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obecně panuje názor, že ve zpravodajství na-
šich médií je málo pozitivních zpráv. Bom-
bastická podání některých reportérů, kteří 
napjatým a nepřirozeným hlasem, s očima 
zabodávajícíma se do kamery a šermujíce 
rukama směrem k divákovi dramaticky in-
formují o nejrůznějších stupidnostech, tomu 
dávají korunu. Zejména komerční tisk, rádia 
a televize přinášejí 
v hojném počtu to, co 
podle nich přitahuje nej-
více čtenářů, posluchačů 
a diváků – zprávy o tom, 
co se kde stalo strašného 
a katastrofi ckého. Snad je 
opravdu lidská povaha taková, 
že se ráda dozvídá o cizím neštěstí, 
abychom pak s úlevou mohli konstatovat, že 
sami jsme na tom přece jenom lépe, že nás 
nikdo nevykradl, nepřizabil, nepodvedl. Ale je 
poptávka po takových informacích skutečně 
tak veliká, jak si mnozí vydavatelé a progra-
moví pracovníci myslí? Jsou sice tací, kteří 
podobné zprávy vyhledávají, ale je také ne-
málo těch, kteří právě kvůli nim od obrazovek 
odcházejí. A na další pořad se už nevrátí.

Je to podobné, jako když provozovatelé 
restaurací nechtějí své podniky udělat neku-
řáckými, protože se bojí, že by přišli o zákaz-
níky a hospody by zůstaly prázdné. Ale vůbec 
neuvažují o tom, že je tu i druhá strana min-
ce: velké množství potencionálních hostů, 
kteří by do restaurace přišli rádi, jenomže to 
kvůli cigaretovému dýmu neudělají. Ten jim 
buď nedělá dobře, nebo jednoduše nechtějí 
po návštěvě zakouřeného podniku smrdět. 
(Mohl bych napsat zavánět, snad i nevonět, 
ale takový eufemismus je zbytečný. Kdo si po 
večeru stráveném v kuřácké restauraci ráno 
přičichne k džínám nebo ke kabátu, zjistí, že 
šaty mu prostě smrdí a jsou zralé na čistírnu.)

Co tedy má po večerech dělat občan, který 
je nekuřák a nestojí o negativní televizní zprá-
vy nebo bezobsažné seriály? Jakou má zvolit 
zábavu, odmítne-li obě nejčastější aktivity 
– hospodu nebo válení u televize? Možností 
je nepřehledná řada, ale jednu z nich chci 

doporučit speciálně. Zkuste si doma zahrát 
tradiční společenské hry, a nemusí to být 
pouze Člověče, nezlob se!, Monopoly, Pexeso 
či Kloboučku hop (ano, i tato hra dodnes pa-
tří k jedněm z nejprodávanějších). Ne, to není 
aprílová legrace. Opravdu čím dál tím více lidí 
znovuobjevuje deskové hry. A to je dobře, pro-

tože hraní stolních her napomáhá 
logickému myšlení, cvičí 
paměť, kombinační schop-

nosti, slovní zásobu 
(např. Scrabble) a rozši-

řuje znalosti. Hry rozvíjejí 
komunikativní a sociální 

schopnosti, proto je lepší 
hrát je „naživo“ než na počítači. 

Mnohdy přinášejí nové informace 
– například kamarádka Jana až po 

letech zjistila, že Carcassone není jenom jed-
na ze světově nejpopulárnějších stolních her, 
ale skutečné městečko na jihu Francie, jehož 
středověké reálie hra vizuálně převzala.

Lidé byli vždycky hraví, podle archeolo-
gických průzkumů mají deskové hry téměř 
pětitisíciletou historii, první dochované 
zmínky pocházejí ze starověkého Egypta. 
Do Evropy je přivezli ze svých výprav křižáci. 
V pedagogické koncepci Jana Ámose Komen-
ského, který mj. prosazoval školu hrou, mají 
společenské hry rovněž svoje místo, cenil si 
z nich nejvíce vrhcáby a šachy. 

V současnosti jsou společenské stolní hry 
na prudkém vzestupu. Koupit jich můžete ne-
přeberné množství druhů, od vědomostních, 
přes logické a strategické, až po karetní (nejen 
mariáš nebo kanastu) a hrát je mohou všich-
ni v jakémkoliv věku. K jednotlivým hrám jsou 
organizovány speciální turnaje a k některým 
i mezinárodní olympiády. Existují i herní klu-
by, kam si můžete zajít zahrát, jejich adresy 
lze zjistit na internetu. Jednou z největších 
turnajových akcí u nás pořádanou už deset 
let je Deskohraní. Jeho 11. ročník proběhne 
8. – 16. října v Michnově paláci Tyršova domu 
na Malé Straně. Je to ještě daleko, ale po veče-
rech už můžete trénovat.

Jiří Hruška
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Na území Prahy 6 můžeme nalézt 12 pa-
mátných stromů, jde například o dub na 

hrázi Libockého rybníka nebo skupiny buků 
a jírovců v oboře Hvězda a další. Všechny tyto 
stromy jsou evidovány a označeny cedulí 
„památný strom“. V březnu proběhla v hale 
Škodova paláce pražského magistrátu zají-
mavá výstava o památných stromech v Praze, 
kterých je na celém jejím území evidováno 
celkem 197. Radnice Prahy 6 chce vedle evi-
dence památných stromů také aktualizovat 
evidenci „pamětních stromů“, to znamená 
stromů, které byly vysazeny v dávné či ne-
dávné minulosti u příležitosti významného 
výročí nebo události. Například v roce 1968 

byly vysazeny lípy svobody jako připomínka 
50. výročí vzniku republiky na Petřinách 
a na Červeném Vrchu při ulici Evropská. Lípy 
jsou zároveň označeny kamenným kvádrem 
s nápisem a letopočtem. Lípa svobody byla 
zasazena rovněž v roce 1985 u příležitosti 
40. výročí konce 2. světové války v Šáreckém 
údolí, další lípa byla zasazena Obcí baráčníků 
v Bubenči na Krupkově náměstí na paměť 
všem, kteří obětovali své životy za osvobo-
zení národa v letech 1939 – 1945. Můžeme 
vidět i pamětní stromy poměrně mladé 
- slavnostním zasazením lípy v areálu školy 
byly zahájeny oslavy 100 let základní školy 
na Marjánce v Břevnově 8. dubna loňského 
roku. Na tradici vysazování pamětních stro-
mů navázala radnice Prahy 6 vloni výsadbou 
„Aleje platanů“ ve středovém pásu Evropské 
ulice. Pokud někdo může přispět jakou-
koliv informací nebo ví o nějakém pamět-
ním stromu ve svém okolí v Praze 6, může 
radnici kontaktovat prostřednictvím Odboru 
územního rozvoje ÚMČ Praha 6 Ing. Martinu 
Čečilovou,  telefon:  220 189 975 nebo e-mail: 
mcecilov@praha6.cz .

24. února proběhla vernisáž cyklu výstav PĚT DEKÁD TVORBY – DEKÁDA PRVNÍ, 
LÉTA ŠEDESÁTÁ pořádaných k životnímu jubileu akademického malíře Jiřího Ander-
le v Galerii Anderleho (Pelléova ulice, Praha 6-Bubeneč).  Výstava byla zahájena za 
účasti Tomáše Chalupy a Marie Kousalíkové, v Pelléově vile jí můžete navštívit až do 
12. června mimo nedělí a státních svátků.

V parku Nikoly Tesly nastane „výboj“. 
Schválený návrh pomníku je výsledkem 

druhého pokusu o nalezení vhodného 
ztvárnění připomínky Nikoly Tesly. První 
pokus k cíli nevedl. Po skončení veřejné 
anonymní soutěže na pomník Nikoly Tesly 
a prověření nemožnosti použití ani jedné 
ze tří druhých cen bylo proto rozhodnuto 
vypsat novou soutěž, tentokrát pro vyzvané 
výtvarníky. Z téměř dvou desítek referenč-
ních přihlášek bylo vybráno do soutěže 5 
výtvarníků:  Lukáš Bradáček, Ivana Macháč-
ková, Stefan Milkov, Petr Schel a Čestmír 
Suška. Návrh Stefana Milkova vychází ze za-
dání soutěže a čitelně vyjadřuje téma Nikoly 
Tesly - půjde o stylizovaný elektrický výboj 
znamenající hybnou sílu a základní kámen 
Teslových vynálezů a nástroj jeho proslulých 
prezentací, kdy mu byly tehdejší veřejností 
přisuzovány až nadpřirozené schopnosti. 

Autory sochy jsou Stefan Milkov a Jiří Trojan. 
Na realizaci pomníku byla limitně vyme-
zena částka 1,85 mil. korun, která zahrnuje 
výrobu vlastního uměleckého díla, dopravu 
do místa určení, jeho osazení, eventuál-
ně projektovou a stavební přípravu. Za 
dalších 650 tisíc provede radnice parkové 
úpravy, vytvoří systém cest přímo spoje-
ných s vlastním pomníkem, doplní park 
městským mobiliářem a instaluje elektro 
přípojku k nasvícení pomníku. Pomník 
by měl v parku stát na jaře příštího roku. 
Nikola Tesla (1856–1943) studoval vlast-
nosti dvoufázových a vícefázových proudů. 
Sestrojil a patentoval četné elektrické stroje 
a přístroje, například v roce 1887 elektrický 
motor na střídavý proud a o čtyři roky poz-
ději takzvaný Teslův transformátor, zdroj 
vysokého střídavého napětí o vysokém 
kmitočtu. Zabýval se i bezdrátovou tele-
grafi í. Byla po něm pojmenována jednotka 
magnetické indukce. V letech 1936 až 1937 
pobýval Tesla v tehdejším Československu. 
Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád Bí-
lého lva 1. třídy, získal také čestný doktorát 
věd na Českém vysokém učení technickém. 
V roce 2003 byla postavena jeho busta ve 
studiovém domě Českého rozhlasu, který se 
zapojil do mezinárodního multimediálního 
projektu Teslovo celosvětové sdružení.
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Nadváha a obezita je v České republice stále větším problémem. Je již více lidí s nadváhou 
a obezitou než těch, jejichž váha je ideální (či mají podváhu). Poměr je 55 : 45! Ústřední 

vojenská nemocnice Praha se dlouhodobě věnuje komplexní léčbě obezity a na toto téma 
uspořádala 22. března tiskovou konferenci. Přítomní novináři byli seznámeni s komplexní léč-
bou obezity, s druhy chirurgických metod léčby obezity, se zkušenostmi a srovnáním v rámci 
České republiky i Evropy. Součástí bylo také představení nové knihy Chirurgická léčba obezity 
prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, který se svými kolegy veřejnosti přístupnou formou přibližu-
je obezitu jako nemoc, její chirurgické léčebné metody, možné komplikace i nutnost změny 
životosprávy pacientů po zákrocích. Velkým problémem dnešní doby je, že se lidé méně pohy-
bují, jezdí autem, v práci sedí u počítače a ve volném čase se málo nebo vůbec nevěnují spor-
tovní činnosti. Omezená pohybová aktivita je hlavní příčinou zvýšeného počtu obézních lidí. 

Radnice Prahy 6 se stala průkopníkem
 ve zveřejňování uzavřených  obecních  

smluv na internetu.  V celé zemi se k tomuto 
kroku  dosud odhodlalo jen několik měst či 
obcí. Nikdo však nepublikuje smlouvy v ta-
kovém rozsahu, jako Praha 6. Až donedávna 
museli zájemci o nahlédnutí do smluv požá-
dat o jejich kopii podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím.  Nyní stačí využít 
systém elektronické databáze smluv, který 
obsahuje smlouvy a dodatky od roku 2007. 

V roce 2010 dokončila Městská část 
Praha 6 zásadní rekonstrukce všech 

15 objektů základních škol, kterých je na 
svém území zřizovatelem. Nově vytvo-
řená metodika umožňuje ško-
lám fi nancování dostateč-
ných provozních výdajů 
a zároveň motivuje školy 
k další profi laci a při-
způsobení se poptávce 
obyvatel Prahy 6. Počát-
kem března bylo předáno 
ocenění pro vítěze prvního 
ročníku ankety „Škola mého 
srdce – O nejkrásnější školu 
Prahy 6.“  Převzala jej společně s téměř 
650 žáky a ostatními pedagogy ředitelka 
základní školy Červený vrch Jana Ma-
toušová z rukou starostky Prahy 6 Marie 
Kousalíkové a radního zodpovědného za 
školství Ondřeje Balatky.  „Ocenění první-
ho ročníku ankety Škola mého srdce zcela 

po právu náleží právě vám a vaší škole. 
Svou účastí a aktivitou jste ukázali, že vám 
vaše škola skutečně na srdci leží“,  řekla 

přítomným dětem a pedagogickému 
sboru starostka Prahy 6 Marie 

Kousalíková a dodala: „Přeji 
vám, abyste i nadále tvo-

řili takovýto skvělý celek 
– škola – žáci – učitelé. 
Krása školy totiž spočívá 
právě v jejích žácích. 

A není nic smutnějšího, 
nežli škola bez dětí.“ 

Ondřej Balatka, autor této 
soutěže, slíbil, že prvním roční-

kem soutěž nekončí: „První ročník nás 
mile překvapil vysokou účastí. Proto budete 
mít možnost opět za rok své vítězství zo-
pakovat, ale konkurence bude velká. O to 
být „nejkrásnější“ se bude ucházet dalších 
čtrnáct škol a tím, a pevně v to věřím, i další 
tisíce dětí a rodičů.“

Celostátní soutěž o Nejlepšího učitele 
angličtiny zná své vítěze. Letos se tím-

to titulem může pyšnit pět angličtinářek, 
z nichž dvě učí na základních školách v Praze 
6. „Jazykové znalosti dětí a schopnosti učitelů 
věnujících se jazykové výuce jsou spojené ná-
doby. Stále více dětí ze základních škol Prahy 
6 se každý rok umisťuje na předních místech 
v celorepublikových či celopražských jazyko-
vých soutěžích, proto nikoho asi nepřekvapí, že 
dvě z pěti nejlepších učitelek anglického jazyka 
máme v Praze 6,“ zhodnotil výsledky soutěže 
radní Ondřej Balatka, zodpovědný za oblast 
školství v Praze 6. Oceněné pedagožky si 
získaly odbornou porotu především svým 
koncepčním přístupem k výuce a využíváním 
inovativních výukových metod a aktivit. Hod-
notila se i schopnost děti motivovat a udržet 
jejich pozornost. Porotci postupně navštívili 
všechny nominované učitele přímo v jejich 
školách a hospitovali u nich v hodinách. 
Paní učitelka Müller Dočkalová z břevnovské 
ZŠ Marjánka zaujala porotu propojením an-
gličtiny a dramatické výchovy. Výuka formou 
prožitku patří k osvědčeným postupům právě 
u mladších dětí. Děti si slova a fráze daleko 
lépe zapamatují, pokud je zažívají v nějaké 
reálné situaci – na tom je založena i metoda 
Wattsenglish postavená na komunikaci s ro-
dilým mluvčím. Eva Jeřábková z bubenečské 
ZŠ a MŠ nám. Svobody v Praze, zase při výuce 
upřednostňuje střídání krátkých aktivit: „Malé 
děti neudrží pozornost dlouho, proto je učitel 
musí neustále motivovat a vtahovat do akce.“ 
Zároveň je podle ní potřeba toto střídání 
aktivit kombinovat s využitím vhodných drilo-
vých metod, aby si děti nová slova a fráze lépe 
zapamatovaly. Soutěž každoročně pořádá Na-
dační fond Prague Post (PPEF), letos nově ve 
spolupráci se společností Wattsenglish.

*
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Unikátní akce pro milovníky basketbalu 
se uskutečnila v úterý 22. března v zá-

kladní škole Petřiny – jih. Žákům, učitelům 
a ostatním divákům se na školní palubovce 
představila Markéta Bednářová, Kateřina 
Elhotová, Edita Šujanová, Tereza Pecková, 
Eva Vítečková a Petra Kulichová, odpolední 
akci moderoval sportovní komentátor – spe-
cialista na basketbal Jakub Bažant. Stříbrné 
basketbalistky ČR z mistrovství světa 
předvedli své dovednosti při střelbě na koš 
z různých vzdáleností. Tato exhibice proběh-
la v rámci předání několika velmi zajímavých 
upomínkových předmětů základní škole 
Petřiny-jih: basketbalového míče s podpisy, 
se kterým reprezentantky vybojovaly na 

mistrovství světa 2010 druhé místo (ve fi nále 
podlehly pouze reprezentantkám USA), dále 
předání části „stříbrné“ palubovky s podpisy 
a dopisu od prezidenta republiky Václava 
Klause, který žákům přečetla starostka MČ 
Praha 6 Ing. Marie Kousalíková. Zajímavé 
sportovní akce se zúčastnil jako divák sená-
tor za Prahu 6 Petr Bratský, který v minulosti 
basketbal také hrával, svou výškou všechny 
převyšoval bývalý reprezentant Jiří Zídek 
st., který byl vyhlášen Československým 
basketbalistou dvacátého století. Základní 
škola Petřiny-jih má sportovní zaměření 
a je významnou basketbalovou líhní, její 
absolventkou je i jedna z hráček naší repre-
zentace.

Čarodějové, čarodějnice a čarodějňata, 
osedlejte svá košťata! 
30. dubna 2011 se v parku Ladronka od 15 hodin opět 
uskuteční největší, nejlepší a vůbec nejskvělejší oslava 
vítání jara Čarodějnice na Ladronce. Jako vždy se 
můžete těšit na největší slet čarodějnic v Praze, hudeb-
ní koncerty, volbu Miss čarodějnice, program pro děti 
i dospělé. Letos již pošesté! Více informací naleznete na: 
www.carodejnicenaladronce.cz
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K NĚKTERÝM TÉMATŮM MUSÍ UMĚLEC DOZRÁT,
říká výtvarník OLDŘICH KULHÁNEK
Práce výtvarníka Oldřicha Kulhánka 

je zaměřena především na grafi ku 
a kresbu. Jeho díla jsou zastoupena 

v nejprestižnějších světových galeriích 
a sbírkách. 

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 
1940 v Praze. V osmnácti letech maturoval 
na Výtvarné škole a ve studiu pokračoval 
na Vysoké škole umělecko-průmyslové 
v ateliéru Karla Svolinského. Svým talen-
tem na sebe výrazně upozornil již v 60. 
letech. Začátkem normalizace byl zatčen 
a obviněn z pobuřování a hanobení před-
stavitelů socialistických států, neboť na 
některých svých grafi ckých listech použil 
v různých souvislostech mimo jiné také 
tvář Stalina. I když byl po měsíci z vazby 
propuštěn, následoval úplný zákaz vý-
stav, zákaz spolupráce se všemi naklada-
telstvími, zákaz jakéhokoliv publikování 
a veřejné činnosti.  Do zahraničí se ale 
jeho díla dostávala ilegálními cestami 
a nadále tam získávala řadu mezinárod-
ních ocenění. Teprve po roce 1989, když 
padly veškeré zákazy, mohl bez omezení  
v plné šíři prezentovat své mimořádné 
mistrovství. 

S dílem Oldřicha Kulhánka máme 
možnost setkávat se v běžném životě 
denně. Chcete-li si jeho umělecký rukopis 
připomenout, stačí se podívat do peně-
ženky. Je totiž autorem všech současných 
českých bankovek. 

n Jak vypadá Váš obvyklý pracovní den?
Vstávám trochu později, ne zrovna 

v sedm, posnídám a přesunu se na Žižkov do 
svého ateliéru.  V něm setrvám v práci do pod-
večerních nebo večerních hodin. Myslím si, že 
je to to nejsprávnější, co mohu dělat, pokud 
ještě udržím tužku a mysl pohromadě a pro 
duševní zdraví je to ideální. Kreslím jenom 
v ateliéru, zatímco doma žiju a přespávám. 
Ctím názor, že práce je práce a doma je doma, 
takže mám ustálený pevný režim. 
n Po kom máte umělecké nadání?

Náš rod pochází ze skromných poměrů. 
Otec byl z venkova od Pardubicka, matka byla 
pražská měšťka. Umělci mezi mými předky 
nikdy nebyli, já jsem v tomto ohledu v našem 
rodě první.

n Zdědili Váš talent potomci?  
Mám tři děti. Nejstarší je syn, ten je 

kunsthistorikem. Jedna dcera je akademická 
malířka, věnuje se designu. Druhá dcera pra-
cuje v diplomacii. 
n Co vás přivedlo k tomu stát se výtvar-
níkem?

Co má paměť sahá, tak mojí nejmilejší 
hračkou byly pastelky. Ne, že bych jako jiné 
děti taky nelítal venku, ale kreslení mě bavilo 
ze všeho nejvíc a nedovedl jsem si představit, 
že bych o ně přišel. Když se mě jako malého 
dítěte někdo ptal, čím chci být, už tehdy jsem 
odpovídal, že umělcem. Nikdy mě nic jiného 
nenapadlo. Nikdy jsem neměl klukovské 
touhy být admirálem, kosmonautem nebo 
popelářem. Z tohoto hlediska nebylo moje 
rozhodování nijak složité.    
n Takže Vaše cesta k profesionálnímu vý-
tvarnictví byla přímočará?  

Ano, vše bylo naprosto kontinuální. Po 
základní škole jsem studoval střední Výtvarnou 

školu a po maturitě v roce 1958 jsem se dostal 
na Vysokou školu umělecko-průmyslovou 
k profesoru Karlu Svolinskému. Od jejího absol-
vování žiju a tvořím takzvaně na volné noze.
n Kdo nejvíce ovlivnil Vaši výtvarnou 
tvorbu? Byl to právě Karel Svolinský?

Talent vás nemůže naučit žádný profe-
sor na světě, ten musíte mít od pánaboha. 
Ale pouze samotný výtvarný talent nestačí 
k tomu, abyste se jako umělec mohl vyjádřit. 
K tomu je zapotřebí umět také grafi cké tech-
niky a spoustu dalších věcí okolo. Pedagog 
vás v tomto ohledu může ovlivnit v dobrém 
i špatném. A byl to právě skvělý pan profesor 
Svolinský, který mě naučil všechno, co výtvar-
ník musí znát, aby dokázal svoji představu, 
kterou má v hlavě přenést i na papír. 
n Jaká byla Vaše první výstava?

První výstavy, kterých jsem se účastnil, 
byly skupinové akce Klubu mladých výtvarní-
ků. Samostatnou první výstavu jsem měl s ko-
legou Janem Krejčím v roce 1968 v Mánesu.
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n Věnujete se především grafi ce a kresbě. 
Kdy jste poznal, že toto je Vaše cesta? 

Moje studium už bylo zacílené na grafi ku. 
Každý talent má jiný naturel, ten můj je zamě-
řen právě tímto směrem. Pro mě byla kresba 
a grafi ka určující a nikdy jsem větší měrou 
nevybočil jinam. Neměl jsem nikdy pocit, 
že by mně to nedostačovalo, nebo že bych 
musel vkráčet do jiných hájemství – třeba do 
sochařství nebo malířství. Věděl jsem velmi 
záhy, že mojí cestou je grafi ka a té jsem se 
držel a držím do dneška. Každý umělec by měl 
vnímat své nadání a ctít přísloví: ševče, drž se 
svého kopyta. Vždyť i takový Michelangelo 
byl lepším sochařem než malířem, i když je to 
možná věc názoru.
n V sedmdesátých a osmdesátých letech 
jste už patřil mezi známé autory, ale teh-
dejší režim Vám začal ztěžovat život, jak 
jen mohl. Proč tomu tak bylo?

Nebyl jsem tenkrát jediný. Samozřejmě, 
že to bylo tvrdé a kruté a nerad na tu dobu 
vzpomínám. Ale dneska mě už začíná štvát 
takové to rozdírání jizev. Zejména od těch 
nepravých. Je pravda, že jsem si užil svoje, byl 
jsem označen za zlosyna a padoucha, soudili 
mě, nakonec i věznili, ale přežil jsem to. Bylo 
to kruté, zašlapali mě do země, nemohl jsem 
vystrčit nos. A to všechno proto, že obsah 
mého umění se soudruhům z StB nelíbil. 
Celé to začalo světovou výstavou v Ósace, na 
kterou ministerstvo kultury a fond výtvarných 
umělců poslal výstavu grafi k, mezi nimiž byly 
i mé listy. Jejich obsahem byla jakási refl exe 
doby, v níž jsme žili. Byly tam nějaké exis-
tenciální aspekty, v nové fi guraci byl velice 
nadativní směr. Rozhodně to nebyla díla nijak 
politicky prvoplánová a politika vůbec nebyla 
jejich podstatou. Jenomže nějaký fízl z naše-

ho velvyslanectví v Tokiu to viděl jinak, udal 
nás a pro mě a pro Jana Krejčího si přišli domů 
policajti. Zavřeli nás v Ruzyni, vyslýchali, křiče-
li, co jsme to udělali a co jsme tím mysleli. Po 
měsíčním věznění jsem byl propuštěn a ještě 
následující dva roky chodil obtýden na výsle-
chy. Zajímalo je například, kde jsem se setkal 
s Jeronýmem Boschem nebo s Pieterem Bru-
eghelem. Když jsem jim odpověděl, že jsem 
se s nimi, bohužel, nesetkal osobně, ale pouze 
s jejich obrazy, chtěl jeden policajt, abych 
prozradil jejich trvalé bydliště. Odpověděl 
jsem mu, že ti malíři zemřeli zhruba před pěti 
sty lety a on začal řvát, abych si nechal tako-
vé intelektuální poťouchlosti. Dneska to zní 
jako bonmot, ale když s takovým hovadem 
mluvíte a při jeho intelektuálním vybavení má 
jakékoliv vysvětlení nulový efekt, je to strašné, 
protože tenhle grázl v hodnosti poručíka 
nebo nadporučíka má tu moc dostat vás na 
několik let do kriminálu. A takoví grázlové 
dneska berou tučné penze a jsou v klidu. Báli 
se jenom tehdy, když se cinkalo klíčema, ale to 
je tak všechno. 
 n Jak jste se v tehdejší době uplatňoval?

Bylo to docela tvrdé, jako persona non 
grata jsem nedostal žádnou zakázku a ani 

nemohl vystavovat. Nastoupila ale solidarita 
větší části umělců kolem, kteří mně a podob-
ně postiženým kolegům pomáhali. Dělal jsem 
například nějakou práci na jejich jména. Ze 
západu nám pomáhali tamní intelektuálové, 
kteří kupovali naše díla, vyváželi je ven a tam 
vystavovali a podobně. Solidarita tady byla, 
všechna čest, a takové poznání mě vnitřně 
velice obohatilo. V nouzi poznáš přítele a já 
mohu poděkovat za pomoc celé své generaci 
kolegů. 
n Nenapadlo Vás po roce 1989 vstoupit 
do politiky?

Vůbec ne. Devětaosmdesátým pro mě 
skončila jedna éra. Pochopil jsem, že po něm 
se pro mě otevírá ohromný prostor k umělec-
kému vyjádření, ke svobodné tvorbě a snažil 
jsem se jej co nejvíce využít. Politické ambice 
nemám, jsem umělec, realizuju se ve své tvor-
bě a politika by mě jenom zdržovala. Myslím, 
že to platí obecně, umělec se má realizovat 
v umění a neplést se tam, kam nepatří.
n Ilustroval jste také řadu literárních děl. 
Vytvářel jste při ilustrování samostatná 
volně inspirovaná díla, nebo jste vycházel 
spíše z konkrétních dějových linek daného 
titulu? Jaký je Vás vztah ke knižní ilustraci?

Měl jsem štěstí, že začátkem osmdesátých 
let přišli do některých nakladatelství moji 
kolegové, se kterými jsem studoval nebo je 
jinak znal z dřívějška. Věděli, jak na tom jsem 
a zadávali mi krásné práce, například ilustrace 
děl ruské klasiky. Ilustraci chápu jako výtvarný 
doprovod, rozhodně ne jako popis. To samo-
zřejmě není snadné, ale je to o to krásnější. 
Ale bráním se tomu, být nazýván ilustrátorem, 
to by bylo příliš úzké. Je to hezký segment 
tvorby, ale nepatří k mým hlavním aktivitám.  
n Bránil byste se dnes takové nabídce?

Je to škoda, ale dneska se knihy už příliš 
neilustrují, protože je to nákladné a nakla-
datelé musí šetřit. Takže podobná nabídka 
nehrozí. Snad naštěstí, protože už mám svoje 
léta a můj zdravotní stav není zrovna ideální. 
Musím tedy pečlivě vybírat mezi úkoly, které 
chci dělat – a aby to bylo možné, musím eli-
minovat ty, na které bych už neměl fyzickou 
kapacitu. 
n Kde čerpáte inspiraci ke své volné 
tvorbě? Jak Vás napadají náměty? Mají 
Vaše díla reálný základ, třeba konkrétní 
zážitek?

Těch impulsů a momentů, kdy člověk do-
spěje k nějakému tématu, je celá řada. Může 
to být reálný zážitek, může to být vzpomínka 
nebo myšlenka, může to být výsledek dlouhé 
úvahy. V posledních letech se obracím k tako-
vým inspiračním prazákladům. Jedno z témat 
v mé tvorbě byl biblický Job, jeho osud, který 
mě fascinuje. Teď momentálně pracuji na 
dalším tématu, které mě vzrušuje, a to je život, 
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úděl a konec svatého Šebestiána. Člověka, 
který ve jménu svých idejí šel až na samý do-
raz možného, až na samý konec a neustoupil. 
V dnešní době, kdy se názory mění jako kabát, 
je to hodno obdivu. Mám za to, že k takovým 
tématům musí umělec dojít po delší cestě. 
Musí mít životní zkušenosti. Věřím, že teď je 
ona správná doba. Je to věc mého osobního 
rozhodnutí, můj výklad, který nikomu nevnu-
cuji. Ale myslím si, že už jsem práv se těchto 
velkých témat dotýkat. 
n Tvoříte zpaměti nebo podle modelů či 
předloh?

Na škole jsme měli jakousi výtvarnou 
abecedu, naučili jsme se znát všechny aspek-
ty lidské fi gury, donekonečna jsme ji kreslili 
a podrobně studovali. Na UMPRUM byla také 
jedna zkouška z anatomie. Byla dost těžká, 
i když jistě ne tak, jako na medicíně, ale mu-
seli jsme perfektně znát zejména plastickou 
anatomii, tedy především všechny svaly, které 
jsou vidět. Kdo nebyl lempl, vzal si tuto zna-
lost do vínku na celý život. 
n Mezi širokou veřejností jste znám i jako 
autor současných českých bankovek. Musí 
výtvarník mít nějaké zvláštní znalosti, aby 
mohl úspěšně navrhovat bankovky?

Navrhnout bankovky je poměrně těžká 
a složitá záležitost, protože jsou jedním z atri-
butů státnosti. Když někam cestujete, jsou 
jedním z prvních seznámení s danou zemí 
právě bankovky. Většinou je máte a prohlíd-
nete si je, ještě než překročíte hranice a podle 
jejich úrovně si uděláte první dojmy. Když 
jsem dostal nabídku české bankovky dělat, 
cítil jsem ohromnou zodpovědnost a říkal 
jsem si, že pakliže to neudělám alespoň sluš-
ně, budu mít nehynoucí ostudu. Snad to tak 
nedopadlo.
n Pravý opak je pravdou, Vaše bankovky 
jsou považovány za mimořádně zdařilé. Co 
všechno jste si při práci na nich musel pro-
studovat a do jaké míry jste měl možnost 
svobodného výrazu?

Když děláte známky, bankovky nebo por-
tréty, je to do jisté míry ostření vlastní mysli, 
protože si musíte nastudovat určité reálie. 
U historicky starších osobností se většinou 
dochovalo minimum jejich zobrazení. Měl 
jsem to štěstí spolupracovat s vynikajícím 
antropologem profesorem Emanuelem Vlč-
kem, s nímž jsem konzultoval pravděpodob-
nou podobu Přemysla Otakara I. či Karla IV.
podloženou studiem jejich lebky. Vycházel 
jsem ze zkušeností a z rad pana profesora 
a akceptoval jsem je všechny, mimo jediné: 
Přemysl, který prošel mnoha bitvami a turnaji, 
měl jako následek z boje vpáčený nos, což 
je na lebce patrné. Kdybych tuto historic-
kou skutečnost respektoval, říkalo by se, že 
neumím kreslit.

n Co vše obsahuje zadání pro výtvarníka 
bankovek?

Bankovka musí splňovat mnoho technic-
kých parametrů a obrázek na ní je vlastně její 
tváří. Ke každé jednotlivé bankovce, na které 
jsem dělal, byl vypracován elaborát asi o de-
seti stranách, jenž na milimetry přesně určoval, 
v jakém prostoru se může pohybovat portrét, 
kde má být umístěn text, kde má být znak pro 
slepce, skrytý znak, průhledový znak, bezpeč-
nostní prvky a řada dalších přesně rozvržených 
prvků. Přes všechna tato omezení musíte na 
přesně rozparcelovaný prostor vytvořit kom-
pozici, která bude mít hodnoty výtvarného 
díla. Právě ta obtížnost a nutnost vejít se do 
daného prostoru mě lákala. To byla výzva.      
n Které bankovky v historii naší republiky 
od roku 1918 považujete za nejvíce pove-
dené?

Nejpovedenější a nejkrásnější naše ban-
kovky bezesporu vytvořil Max Švabinský. To 
jsou nádherné peníze dodneška. 
n Jak jsou na tom s výtvarnou hodnotou 
svých platidel jiné státy ve světě?

Než jsem započal vlastní práci na ban-
kovkách, prostudoval jsem si jejich historii 
v celém světě. Za vůbec nejkrásnější pova-
žuji staré rublové bankovky carského Ruska 
- to jsou naprosto úžasné rytiny. Na opačném 
konci kvality jsou podle mého názoru po-
slední francouzské franky před eurem. Byly 
příšerné, jakoby něco mezi Mickey Mousem 
a kačerem Donaldem. 
n Jste rovněž autorem mnoha poštovních 
známek, mezi jinými i té s prezidentem 
Klausem…

Je to tak, známky dělám rád. Letos vyjde 
kniha o všech mých poštovních známkách, 
kterých je asi pětatřicet, většinou portréty. 
Zatím poslední známkou, kterou jsem dělal, 
je dvojportrét Rožmberků – Petra Voka a je-
ho bratra Viléma. To byla velice inspirativní 
práce. 
n Nakolik je práce na bankovkách a na 
známce odlišná?

Obojí je kresba, kterou do výsledné po-
doby převádí rytec. Za nejlepšího rytce u nás 
považuji Miloše Ondráčka, s nímž rád a často 
spolupracuji a na jehož ryteckou genialitu pěji 
chválu. U nás vůbec máme překvapivě dost 
vynikajících rytců, a to i mezi mladší generací. 
V okolní Evropě to tak zdaleka není. Například 
v sousedním Německu mají jednoho.   
n Jste čestným občanem Prahy 6. Jaký je 
Váš vztah k této městské části?

Veskrze kladný, protože tam bydlím.  Asi 
před patnácti lety jsem si v Dejvicích vystavěl 
na půdě jednoho činžáku byt. Dejvice jsou 
krásná čtvrť, moc se mi v nich líbí. Považuji 
je za jednu z nejkrásnějších čtvrtí moderní 
Prahy. 

n Je něco, co byste v architektuře Dejvic 
změnil?

Škoda, že přišla válka, protože Dejvice 
byly založeny jako moderní město s roštem 
pravoúhlých ulic, velkými náměstími a širo-
kými bulváry, ale zamýšlená koncepce zů-
stala nedokončena a ani později už nikdy 
nebyla naplněna. Chybělo k tomu tak deset, 
patnáct let. 

Za chybu, která mi vadí, považuji nedo-
stavění Vítězného náměstí, které je dodnes 
neuzavřené. 
n Když jsem se ptal na Váš vztah k Praze 6, 
měl jsem strach, abyste neřekl, že Prahu 6 
už nikdy nechcete ani vidět, protože máte 
takové zážitky s Ruzyní…

To jste řekl hezkou myšlenku, protože 
opravdu kdykoliv jsem tím směrem jel, měl 
jsem smíšené pocity. Při cestě na letiště jsem 
se vyhýbal pohledu doleva, abych neviděl 
věž věznice, když jsem jel na Karlovy Vary, ze 
stejného důvodu jsem se nedíval vpravo. Ty 
zážitky v sobě nesu celý život.

Jiří Hruška
foto M. Přerost a archiv
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

Brixiho ulici naleznete v Praze 6, v blíz-
kosti Ústřední vojenské nemocnice ve smě-
ru k sídlišti Petřiny. Začíná mezi Základní 
uměleckou školou a poliklinikou Stamicova, 
můžete ji projít pěšky nebo projet autem až 
do ulice Myslivečkova. Celá ulice je po obou 
stranách lemována obytnými domy s před-
zahrádkami, které se nyní na začátku jara 
začínají pěkně zelenat. Ulice vznikla v roce 
1952 a od té doby nese beze změny jméno 
po českém hudebním skladateli, varhaníkovi, 
představiteli raného klasicismu F. X. Brixiovi.

František Xaver Brixi se narodil 2. ledna 
1732 v rodině pražského varhaníka Šimona 
Brixiho, v letech 1744 až 1748 vystudoval 
hudebně zaměřené piaristické gymnázium 
v Kosmonosích. Brixi šel ve šlépějích svého 
otce a již od svých 17 let patřil k uznávaným 
pražským varhaníkům. Po ukončení studia 
působil v několika pražských chrámech, 
mimo jiné také v kostele sv. Mikuláše na 
Malé Straně. Roku 1759 se stal kapelníkem v 
katedrále sv. Víta. Tuto v tehdejším pražském 
hudebním životě velmi významnou funkci za-
stával až do své smrti. Jeho umělecký věhlas 
se rozšířil i mimo naši republiku a pronikl do 
zahraničí. Mnichovští jezuité u něho objed-
návali několik let hudbu ke svým duchovním 
dramatům. Dodnes je v  klášteře cisterciáků 
v Ottobeurenu (Bavorsko) zachováno asi 170 
hudebních děl F. X. Brixiho. (Cisterciácký řád 
je mnišský řád založený roku 1098, ve kterém 

žijí mniši podle přísných zásad klášterního 
života navazujících  na benediktinskou tradici 
hlásanou Benediktem z Nursie. Název získal 
podle latinské podoby místa, kde byl založen 
- Citeaux, lat. Cistercium. Řád se dělí na muž-
skou a ženskou větev. Na přelomu 20. a 21. 
století spravoval 127 klášterů s asi 1 300 mnichy 

František Xaver Bri-
xi, Missa sollemnis, 
dobový opis z kůru 
farního kostela v Ho-
řepníku (1764).

převyšoval také složitější harmonií a pestros-
tí. Jeho skladby jsou plné vnitřního napětí, 
které jim dodával důrazem na hudební výraz 
skladby, což v té době rozhodně nebylo běž-
né. Jeho díla můžeme nalézt téměř v každé 
naší chrámové či zámecké sbírce historických 
hudebnin. 

V letech 1758-1771 byly oblíbené Brixiho 
skladby hrány na každoročních svatojánských 
slavnostech, které se konaly na Vltavě poblíž 
Karlova mostu. Jeho tvorba byla do značné 
míry ovlivněna hudbou italskou, často je také 
uváděn jako předchůdce Wolfganga Amadea 
Mozarta, jehož skladby byly díky F. X. Briximu 
v Praze velmi dobře přijímány. 

Za svůj relativně krátký život složil více 
než 400 skladeb. Patřily mezi ně koncerty 
pro cemballo, varhany, církevní hudba včetně 
oratorií a smutečních mší. František Xaver 
Brixi zemřel poměrně mlád na podzim roku 
1771, zřejmě na tuberkulózu. (md)

Jeho nejvýznamnější skladby:

Missa integra d moll
Opus patheticum de septem doloribus Bea-
tae Marae Virginis
Concerto in D major 
Judas Iscariothes - Oratorium pro die sacro 
Parasceves 
Missa solemnis D dur - mše pro sóla, sbor, 
orchestr a varhany
Litanie de seto Benedieto 
Confi teor Tibi Domine
Sinfonia in D
Bitevní sinfonie 
Fuga in A minor 
Pastoral in C major
Preludium C Dur 
Regina coeli

a 1 100 jeptiškami. V čele řádu stojí generální 
opat). 

František Xaver Brixi patří mezi nejvý-
znamnější české skladatele působící v 18. 
století v našich zemích. Svojí tvorbou se řadí 
k hudebnímu předklasicismu a ranému kla-
sicismu. Svými kompozičními postupy velmi 
ovlivnil své tehdejší současníky, uplatňoval 
synkopy a trioly a stálým kombinováním 
různých rytmických útvarů, nepravidelnost-
mi a přesahy se vyhýbal jednotvárnosti, do 
které upadalo mnoho jeho současníků. Ty 

Klášter cisterciáků v Ottobeurenu
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...od nemoci ke zdraví...

OFICIÁLNÍ ODBORNÁ TERMINOLOGIE 
PRO NÁS NEMÁ MUŽSKOU VARIANTU,
říká vrchní sestra Petr KARMAZÍN
Dvě pracoviště Ústřední vojenské 

nemocnice - Oddělení dlouho-
dobé intenzivní ošetřovatelské 

péče (DIOP) a Emergency – mají na 
pozici vrchní sestry jednoho muže: Pe-
tra Karmazína. Je spoluodpovědný za 
organizační činnost, ošetřovatelskou 
péči, výchovu a vzdělávání nelékařské-
ho personálu. V ÚVN pracuje již třináct 
let a na to, že je zdravotní sestrou si už 
dávno zvykl. 

n Co odpovídáte, když se Vás někdo 
zeptá na Vaše pracovní zařazení?

Říkám normálně, že jsem vrchní sestra. 
V našich končinách je to nezvyk, ale na po-
dobných pozicích je nás chlapů pořád více. 
Konec konců, i mé vzdělání je v oboru vše-
obecná sestra. Ono se to různě modifi kuje, 
říkají nám třeba bratr, ale ofi ciálně je správ-
ný termín sestra. Ekvivalent rodu mužského 
v tomto případě žádný není.
n Jak jste se stal sestrou? 

Líbila se mi urgentní medicína, při-
padala mi akční a tak jsem se rozhodl jít 
na střední zdravotnickou školu. Ze třiceti 
studentů jsme byli čtyři kluci, nebylo to 
špatné. Složením maturity se ze mě stala 
všeobecná sestra. Později po letech jsem 
ještě složil atestaci z anesteziologie, resus-
titace a intenzívní péče. 
n Sestry také skládají atestace?

Jistě, i sestry mají obdobný systém 
vzdělávání jako lékaři. Mohou si po určitých 
letech praxe v jednotlivých odbornostech 
podat přihlášku na odborné studium na 
některém akreditovaném pracovišti. Toto 
studium trvá tři roky, má různé dílčí zkouš-
ky a na jeho závěr se skládá atestace.  

Dneska vzdělání „všeobecná sestra“ už 
na střední škole nezískáte, sestry mají baka-
lářské nebo dokonce magisterské studium 

a pro další zvýšení kvalifi kace potřebují 
praxi a zmíněné atestace. 
n Kde jste získával praxi Vy?

Hned po škole jsem začal pracovat 
v Ústřední vojenské nemocnici na Emer-
gency. Nějaký čas jsem také dělal staniční 
sestru na ortopedické jednotce intenzivní 
péče ÚVN, ale na Emergency jsem se vrátil 
zase zpátky a jsem tu doposud. 
n Jak dlouho v ÚVN pracujete?  

Od roku 1998 a jinde než v ÚVN jsem 
nikdy nedělal. 
n Jste voják?

Ne, voják nejsem. 
n Vrchní sestru děláte současně na dvou 
odděleních - Emergency a Oddělení 
dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče. Můžete stručně přiblížit zaměření 
obou Vašich pracovišť?

Přes Emergency probíhá urgentní příjem 
pacientů, kteří jsou často v bezprostředním 

ohrožení života nebo ve vážném stavu vy-
žadujícím okamžitou léčebnou péči. Když 
vidíte houkající sanitku nebo vrtulník mířící 
do ÚVN, veze pacienta právě do Emergency. 
Součástí Emergency je úrazová a pohoto-
vostní ambulance a traumacentrum. 

DIOP jsem pomáhal rozjíždět, byla to 
zajímavá výzva, podobné oddělení v ÚVN 
nikdy nebylo. I z celorepublikového hledis-
ka je problematika dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče neprobádanou oblastí 
a není úplně dostačující. 
n Co si máme pod dlouhodobou inten-
zivní ošetřovatelskou péčí představit? Je 
to léčebna pro dlouhodobě nemocné? 

Ne, to není. Pokrývá mezeru mezi resu-
scitační péčí a následnou péčí, jako je LDN 
nebo rehabilitační střediska. Na Oddělení 
dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
jsou umístěni pacienti, kteří už nemusí být 
na anesteziologicko-resustitačním odděle-
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ní (ARO) bezprostředně napojeni na složité 
přístroje, například na umělou plicní venti-
laci, která za ně dýchá, jsou už stabilizovaní. 
Na druhé straně je ale jejich stav pořád 
vážný, mají stále nejrůznější sondy, kanyly 
a podobné hadičky, většinou mají i různé 
poruchy vědomí, takže nejsou samostatně 
schopni následné péče. Tím, že přejdou na 
zmíněný mezistupeň, je o ně přiměřeně 
postaráno, aniž by byla blokována lůžka 
intenzivní péče, která jsou nutná pro akutní 
případy. DIOP je tedy jakýmsi přechodovým 
článkem v péči o pacienta, už ne akutní, ale 
ještě ne následné. 
n Je počet lůžek na takovém mezistupni 
dostatečný?

Bohužel, dostatečný rozhodně není. 
Pokud vím, jsou takováto pracoviště v celé 
Praze pouze dvě, u nás a na Žižkově. To 
není moc. Ministr Heger ale chystá kon-
cepci, podle níž by se řada akutních lůžek 
změnila na následnou péči, to by pomohlo. 
Takových lůžek bude potřeba čím dále tím 
více, protože populace stárne. S pokrokem 
medicíny také dokážeme zachránit mno-
hem více lidí, než dříve, ale podle mého ná-
zoru se o ně pak jako společnost neumíme 
kvalitně postarat. Ale věřím tomu, že se to 
zlepší, že lůžek pro dlouhodobou péči bude 
více a že budou mít určitý standart kvality.    

Je také potřeba zdůraznit, že i když 
lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatel-
ské péče nejsou nikterak levná, jsou pořád 
výrazně levnější, než lůžka na ARO nebo na 
JIP. To by mělo být důležité pro zdravotní 
pojišťovny. A navíc, v celkovém efektu po 
péči na DIOP se řada lidí může vrátit do nor-
málního aktivního života, zatímco kdyby 
byli předčasně přesunuti na neadekvátní 
lůžka, nemuselo by to skončit dobře. Když 
se vrátí do života a budou pro společnost 
zase fungovat, mohou vydělávat peníze, 

platit daně a přinášet svou činností další 
hodnoty.  
n Můžete být konkrétní?

V podstatě všichni naši pacienti na 
DIOP mají postiženou centrální nervovou 
soustavu, postižený mozek, ale například 
s pomocí bazální stimulace, o které jste už 
psali, se i s tím dá něco dělat. Když jsme 
vloni v květnu oddělení otevírali, bojovali 
jsme s určitou nevyřčenou předpojatostí, že 
na podobná oddělení se chodí umírat, že to 
je odkladiště pro beznadějné případy a po-
dobně. Podařilo se nám ale tuto představu 
rozbít, určitě alespoň v rámci ÚVN, protože 
jsme čtyři lidi už z DIOP propustili domů 
a dalších pět od nás mohlo přejít na rehabi-
litaci. Z celkového počtu zatím pětadvaceti 
pacientů za uplynulých deset měsíců, kteří 
všichni měli velmi nepříznivou prognózu, 
to určitě není málo a je to obrovský úspěch 
dokazující opodstatněnost DIOP.
n Vraťme se k původní otázce. Jste vrch-
ní sestrou na Emergency i na DIOP. Jsou 
sestry na obou pracovištích vzájemně 
zastupitelné? 

Lze říci, že v zásadě odborně ano. Obě 
oddělení jsou náročná fyzicky i psychicky, 
ale každé úplně jinak. Na Emergency se 
řeší především akutní medicína, pracuje se 
v rychlém tempu, máme tu mnohdy velmi 
ošklivé případy. Na druhé straně na Oddě-
lení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče se jedná o relativně klidnou neuspě-
chanou činnost, své pacienty tam sestry 
dopodrobna znají, vědí o nich všechno, 
znají i jejich rodiny. Práce tam je ale dost 
frustrující, vezměte si, že věkový průměr 
pacientů DIOP je třicet let. Děláme tedy 
taková opatření, že když toho má např. se-
stra z Emergency takzvaně plné kecky, jde 
na pár služeb na DIOP, kde čas plyne úplně 
jinak, kde je klidný řád a kde si lze činnost 

naplánovat předem podle potřeby. Naopak 
sestra z DIOP čas od času může jít sloužit na 
Emergency, aby změnila pracovní režim. 
Takové dočasné výměny jsou ale spíše 
prevencí proti vyhoření, než že by se dělaly 
soustavně ve větším rozsahu. 
n Co Vás osobně stojí více sil, Emergen-
cy nebo DIOP?

DIOP pro mě znamenal množství práce 
především v době, než se naplno rozjel. 
V současné době mi dává více zabrat spíše 
Emergency. To je ta první linie, která zachy-
cuje nárazy, a to bude vždycky problematic-
ké. Znamená to okamžité řešení všech sku-
tečných i potencionálních problémů a kon-
fl iktů, ať už s pacienty, nebo se záchrankou, 
nebo mnohdy třeba i s dalšími odděleními 
nemocnice. Jsou to často maličkosti, ale je 
jich hodně a musí se řešit každodenně, pro-
tože činnost Emergency nelze naplánovat, 
tu za nás „plánují“ pacienti a ti to většinou 
nedělají dobrovolně. 
n Jak dlouho vydrží sestry sloužit na 
Emergency? 

Zdálo by se, že moc dlouho ne, protože 
to je mimořádně náročná práce. Ale kupodi-
vu, alespoň podle zkušeností mých a mých 
kolegů, je to v průměru asi deset let. Jedna 
sestřička je tady dokonce patnáct let. 
n Co patří do Vaší pracovní náplně vrch-
ní sestry?  

Mojí povinností je zabezpečit provoz 
oddělení po materiálně-technické stránce, 
to znamená v podstatě všechno od me-
dicínského vybavení, přístrojů, materiálu, 
léků, až po ubytování sester. Musí nám 
fungovat přístroje, když nefungují, sháním 
někoho, kdo je opraví. Řeším i to, když ne-
teče voda z kohoutku. Prostě všechno musí 
být zajištěné. Dalším úkolem vrchní sestry je 
plánování služeb, musí řešit nemoci, dovo-
lené atd. Aktuálním problémem je teď u nás 
gravidita sester. Naštěstí nemáme potíže 
s náhradou, urgentní medicína je zajímavý 
obor, i když stressový, takže nebývá těžké 
sehnat k nám sestry nové. Ale dovedete si 
jistě představit, kolik úsměvů budí fakt, že 
zrovna tam, kde je vrchní sestrou muž, je 
momentálně počet sester čekajících mimin-
ko největší. 

Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv

Druhou část rozhovoru s vrchní 
sestrou Emergency a Oddělení 
dlouhodobé intenzivní ošetřova-
telské péče ÚVN Petrem Karmazí-
nem přineseme v květnovém čísle 
časopisu VELESLAVÍN39.
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Rezervace a objednávky:  po - pá: 10.00 - 17.00 hod., tel.:  725 826 898, 
725 606 404,  e-mail: perkova@semafor.cz
Pokladna:  po–pá 13.00–19.00, so 2 hod. před představením
Dejvická 27, Praha 6,  tel.: 233 901 383,  e-mail: pokladna@semafor.cz

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

POKLADNA D S+H  Dejvická 39, Praha 6,  tel.: 224 316 784, PO - PÁ  10.00 – 14.00 hod.
a 15.00–18.00 hod., SO/NE 13.00–17.00 hod. a půl hodiny před každým představením. 
Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.

?SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI ! VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK
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Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494,
nejpozději do 20. dubna 2011, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V dubnu soutěžíme o tři knížky profesora Mojmíra Kasalického: Chirurgická léčka obezity. Knížka 
je psána jazykem srozumitelným pro laickou veřejnost a seznámí vás s možnostmi léčby vel-
mi rozšířené nadváhy a obezity v naší populaci. Určitě stojí za přečtení už jen z preventivních 
důvodů. Doporučuji přečíst a pravidelně si plánovat nějaké příjemné jarní procházky. Pohyb je 
nejlepší prevencí pro mnoho civilizačních chorob, nejen pro nadváhu.

OTÁZKA 4/2011

PÁ  01. 04. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 
SO  02. 04. KYTICE  16:00
ST  06. 04. ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ 
ČT  07. 04. KYTICE 
PÁ  08. 04. A DNES HRAJEME JAZZ 
ST  13. 04. ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ 
ČT  14. 04.  MAMZELLE NITOUCHE 
PÁ  15. 04. ZAČALO TO AKORDEM 
SO  16. 04. MAMZELLE NITOUCHE
  (zájezd Rychnov n. Kněžnou) 16:00 
PÁ  22. 04. UTEKLO TO JAKO H2O 
ÚT  26. 04. LYSISTRATA 
ST  27. 04.   VOCAĎ POCAĎ ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU 

(premiéra) 
ČT  28. 04.   VOCAĎ POCAĎ ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
PÁ  29. 04. KYTICE 
SO  30. 04. MAMZELLE NITOUCHE  16:00

HOSTÉ :
PO  04. 04.  VŠECHNOPÁRTY
SO  09. 04. PATROLA ŠLAPETO  16:00
PO  11. 04.  VŠECHNOPÁRTY
PO  18. 04.  VŠECHNOPÁRTY
ÚT  19. 04.  VŠECHNOPÁRTY 
ST  20. 04.  GOSPEL TIME PARTY 

02.04.   so   14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

03.04.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

04.04.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
05.04.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
06.04.  st  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL  německy                      
06.04.  st  19.00  ŽERYK PADÁ VZHŮRU
07.04.  čt  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

09.04.  so  14.00
  16.30  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

10.04.  ne  15.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
  17.00  – v Pardubicích

11.04.  po  08.30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE  
  10.30  – v Pardubicích

12.04.  út  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
13.04.  st  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
13.04.  st  19.00  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
14.04.  čt  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

16.04.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

17.04.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

18.04.  po  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
19.04.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
20.04.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
20.04.  st  19.00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
26.04.  út  10.00 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
27.04.  st  10.00 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
28.04.  čt  10.00 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

30.04.  so  14.00
  16.30  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:   a) vlha pestrá je pták
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají knížku autora Jaroslava Bendy 
s ilustracemi známého kreslíře Petra Urbana: Trapasy českých hvězd z nakladatelství FRAGMENT.

1.  Antonín Deré, Praha 6 l 2.  Květa Jiráková, Praha 6 l 3.  Ing. Ivan Kordač, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6, v pracovní dny od 8 do 19 hodin do konce dubna 2011.

ČÍM SE ZABÝVÁ BARIATRICKÁ CHIRURGIE?
a)  napravuje pracovníky baru, závislé na alkoholu
b)  léčí problémy osob s kolísajícím tlakem
c)  léčí nadváhu a obezitu 
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velkých staveb je
důmyslná, k dosa-
žení potřebné tep-
loty a vlhkosti pro 
život početného 
společenství vytvá-
řejí termiti systém 
průduchů pro vět-
rání. V oblastech 

tropických deš-
ťů budují nad
stavbou stře-
chy, které dávají termitišti vzhled 
obrovské houby. V pouštích vy-

hrabávají do země pod stavbou 
hluboké studny, ze kterých vynášejí 

vodu  pro vlhčení stěn stavby až z tři-
cetimetrové hloubky.

Všekaz kompasový v Au-
strálii staví své zhruba tři metry 
vysoké, pět metrů dlouhé 
a velmi úzké stavby s průřezem 
tvaru trojúhelníku. Stavby jsou 
orientované podélnou osou od 
severu k jihu, takže za polední 
sluneční výhně je paprsky 
ozařována jen malá plocha stěn. 
Naopak při ranním a večerním 
chladu slunce zahřívá široké 
stěny termitiště.

Nejznámější a největší 
ochranné stavby zřizují beze-
sporu proslulí stavebníci bobr evrop-
ský a kanadský. Podle okolností 
vyhrabávají doupata ve strmých březích 
toků, nebo je staví na plochých bře-
zích jezer a bažin. 

V břehu vždy pod hladinou vody 
vyhrabává bobr noru šikmo vzhůru. 
Přední tlapy hrabou a zadní s plovacími 
blanami hrnou uvolněnou zeminu 

Podzemní činnost
krtka, která se proje-
vuje desítkami krtin-
ců, je místním narušením 
vzhledu dosavadního zeleného 
pažitu louky. Rozsáhlé podzemní 
kolonie psounů mění severoameric-
ké prérie nejen co do vzhledu, ale

také co do bezpeč-
nosti jezdců na ko-
ních, kterým hrozí 
proboření kopyt ko-
ní do nor a možný 
pád. To vyvolalo sy-
stematické hubení 
psounů, částečně eli-
minované vyhláše-

ním některých prostorů s výskytem 
psounů za přírodní rezervace.

Vzhled krajiny zcela mění stavby 
termitů, se kterými se cestovatel může 
setkat ve všech světadílech s výjimkou 

dozadu, zvíře se nakonec otočí a zem 
vytláčí ven. Předsíň je ve výši vodní 
hladiny, sem tahají bobři větve, kterými 
se krmí. Nad předsíní je prostorný suchý 
vystlaný pelech, kde přebývají po svém 
narození mláďata. Když stoupne hladina 
vody, bobři seškrabou nebo ohryžou 
zeminu ze stropu pelechu. Dojde-li tím 
ke ztenčení stropu, navrší nad doupě 
větve a nanosí bláto. Pokud voda stále 
stoupá, přenesou pelech do hromady 
větví a větviček a stavbu zpevní hlínou 
a jílem, tak vytvoří dílo stejné jako na 
plochém břehu. Často mívá stavba více 
poschodí s nejčastější výškou dva až 
tři metry, ale výška může dosahovat 
až šesti metrů. Nejvyšší bobří hrad 
s výškou třinácti metrů je prý v jedné 

z rezervací Severní Ameriky. Když 
bobři dokončí doupě, začínají stavět 
hráz. Hlavním účelem hráze je udržet 
stabilní výšku vodní hladiny k nutnému 
zatopení vchodu do doupěte a umožnit 
snadné plavání se zásobami větví před 
noru i dopravu materiálu pro stavbu 
vlastní hráze. Hráze staví celé rodiny, 
které mívají až dvanáct členů, po 
několik generací za sebou. Tak mohou 
vzniknout pevné a velice dlouhé hráze. 
Je uváděn příklad bobří hráze opět 
ze Severní Ameriky vysoké pět metrů 
a sedm set metrů dlouhé, po které projel 
jezdec na koni, aniž by se probořil. Hráze 
bobři pečlivě střeží a v případě potřeby 
opravují v kteroukoliv denní či noční 
dobu.

Antarktidy. Tato díla dosahují výšky 
přes osm metrů. Stavebním materiálem 
je směs hlíny a slin, u některých druhů 
i s vlastními výkaly, která po uschnutí 
dosahuje tvrdosti betonu. Konstrukce 

krtek

psoun

termitiště

bobr

bobří  hráz
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MASOPUST v Břevnově
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