěstitelů cukrové řepy.
• Kronika, jde o  reportážní rekonstrukci 
událostí Slovenského národního povstání 
ve vesnici Čierný Balog.

 (mip)
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Samostatné urologické oddělení
 existuje v  Ústřední vojenské ne-

mocnici již od roku 1947. Dnes je mo-
derním lékařským pracovištěm vy-
baveném špičkovou technikou. V jeho 
čele stojí primář MUDr.  Jiří Kočá-
rek, Ph.D., s nímž jsme vedli následující 
rozhovor.

 V představách mnoha lidí, zejména 
mužů, je urologie spojena především 
s onemocněním prostaty. Tomu se ale 
budeme věnovat hlavně až příště. Co 
všechno tedy spadá do záběru činnos-
tí urologického oddělení?

Urologii řadíme mezi chirurgické 
obory, které k  léčení nemocí využíva-
jí různé operační metody. Doménou 
urologie jsou onemocnění ledvin, ať 
již nezhoubná či zhoubná, chirurgická 
onemocnění nadledvin, onemocně-
ní horních a  dolních močových cest až 
po  močovou trubici. Kromě chirurgic-
ky léčitelných problémů řeší urolog 
i  funkční poruchy horních a  dolních 
močových cest.  Dále řeší nemoci muž-
ského pohlavního ústrojí. Ve  spolupráci 
se sexuology léčí erektilní dysfunkce 

Provádíme především roboticky asistované operační výkony,
říká primář urologie 

MUDr. JIŘÍ KOČÁREK, Ph.D.

a  ve  spolupráci s  gynekology urogyne-
kologické obtíže.
 Jaké je spektrum a  četnost urolo-
gických onemocnění?

Nejčastějším onemocněním v  uro-
logických ambulancích je benigní hy-
perplázie prostaty (BPH). BPH řadíme 
do  skupiny onemocnění dolních močo-
vých cest. Nejčastější zhoubné onemoc-
nění je nádor prostaty (jde o nejčastější 
nádorové onemocnění u  mužů vůbec). 
Dále stoupá incidence nádorů ledvin 
(Česká republika si bohužel drží celosvě-
tový primát v počtu zhoubných nádorů 
ledvin). Také počty nově zachycených 
nádorů močového měchýře stoupají. 
Dále roste výskyt konkrementů hor-
ních i  dolních močových cest, nejspíše 
na  podkladě bohatnoucí společnosti 
a  nezdravé skladbě přijímané potravy 
(nadbytek živočišných bílkovin a  hojné 
solení). S  prodlužující se délkou života, 
nadváze a sedavém způsobu života do-
chází též k výraznému vzestupu výskytu 
různých forem inkontinence moči (pře-
devším u žen).
 Jaká je struktura Oddělení urolo-
gie? 

V  čele urolo-
gického oddělení 
stojí primář od-
dělení, jeho zá-
stupce a  vrchní 
sestra. Urologické 
oddělení se sklá-
dá z  ambulantní-
ho traktu, lůžkové 
části a  sekretariá-
tu oddělení. 

A m b u l a n t n í 
část urologického 
oddělení vede ve-
doucí lékař a  pro-
voz řídí úseková 
sestra ambulance.  

V  ambulant-
ním traktu 
najdete vy-
šetřovnu pro 
akutní urolo-
gické stavy, 
urodynamickou vyšetřovnu, poradny 
pro BPH, litiázu, inkontinenci a  uroon-
kologická onemocnění. Součástí ambu-
lantní části je také pracoviště rázové vlny 
(SWL) a ambulantní endoskopie.

Lůžková část urologického odděle-
ní se nalézá v  pavilonu CH 1. Provoz
lůžkové části oddělení řídí vedoucí lé-
kař a  vedoucí sestra směny. Urologické 
oddělení disponuje 21 standardními
a  4 nadstandardními lůžky na  lůžkové 
části oddělení, další dvě lůžka má k dis-
pozici na chirurgické jednotce intenzivní 
péče. O nadstandardní lůžka je stoupající 
zájem a nedaří se nám uspokojit všechny 
požadavky. Proto se budeme ve  spolu-
práci s  vedením nemocnice v  letošním 
roce snažit počet těchto lůžek navýšit.
 Kolik lékařů a  sester na  oddělení 
pracuje? 

Na  urologickém oddělení pracuje
8 lékařů na plný úvazek plus jeden lékař 
na dohodu o pracovní činnosti. Středně 
zdravotnický personál vede vrchní sest-
ra, k dispozici má 10 sester pro lůžkovou 
část oddělení a 5 sester pro ambulanci.
 Kolik pacientů ročně projde vaším 
oddělením? Kolik z tohoto počtu am-
bulancí a kolik lůžkovým oddělením?

Během roku 2013 bylo hospitalizo-
váno na  urologickém oddělení 1  768 
pacientů.  Na ambulanci našeho odděle-
ní bylo v  loňském roce ošetřeno 14 031 
pacientů. 
 Pomineme-li onemocnění prostaty, 
v jakém poměru muži – ženy jsou vaši 
pacienti?

Pravda je, že díky prostatě potkáte 
na urologii více mužů. Celkově je poměr Robotický systém  Da VInci
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cca 5 mužů na  1 ženu.  Ale u  ostatních 
chorob uropoetického traktu se tento 
poměr již vyrovnává a třeba záněty dol-
ních i horních močových cest jsou častěj-
ší u žen. 
 Jak se současné nejmodernější me-
dicínské a technické poznatky promí-
tají do Vašeho oboru?

V  posledních letech je nejen v  uro-
logii výrazný posun k  miniinvazivním 
operačním postupům. Tyto postupy jsou 
pacienty vyhledávány pro nižší poope-
rační bolestivost, kratší rekonvalescenci 
a  rychlejší návrat k  běžným pracovním 
činnostem.  Na našem oddělení byla ote-
vřená operativa z  velké části nahrazena 
technikami endourologickými a  laparo-
skopickými. Velké využití zde našel hol-
miový laser. Jako jedno z mála pracovišť 
v ČR využíváme tento laser při endosko-
pické léčbě benigní hyperplasie prostaty. 
Holmiový laser dále s výhodou používá-
me při endoskopických operací kamenů 
horních i  dolních močových cest a  dále 
při řešení nádorů močových cest v rám-
ci záchovných endoskopických výkonů. 
Nedílnou součástí řešení kamenů v mo-
čových cestách je také používání lito-
tryptoru (drtiče) k aplikaci rázových vln. 
Tento přístroj dále používáme k  léčbě 
Peyronovy choroby. Zúženiny močové 
trubice řešíme moderním přenosem vol-
ných nebo živených tkáňových štěpů. 
Od  roku 2005 využíváme při operacích 
robotický systém da Vinci. V  loňském 
roce se podařilo zakoupit nový robotický 
systém da Vinci HD Si.
 Je nový operační robotický systém 
třetí generace da Vinci Si běžným vy-
bavením našich nemocnic?

Náš nový robotický systém da Vinci 
HD Si je v současné době nejmodernější 
operační robot, který je ve střední a vý-
chodní Evropě v provozu. Tento robotic-
ký systém v  současné době používáme 
především při operacích nádorů pro-
staty. Jeho využití nám umožňuje velmi 

přesně oddělovat ne-
mocnou (nádorovou) 
tkáň od zdravé a velmi 
precizně šetřit okol-
ní struktury. To našim 
pacientům přináší při 
zachování všech výhod 
miniinvazivní opera-
ce také rychlý návrat 
kontinence a  v  indiko-
vaných případech i  za-
chování erekce. Tyto 
výhody nám přinášejí 
velký zájem pacientů 

nejen z celé ČR a Slovenska, ale i ze států 
dále na  východ. Do  budoucna bychom 
rádi využili výhod tohoto robotického 
systému také pro pacienty s nádory led-
vin a  močového měchýře (většina zdra-
votních pojišťoven v  ČR, bohužel, zatím 
kromě operací nádoru prostaty svým po-
jištěncům tyto výkony nehradí).
 Který přístroj nebo technologii bys-
te ke své práci případně ještě uvítal?

Urologie je obor, který je závislý 
na složité technice jak v oblasti diagnos-
tické, tak terapeutické.  Finanční náklady 
jsou velké, velké jsou ovšem i potenciální 
výnosy.  Přestože je naše oddělení v sou-
časné době nadstandardně vybavené, 
stále je co zlepšovat.  U  každé novinky 
je ale nutné vyhodnotit její ekonomic-
kou výhodnost, zaručující maximálně 
efektivní zdravotní postupy a  úsporu 
nákladů v rámci rozpočtu nemocnice při 
současném poskytování péče na základě 
nejvyšších standardů širokému spektru 
pacientů. 
 Kdy jste se stal primářem oddělení 
urologie v  Ústřední vojenské nemoc-
nici a jaký je Váš vztah k armádě? Jste 
voják?

Vojákem jsem byl od nástupu na Vo-
jenskou lékařskou akademii v roce 1986 
až do  31. března 2013, kdy bylo urolo-
gické oddělení ÚVN „zcivilněno“. V  dub-
nu loňského roku jsem se zúčastnil vý-
běrového řízení a  1. května 2013 jsem 
byl jmenován primářem urologického 
oddělení ÚVN. Můj vztah k  armádě zů-
stává pozitivní a  rád se nadále aktivně 
účastním letních i  zimních armádních 
přeborů.
 Jaký je Váš profesní životopis? 

Pocházím z  lékařské rodiny, a  pro-
to byl výběr mého budoucího povolání 
celkem snadný.  Po maturitě na  liberec-
kém gymnáziu v roce 1986 jsem nastou-
pil na  Vojenskou lékařskou akademii 
do  Hradce Králové. Po  jejím ukončení 
v  roce 1992 jsem nastoupil do  Ústřední 

vojenské nemocnice Praha na  základní 
školení před 1. atestací z  všeobecného 
lékařství a postupně prošel všechna od-
dělení nemocnice. V  lednu 1995 jsem 
složil atestaci a nastoupil na funkci náčel-
níka zabezpečení letového provozu leti-
ště Praha Kbely.  V  listopadu 1995 jsem 
využil nabídku tehdejšího primáře urolo-
gického oddělení ÚVN pana Doc. Hyršla 
a nastoupil na pozici staršího lékaře.  Až 
na krátké převelení do funkce vedoucího 
lékaře operačních sálů 7. Zdravotnické-
ho praporu v  roce 2001 pracuji na  uro-
logickém oddělení dodnes. Po  složení 
2. atestace z urologie jsem úspěšně ab-
solvoval také zkoušku z  laparoskopie 
na  Katedře laparoskopické chirurgie 
Univerzity Strasbourg. V roce 2007 jsem 
obhájil doktorskou práci na téma fotody-
namická diagnostika nádorů močového 
měchýře. Od ledna 2002 do března 2013 
jsem působil ve funkci zástupce primáře 
urologického oddělení ÚVN. Vzhledem 
k tomu, že se urologické oddělení podílí 
na přípravě studentů medicíny 1. a 3. lé-
kařské fakulty UK, pracuji také jako asis-
tent na urologické klinice 1. LF UK a jako 
externí učitel na urologické klinice 3. LF 
UK se zaměřením na endourologii, lapa-
roskopii a robotiku v urologii. Pravidelně 
přednáším na  odborných konferencích 
doma i v zahraničí.
 Proč jste si vybral právě urologii?

Vždy mě více lákaly chirurgické obo-
ry, kde lékař většinou rychleji pozná vý-
sledek svého snažení.  Již během svého 
pobytu v  nemocnici v  rámci přípravy 
na  všeobecnou atestaci jsem se snažil 
maximum času trávit na  operačních sá-
lech, ať už na  chirurgii, ortopedii nebo 
urologii a  tehdy i  na  gynekologii, které 
byla v  té době v ÚVN součástí urologie. 
Po  nástupu na  posádkovou ošetřovnu 
letiště Praha-Kbely jsem využil první na-
bídku k návratu do ÚVN.
 Máte svoji osobní superspecializa-
ci?

Od počátku jsem se zaměřoval na mi-
krochirurgické a laparoskopické operace. 
Od roku 2005 jsou to především robotic-
ky asistované uroonkologické výkony.

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s primářem 
Oddělení urologie ÚVN MUDr. Jiřím 
Kočárkem, Ph.D., přineseme v  příš-
tím čísle časopisu VELESLAVÍN39. 
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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

březen 2014

Váš redaktor OTAZNÍK

01. 03. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
06. 03. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
07. 03. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
08. 03. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
12. 03. ST KYTICE
13. 03. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
15. 03. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD  16:00
17. 03. PO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
19. 03. ST KYTICE
20. 03. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
21. 03. PÁ MAM‘ZELLE NITOUCHE
22. 03. SO LEVANDULE  16:00
25. 03. ÚT HODINY JDOU POZPÁTKU
26. 03. ST OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
28. 03. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ

HOSTÉ :
03. 03. PO VŠECHNOPÁRTY 
04. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
10. 03. PO VŠECHNOPÁRTY 
11. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
18. 03. ÚT GOSPEL TIME PARTY 
24. 03. PO HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE 
27. 03. ČT  FELIX SLOVÁČEK JR. A LENKA PIXOVÁ 

UVÁDÍ HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ POŘAD 
ALBUM HVĚZD

  JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ 
31. 03. PO VŠECHNOPÁRTY

sobota 01 14:00 - 15:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
sobota 01 16:30 - 18:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 02 14:00 - 15:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 02 16:30 - 18:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
pondělí 03 19:00 - 21:00 APARTMÁ R.K.
čtvrtek 06 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
pátek 07 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 08 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 08 16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 09 10:30 - 12:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 09 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 11 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 12 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 12 19:00 - 21:00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
čtvrtek 13 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
pátek 14 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 15 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 15 16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 16 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 16 16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 18 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 19 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa, 19 19:00 - 21:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
čtvrtek 20 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
pátek 21 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 22 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 22 16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 23 10:30 - 12:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 23 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 25 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 26 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 26 19:00 - 21:00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
čtvrtek 27 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
čtvrtek 27 14:30 - 16:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
pátek 28 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 29 14:00 - 15:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 29 16:30 - 18:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
neděle 30 14:00 - 15:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
neděle 30 16:30 - 18:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

V březnu soutěžíme o tři kompaktní disky Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr d moll, Suk Chamber Orchestra Prague.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ: 
První poválečné zimní olympijské hry v roce 1948 se konaly   a) ve Svatém Mořici
Z velkého množství došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu přípravků zimní autokosmetiky 
od společnosti Würth.

1.  Věra Husáková, Praha 6    2.  Hana Návratová, Praha 6  
3.  Eva Jandová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 31. března 2014 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.

Co znamená následující rčení: Nosit sovy do Athén? 
a)   uctívat řecké božstvo,
b)   dělat zbytečnou práci,
c)   přesídlovat ptáky z okolních lesů do města.

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. března 2014, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.
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 14. část

MOKŘAD V OBOŘE HVĚZDA
Prostor v  oboře Hvězda pod leto-

hrádkem stejného jména již známe 
z odstavce o rybníkách. Vedle uvedené-
ho nového rybníka se nachází nevelký, 
ale i  v  Evropě známý mokřad napáje-
ný potokem Světluška. Praha 6 se totiž 
může pochlubit skutečností, že na jejím 
teritoriu leží místo zařazené do  úze-
mí významných evropských chráně-
ných lokalit Natura 2000 označené
číslem CZ 0113001. Důvodem zařa-
zení mokřadu do  systému Natura 
2000 je chráněný druh mlže, který 
má jméno vrkoč útlý. Jde o téměř 
neznámého malého ohrožené-
ho tvora s  černým tělem a  spi-
rálovou, v  horní části oblou uli-
tou. K  lepšímu přístupu zájem-
ců a  podrobnější prohlídce je 
zřízená od  břehu dovnitř mokřa-
du dřevěná stezka s  plošinou. 

Je zde též umístěna jedna z  infor-
mačních tabulí naučné stezky oborou 
Hvězda. 

Poblíž mokřadu roste jeden z památ-
ných chráněných stromů v oboře Hvěz-
da – nádherný buk se svítivou bělostnou 
kůrou, u  kterého stojí za  to se na  chvíli 
zastavit.  

MOKŘAD V DIVOKÉ ŠÁRCE
Tento poměrně rozsáhlý mokřad 

se nachází v  údolí Divoké Šárky po-
blíž východu z  údolí k  Jenerálce. 

Má tvar protáhlého trojúhelníka, 
je omezený tokem Šáreckého 
potoka, hlavní cestou údolím 
Divoké Šárky označenou červe-
nou turistickou značkou a cestou 
odbočující od  hlavní stezky pod 

západním výběžkem přírodní pa-
mátky Jenerálka k zámečku Jenerálka 

a  ke  stanici autobusů městské 

hromadné dopravy. Délka mokřadu je 
asi pět set metrů a  největší šířka nece-
lých sto metrů. 

Celá plocha mokřadu je zarostlá rá-
kosím. O  živých tvorech na  mokřadu 
se autor v  žádných podkladech nic ne-
dozvěděl, ale lze předpokládat že zde 
může hnízdit rakosník malý. Jeho hnízdo 
poblíž mokřadu, ne však na  rákosu, ale 
na kopřivách, autor se synem  před léty 
nalezl. Zcela určitě zde žijí žáby i  čolci 
a  řada druhů ze třídy hmyzu: zejména 
komáři, šídla, vážky, motýlice a také pa-
vouci. Podél mokřadu na  potoku, zemi, 
keřích a stromech hnízdí početná druži-
na ptáků. Připomeneme jen jejich část: 
na potoku divoké kachny, na zemi stříz-
lík, červenka, budníček malý, na  keřích 
pěnice, na  stromech pěnkavy a´šoupá-
lek a  v  dutinách stromů sýkory, brhlík 
a žluny. 

Stanislav Srnský

blíž východu z  údolí k  Jenerálce. 
Má tvar protáhlého trojúhelníka, 

je omezený tokem Šáreckého 
potoka, hlavní cestou údolím 
Divoké Šárky označenou červe-
nou turistickou značkou a cestou 
odbočující od  hlavní stezky pod 

západním výběžkem přírodní pa-
mátky Jenerálka k zámečku Jenerálka 

Vrkoč útlý

Mokřady

Mokřad v oboře Hvězda
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Monogra� cká výstava nabídne návštěvníkům unikátní
 dobové fotogra� cké materiály, výtvarná díla, dokumen-

ty z  Hrabalovy písemné pozůstalosti a  předměty související 
s  jeho životem a  dílem. Zvláštní pozornost bude věnována 
prezentaci atraktivních � lmových zpracování autorových próz.

OSOBNOSTÍ BOHUMILA HRABALA
bude Letohrádek Hvězda centrem evropské literatury

Život a dílo tohoto svérázného spisovatele se na výstavě 
bude odvíjet v  rámci symbolického půdorysu Libeň, Čechy 
a  Morava a  Střední Evropa. Autoři výstavy ukáží Hrabalovu 
tvorbu v souvislostech od jeho vazeb na domácí literární tra-
dici po díla, která z něj činí výrazného reprezentanta kultury 
Střední Evropy. Zachycen bude i ohlas Hrabalových knih v ně-
meckém jazykovém prostředí či v  Polsku a  Maďarsku. Jeho 
knihy byly přeloženy do 30 jazyků.

Prozaická díla, stejně jako sama svérázná osobnost Bohu-
mila Hrabala, byla vděčným námětem mnoha � lmových zpra-
cování (Ostře sledované vlaky, Skřivánci na  niti, Obsluhoval 
jsem anglického krále, Slavnosti sněženek, Postřižiny, Něžný 
barbar, Sběrné surovosti). 

Bohumil Hrabal (1914-1997), železniční dělník, výprav-
čí,  pojišťovací  agent, obchodní cestující, balič ve  sběrně 
surovin v  pražské Libni a  poté i  vystudovaný právník, se 
spisovatelem na  plný úvazek stal až v  roce 1963, od  r. 1965 
byl členem  Svazu československých spisovatelů  a  redakční 
rady Literárních novin. Po r. 1970 nesměl o� ciálně publikovat, 
psal tedy do  samizdatových  a  exilových periodik, řada jeho 
děl vycházela v naklad atelství Pražská imaginace. Totéž nakla-
datelství vydalo v letech 1991–1997 Sebrané spisy Bohumila 
Hrabala v 19 svazcích. 

Za  své dílo byl mnohokrát oceněn (italská  literární cena
Premio Elba – Ra� aello Brignetti,  maďarská  cena I. Bethle-
na, Národní cena České republiky, francouzský řád Rytíře 
umění a  literatury, cena Georgie Theinera a  cena  Jaroslava 
Seiferta). Byl nositelem titulu zasloužilý umělec (1989) a jme-
nován doktorem honoris causa  na  univerzitě v  Pado-
vě (1996).  Téhož roku získal z  rukou Václava Havla medaili
Za zásluhy.

Návštěvníci výstavy v Letohrádku Hvězda se mohou těšit 
na komentované prohlídky expozic a literárně vzdělávací po-
řady Památníku národního písemnictví určené všem genera-
cím, odborné i laické veřejnosti. 

Na výstavu bude navazovat Mezinárodní konference „Ob-
razy, ze kterých žiji: dílo Bohumila Hrabala v proměnách“, kte-
rou pořádá Památník národního písemnictví ve  spolupráci 
s Ústavem pro českou literaturu AV ČR od 8. do 9. dubna 2014 
v sále Boženy Němcové na Strahově. 

Od  září do  listopadu 2014 bude výstava představena 
německému publiku v  prostorách Literárního domu v  Berlí-
ně, její putovní verze budou k  vidění na  konzulátech České 
republiky v mnoha zemích střední Evropy. 

(red)

100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala připomene výstava „Kdo jsem. 
Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“, kterou v Letohrádku Hvězda 
představí Památník národního písemnictví. Mezinárodní výstavní projekt, na kte-
rém se podílí také Literaturhaus Berlin, bude zahájen 1. 4. a potrvá do 31. 8. 2014.
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Nově otevřená
dermatovenerologická ambulance v Praze 6.

•	máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami

•	 ošetřujeme i dětské pacienty

•	 kompletní rozsah služeb z oblasti dermatologie,
venerologie, lymfologie, korektivní a antiagingové
medicíny, laserové ošetření

•	 pokud stav vyžaduje odesíláme na specializované
pracoviště ostatních odborností

•	v centru si můžete zakoupit dermatokosmetiku,
stejně jako dárkové poukazy

Proč DermaEsthetic
Dermatologii se věnuji již více než 

15 let, v posledních letech i estetické a 

laserové dermatologii, která se velmi 

rychle vyvíjí a pro Vaše zdraví, krásu a 

spokojenost chci jít vždy s dobou.

Vždy pro Vás využívám aktuální a mo-

derní technologie a ráda Vám poradím.

Vím, že každý klient potřebuje individuální přístup.

Vaše MUDr. Hana Šulcová MBAHana Šulcová MBAHana Šulcová

Krása je 
v přirozenosti.

MUDr.	Hana Šulcová	MBA
773	562	343
sulcova@dermaesthetic.cz
www.dermaesthetic.cz
Žukovského	887/4
Praha	6 – Ruzyně
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Leonid Křížek (* 1947),  překladatel z angličtiny (odborná literatura a literatura faktu zaměřená 
na historii 2. světové války, překlady próz anglo-amerických autorů), nakladatel (Elka Press), au-
tor literatury faktu s válečnou tematikou (Francouzská cizinecká legie, 1994, Americká občanská 
válka, 1994, Zbraně a zbroj, průvodce sbírkami, 1994) a se Z. J. K. Čechem spoluautorem Ency-
klopedie zbraní a zbroje (1997, 1999). Trenér sportovního i dobového šermu.

Dříve otázka cti a umění boje, dnes atletika.

O HISTORII ŠERMU S LEONIDEM KŘÍŽKEM
„Co je souboj? A co duel? Člověku 21. sto-

letí se mimoděk a  jako první vybaví roman-
tika literárních a  � lmových scén. Je to po-
někud zkreslený dojem, poplatný tomu, že 
čas, civilizované způsoby a zákony odsunuly 
souboje do minulosti. Spory se sice nadále tu 
a  tam řeší zbraněmi, ne však podle pravidel 
a  rituálů, v  nichž hrály velkou roli dobově 
podmíněné kodexy s klíčovým pojmem cti…“ 
Tato slova uvozují unikátní trilogii Historie 
evropských duelů a  šermu autorů Jiřího 
Kovaříka a  Leonida Křížka, jejíž 1. svazek 
Od  starověku k  branám renesance vloni 
vydalo Nakladatelství Mladá fronta. Malou 
rytířskou trilogii na stránkách časopisu Ve-
leslavín39 uzavírá setkání s Leonidem Kříž-
kem,  jedním z autorů této publikace.

Jeho cesta za historií šermu trvá s občas-
nými přestávkami bezmála 50 let, ale k  bá-
dání a  hloubání měl sklony vždycky. Kromě 
toho, že je aktivním šermířem, v  civilu je 
překladatelem anglické literatury a  majite-
lem nakladatelství Elka Press se specializací 
na  militaria – překlady vojenské historické 
literatury. S nápadem napsat knihu o historii 
šermu od  starověku do  21. století přišel ko-
lega historik a  publicista Jiří Kovář. Kniha se 
rodila deset let. „Umění šermu je kontinuální 
historie,“ říká Leonid Křížek. „Nejprve jsem se 
obával, že nebudu mít dost pramenů k napsání 
knihy, v Čechách existovala jen skripta dr. Plcha 
o  divadelním a  historickém šermu, ale pozdě-
ji jsem objevil reprinty knih o  šermu z  15. stol. 
vydané v 19. století. S digitalizací a dostupnos-
tí fondů evropských knihoven se na  internetu 
objevily potřebné informace, stovky dobových 
knih a dokonce i na 200 inkunábulí. S překlady 
literatury z  francouzštiny, španělštiny, italštiny 
a  němčiny mi pomáhali přátelé. Takže největ-
ším úskalím, kromě času, byla naopak přemíra 
informací. Naše kniha o  historickém šermu je 
tedy rozsáhlou kompilací ze starých pramenů 
a několika set knih.“

Publikace, rozdělená chronologicky do
devíti kapitol, se zabývá historií šermu od nej-
starších zmínek v  mytologických podáních 
a  starověké literatuře přes středověké ma-
nuskripty ze 14. a 15. století, včetně reprintů, 
které vycházely v 19. století. Stejně výmluvně, 
pro laika možná názorněji, o  historii šermu 
vyprávějí ilustrace; kolekce asi 400 vyobraze-
ní bitev, zbraní, soubojů i válečníků zahrnuje 
reprodukce bojových scén, turnajů i  zbroje 
z iluminovaných rukopisů, plastik, váz, reliéfů, 
tapisérií, kreseb, litogra� í a posléze i z obrazů 
doby romantismu. Atmosféru této velkolepé 
oblasti lidské historie dotvářejí básně a ukáz-
ky slavných eposů. Na  své si při studiu této 
unikátní publikace přijde šermíř stejně jako 
ten, kdo se zabývá historií, literaturou či vý-
tvarným uměním. 

Další dva svazky trilogie Historie evrop-
ských duelů a šermu by měly vyjít ještě letos. 
2. svazek zachycuje období od vrcholné rene-
sance do konce 18. století, tj. dobu největšího 
rozkvětu bojových umění a přípravy na osob-
ní duely. 3. svazek, od  19. do  21. století, je 
zaměřený na vývoj sportovního šermu v Ev-
ropě – duely, kodexy, právní aspekty zápasů 
a  olympiády. Samostatnou kapitolu autoři 
věnují re� exi šermu v divadelním a � lmovém 
umění. Raritou druhého svazku je velké po-
jednání o duelech v Rusku.

Kniha je tedy o šermu, ale – naučil by se 
podle ní člověk šermovat? „To ani náhodou,“ 
směje se Leonid Křížek. „V knize je hodně po-
pisů různých technik boje, ale aby jim porozu-
měl, měl by sám dělat sportovní šerm alespoň 
2 – 3 roky. Názvosloví je sice dodnes italské 
a francouzské, řadu slov známe od dětství a do-
kážeme si i  leccos představit, ale bez praktické 
znalosti šermu tomu nemůže rozumět. Kniha 
ale může být pro šermíře dobrou motivací, šer-
mířské školy dnes vycházejí z dobové literatury 
a snaží se o historicky věrné rekonstrukce boje, 
takže kdo má zájem o dobrý šerm, má šanci se-
hnat si informace a dostatek literatury. A pokud 
bych nešermoval já sám, nedokázal bych ji vů-
bec napsat, to si nedovedu ani představit.“

V  realitě dneška se obyčejný smrtelník 
setká s šermem většinou jako divák při hrad-
ních slavnostech nebo ve  � lmu. Inscenační 
podoba šermu dříve vycházela spíš z vlastní 

představy a  improvizace, věrohodnost šer-
mířských soubojů byla z  dnešního hlediska 
nízká. Ale podle Leonida Křížka úroveň stou-
pá, špičkoví choreografové odvedli znameni-
tou práci, i když i dnes je většina šermířských 
akcí jen divadlo. „Tak se ve  skutečnosti ne-
šermovalo,“ tvrdí Leonid Křížek. „Problémem 
šermu ve � lmu je něco jiného - klipová kultura, 
ostrý střih a  nemožnost vidět kontinuální zá-
pas. Vše je podřízeno dramatičnosti choreo-
gra� e. Je to krásné na pohled. Skutečný souboj 
v realitě, tedy celý zápas, není natolik zajímavý, 
aby ho divák vydržel sledovat až do konce, pro 
někoho by mohl být až nudný.“

Všeobecná rychlost a  netrpělivost bo-
hužel zasahuje i  do  moderního sportovního 
šermu. „Sportovní šerm vidím skepticky, doslo-
va s despektem. Můj názor je, že za posledních
50 let se změnil k horšímu. Dnes se akce zrych-
lují, zaznamenávají se pouze zásahy, a ty dete-
kují přístroje. Dřív musel rozhodčí zásah vidět – 
k rozhodování potřeboval za každým šermířem 
dva postraní rozhodčí – dnes je tak zásah často 
tak nepatrný, že vidět ho nelze, oba soupeři 
zasáhnou najednou a  rozhodčí posuzuje, kdo 
měl právo útoku a  byl tedy o  zlomek sekundy 
rychlejší. Už se nepěstuje umění krytů, záludů, 
2. intence; šerm degeneruje, klesá na  úroveň 
rychlosti za každou cenu. Je to spíš atletika než 
umění boje. Ale abych nemluvil tak skepticky, 
na druhou stranu se zase objevují tendence pro-
sazovat sportovní šerm klasickými metodami 
podle požadavků a stylu 19. století, ale masový 
sport to nebude nikdy.“

Desetiletá práce na knize Historie evrop-
ských duelů a  šermu pochopitelně ovlivnila 
samotného autora. „Objevil jsem nový konti-
nent, na začátku jsem neměl ani potuchy, v ja-
kém rozsahu šerm existuje. Poznal jsem ho víc 
do hloubky a seznámil se s duely, o kterých jsem 
dosud neslyšel. Dobový evropský šerm je vy-
pracovaný, hodnotný a  hodnotový systém na-
prosto srovnatelný např. s asijskými technikami 
boje, které u nás kdysi budily úžas a obdiv. Po-
znávání skvělé nepřerušené tradice evropského 
šermu bylo pro mě samotného velkým oboha-
cením. Doufám, že to bude stejně objevné a za-
jímavé pro všechny, kteří budou knihu číst.“

Jiří Kovařík a Leonid Křížek: 
Historie evropských duelů a šermu, svazek 1. 

Od starověku k branám renesance
Nakladatelství Mladá fronta, 2013 
© Jiří Kovařík , Leonid Křížek, 2013

(red)
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Pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění 
stravy, chodu domácnosti a doprovodu k lékaři.

Aktivizační činnosti (zdravotní cvičení, procházky, koníčky) a zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, včetně doprovodu na společenské a jiné akce.

V rozsahu od několika hodin až po stálou službu v režimu tzv. 24hodinové péče.

Pro klienty především v Praze a okolí.

Chcete-li svým nejbližším poskytnout komfort důstojného stáří v jejich domácím 
prostředí, ozvěte se.

Absolvovala jsem odborný kvalifikační kurz „Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby
 se zdravotním postižením“ akreditovaný MPSV. Mám několikaletou praxi převážně z Německa a Rakouska. 

Nabízím vysokou kvalitu, empatii a zkušenost opřenou o velmi dobré reference.

Renata Horáková
telefon:  233 322 434 nebo 604 280 914
e-mail: renatahorak@gmail.com
skype:            renata.horak

VIP péče pro seniory
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Rosťa Čapek uvádí

5. Evropský Bluegrassový Summit

15. března 17,00 a 20,30 h
sobota

16. března 14,00 h
neděle

OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 

Generální 
partneři:

Hlavní 
partner:

Mediální 
partneři:

Partneři:

Vstupenky v ceně 690,- až 990,- Kč objednávejte na iva@capek.uswww.capek.us

14.–16. 3. 2014

VELKÁ SLEVA PRO DĚTI!

Vtipné, inteligentní a  půvabné „po
chlapsku” jsou hračky, v  některých 
případech roztomilé malé bestie, kte-
rým jejich tvůrce Marek Rejent ulo-
žil různé úkoly, například bojovat. 
Jejich vynalézavé akce a  schopnosti 
vyloudit úsměv a  rozesmát mohou 
diváci ocenit na  výstavě ,,Marek Re-
jent: Hračky”, která je v  Galerii Mak-
ráč na Petřinách k vidění od 3. do 28. 
března 2014.

Poličský rodák Marek Rejent (*1969) 
vystudoval Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu v  Praze (1984-88) a  Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v  atelieru 
sochařství u prof. Kurta Gebauera (1990-
97). I Rejentovy hračky jsou malá sochař-
ská dílka. Jednak soustružená ze dřeva, 
odkazující k  tradici a  výtvarným moti-
vům lidového hračkářství. ,,Po  staletí 
se v  našich podhorských chaloupkách 
vyráběly soustružené dřevěné hračky, 
zobrazující mírně idealizovanou formou 
charakteristické typy lidí a  zvířat, malo-
vané husary, kominíčky, panenky stlou-
kající máslo, slípky zobající na  dvoře. 

VÍC NEŽ HRAČKY 
Marek Rejent vystavuje v Galerii Makráč

Současná doba, kde jsou policisté, lehké 
dívky, vietnamští obchodníci, neonacis-
té nebo různí sociálně vyloučení, nemá 
odpovídající protějšky v  lidové tvorbě,“ 
tvrdí Marek Rejent. Rejentovy panenky 
jsou „tělem“ lidové, z jiného století a jiné-
ho prostředí, ale „duchem a stylem“ naši 
současníci, jejich „společenské postave-
ní“ autor zobrazuje s humorem a  laska-
vostí. „Ještě jeden motiv blízký hračkám 
je na výstavě použit,“ říká Marek Rejent, 
„jsou to elektrické strojky a domácí spo-
třebiče předělané na  zvířata, tentokrát 
určené k  politicky motivovanému zá-
škodnickému boji jednotlivce (umělce) 
proti nadutému nepříteli.“

Okouzlující je především autorova 
schopnost vidět v  užitkových předmě-
tech víc, než jen mechanické strojky 
a  přístroje. Vyzdvihuje jejich výtvarnou 
podobu na  samostatnou entitu, kterou 
dotváří použitím dalších částí a kompo-
nentů, aby dosáhl svému záměru „čím se 
mají stát a co mají dělat“, a zároveň jim 
nechává jejich mechanické vlastnosti 
a  „mentalitu stroje“. Jejich konání pak 
přes veškerou legrační vizáž vyvolává 
lehké mrazení – být těmto příšerkám 
vydaný napospas by byl krutý zážitek. 
Takové jsou například „hračky“ z  pro-
jektu „Paraziti“, nové řady parazitů urče-
ných pro intimní ženskou hygienu - ho-
licí strojky s  kusadly Braun for women, 
Braun silk-epil.

Za připomenutí stojí předchozí velké 
projekty tohoto pozoruhodného tvůr-
ce. I  do  nich vtěluje Marek Rejent svou 
schopnost, doslova umění, vidět svět z té 
humornější, tedy lidštější stránky: Ves-
nický pantheon, důstojné busty mužů 
a dam, ovšem s tvářemi-maskami zvířat 
vesnického dvorku, nebo PET Projekt, 
kdy z  PET lahví modeluje „svaté � ašky“ 
– kolekce představuje mnicha, Věstonic-
kou Venuši, madonu s dítětem a antické 
ženské torzo. V jeho rukou ožívá i „hrubé 
nářadí“. V projektu „MP-3 špachtle“ vyba-
vuje sochařské špachtle integrovaným 
přehrávačem hudby a  stávají se z  nich 
elegantní designové kousky. Poněkud 
hrozivé jsou jeho „Kameny“, variabilní in-
stalace pěti velkých oblých kamenů (cca 
4,5 x 3,5 metru, výška 0,7 metru, polyes-
ter a  elektrické pohony), které se velmi 
jemně pohybují. Pohyb kamenů je na-

vzájem nezávislý a není na první pohled 
rozpoznatelný. Snad připomínají rypou-
še sloní nebo jiné obrovské tuleňovité 
mořské savce a  vy nevíte, kam se do-
plazí a co od nich můžete čekat. A jest-
li nevěříte tomu, že traktory se mohou 
smát, Marek Rejent vás o  tom přesvěd-
čí sérii fotogra� í prosečských traktorů
z  90. let 20. století. Zachovanému pod-
vozku traktoru autor poněkud vypo-

může (předek karoserie, sedadla, volant, 
přední světla jsou namontované z jiných 
přibližovadel), a nový „look“ starého fe-
šáka je na světě v komické sestavě. 

Galerie Makráč má omezený prostor 
a  bohužel se tam tyto velké instalace 
nevejdou, ale je dobré jít na  komorní 
výstavu hraček se znalostí toho, co měl 
už před tím autor na svědomí; možná se 
pak občas nenápadně ohlédnete, jestli 
se k  vám neplazí hrozivé kameny nebo 
se vám zelení paraziti nezakusují do kot-
níků. A  panenky? Tváří se sice, že jsou 
jen ze dřeva, ale věřte tomu… Víc si to 
užijete.

Marek Rejent: Hračky
galerie Makráč
Heyrovského náměstí 2,
 Praha 6 - Petřiny,
 konečná tram 1, 2, 18
otevřeno
 po – pá, 8:00 – 18:00 do 28. 3. 2014

(red)



19

Rosťa Čapek uvádí

5. Evropský Bluegrassový Summit

15. března 17,00 a 20,30 h
sobota

16. března 14,00 h
neděle

OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 

Generální 
partneři:

Hlavní 
partner:

Mediální 
partneři:

Partneři:

Vstupenky v ceně 690,- až 990,- Kč objednávejte na iva@capek.uswww.capek.us

14.–16. 3. 2014

VELKÁ SLEVA PRO DĚTI!



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Obraťte ve svém motoristickém kalendáři list na novou sezonu. U autorizovaných servisních partnerů 
ŠKODA na Vás čekají dny výhodné jarní péče. Naši specialisté zařídí vše tak, abyste si jaro za volantem 
Vašeho vozu užili co nejlépe. Zkontrolujeme funkčnost jeho řízení, podvozkových částí nebo osvětlení. 
U zjištěných závad Vám nabídneme opravu za příznivou cenu. Potřebujete vyčistit klimatizaci, přezout 
na léto nebo opravit poškozené čelní sklo? Vše pro Vás rádi zajistíme. 

Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky výhodné nabídce 
ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

Dny výhodné jarní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA 

VAŠE JARNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 5, Nušlova 4/2515
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 6, Veleslavínská 39
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
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