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když na přelomu 50. a 60. let minulého stole-
tí vyšlo tehdejší vydání Haškova Švejka, byla 
to oproti vydáním minulým mimořádně tlus-
tá kniha. Bylo to tím, že Haškovo notoricky 
známé dílo bylo nově opatřeno mohutným 
doplňujícím aparátem - číslovanými vysvět-
livkami, z nichž se čtenář měl dozvědět, co 
který daný termín znamená a co tím Hašek 
vlastně zamýšlel říct. Vysvětlivky byly nejen 
zhola zbytečné, ale často naprosto stupidní. 
Ostatně přesně tak ohodnotil 
„přínos“ takových vysvětlivek 
ve Švejkovi (ale i v řadě jiných 
knih) Jan Werich v jednom 
svém známém dialogu s Miro-
slavem Horníčkem (vyšel i na gra-
mofonových deskách). Dodal tehdy, 
že je zarážející, když vysvětlivky jsou rozsáh-
lejší než vlastní dílo, které mají vysvětlovat. 
„Líbí se mi ten optimismus nakladatelů, že co 
čtenář, to blbec,“ shrnul Werich. 

Vzpomněl jsem si na tuto charakteristi-
ku nedávno, po přečtení informace o zprá-
vě organizace Gherush92, jež má status 
zvláštního poradního orgánu Ekonomické 
a sociální rady OSN. Její členové zcela vážně 
doporučili vybavit kritickým komentářem 
a vysvětlivkami jedno ze základních děl svě-
tové literatury – Dantovu Božskou komedii. 
Je prý urážlivá a diskriminační, a to jak 
obsahem, tak jazykově. Zejména mladí lidé 
bez životních zkušeností nemohou správně 
pochopit dílo, v němž se podle předsedky-
ně Gherush92 Valentiny Sereniové urážejí 
homosexuálové, zesměšňují Židé a haní 
muslimové. „Mladí lidé jsou studiem Božské 
komedie bez potřebných filtrů a vysvětlení 
nuceni oceňovat dílo, jež očerňuje židovský 
národ, a přejímají jeho antisemitský obsah,“ 
říká předsedkyně. „Muslimský prorok je 
ve 28. zpěvu rozseknut napůl, jeho tělo je 
přirovnáno k rozbitému sudu vína, což je 
pro muslimy, kteří nesmějí pít alkohol také 
urážející. Ve zpěvech 15 a 16 jsou naopak 
trestáni homosexuálové, kteří musí v pekle 
bez zastávky běhat pod ohnivým deštěm.“ 
Obsah díla je tak údajně rasistický, antise-

mitský, antiislámský a nenávistný, Božská 
komedie by proto měla být vyškrtnuta ze 
školních osnov a pro dospělé čtenáře opat-
řena vysvětlujícím poznámkami. 

Jenom stručné připomenutí: Božská 
komedie se skládá ze tří částí nazvaných 
Peklo, Očistec a Ráj a líčí pouť záhrobní 
říší, která symbolizuje lidský život od pr-
votního hříchu, přes spasení až k probuzení 

k věčnému životu. Je alegorickým 
zobrazením lidstva a vesmíru, 

je plná symbolismu, filozofic-
kých a historických narážek. 
Dante Alighieri (1265–1321), 

básník a učenec, shrnul v tom-
to díle veškeré vědění středo-

věkého křesťanského světa těsně 
před rozkvětem renesance. 

Zda by příslušné poznámky a vysvětliv-
ky tvořily samostatný blok na konci knihy 
paní Sereniová nespecifikovala. Já navrhuji, 
aby byla pověřena včleněním svých připo-
mínek na patřičná místa přímo do Dantova 
textu. Aby do něj organicky zapadly, musely 
by ovšem být vytvořeny stejným způsobem 
jako originál, tedy formou tercín psaných 
v pětistopých jambických verších, kdy sché-
ma rýmu je aba, bcb, cdc, ded …, tj. rýmují 
se vždy dva verše obkročně, a každý verš 
má jedenáct slabik. Věřím, že ani poradní 
expertka OSN (i když nejen osvědčila svoji 
inteligenci, ale našla i odvahu se svými zá-
věry veřejně vystoupit) by to tak napsat ne-
dokázala. Takže nehrozí, že původní znění 
jednoho z největších eposů lidské historie 
by bylo ohroženo.  

Je tu ovšem jisté riziko, že příště by si 
organizace Gherush92 vybrala ke kritické-
mu zhodnocení a opoznámkování jiná díla 
světového kulturního dědictví, která nemají 
tak extrémně složitou formu. Napsat a včle-
nit do nich své vysvětlující doplňky ladící 
s originálem by tak bylo snazší. Možná by se 
jednalo z úhlu pohledu těchto expertů ještě 
o poznání nekorektnější díla, než to Danto-
vo. Například Bibli, Korán nebo Talmud, kdo 
ví?  Jiří Hruška
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Od soboty 24. března můžete opět navštívit oblíbené
 Farmářské trhy na Kulaťáku.

MČ Praha 6 jako první zaštítila farmářské trhy již v roce 
2010. Jako v předchozích letech, tak i letos chce radnice 
vyzvat zahraniční ambasády, sídlící na území Prahy 6 ke 
spolupráci. Pravděpodobně dojde k rozšíření nabídky 

tradičních specialit od zahraničních farmářů, bez poklesu 
nabídky tradiční české produkce. 

Srovnávání kvalitních a zajímavých výrobků od malých 
a středních farmářů z Čech a z ostatních států bude v rámci 
EU zajímavou a velmi sledovanou akcí. Farmáři ze zahraničí 
nabídnou typické domácí produkty své země – květiny, sýry, 
ryby, cukrovinky a další výrobky. Některé letošní farmářské 
trhy budou také věnovány speciálně květinám či bylinkám.  
Na trhu budou dostupné jak řezané květiny, tak květiny 
vhodné k výsadbě do záhonů či truhlíků. Trhy budou za-
měřeny také na čerstvé byliny, o které je obecně obrovský 
zájem. Na sobotním tržišti se bude opět prezentovat také 
charita – Domov svaté Rodiny, který poskytuje celoroční 
ubytování mentálně a kombinovaně postiženým klientům. 
Na trzích budou nabízet výrobky ze svých  terapeutických 
dílen. Farmářské trhy budou probíhat každou sobotu od 8 
do 14 hodin na Vítězném náměstí. Přesněji u křižovatky ulic 
Technická a Šolínova. Výjimkou bude jen sobota 26. 5., kdy 
se bude konat Bambiriáda. Během letních prázdnin budou 
trhy pořádány každou druhou sobotu. Poslední Farmářské 
trhy se letos uskuteční  24. listopadu, plynule na ně pak na-
vážou prosincové Adventní trhy. 

Letos zmizí z ulic Prahy 6 všechny výherní 
 automaty, které povolovala radnice městské části. 

Na konec videoloterijních terminálů, jež schvalovalo 
ministerstvo financí, si však budeme muset ještě tři 
roky počkat. Na jedné straně je šest milionů korun 
do obecní pokladny, na druhé kriminalita, opilci 
a gamblerství. „Domnívám se, že tyto příjmy nemohou 
v žádném případě vyvážit negativní dopad hazardu 
na naši mládež“, říká starostka Marie Kousalíková. 
Radnice obětuje lákavý příjem a všechny automaty 
na svém území do konce roku zruší. Jedná se celkem 
o 32 automatů ve 24 hernách na Praze 6, například 
o herny v ulicích Bělohorská, Dejvická, Evropská, 
Terronská nebo v Jugoslávských partyzánů. 

V kasárnách velitelství po-
sádky Prahy 6 v Čínské 

ulici se konal pietní akt 
k 70. výročí úmrtí Václava 
Morávka. Na této akci byli 
přítomni představitelé vlády, 
Generálního štábu Armády 
ČR a další významní hosté. 
Štábní kapitán Václav Morávek 
položil svůj život za osvoboze-
ní Československé republiky 
při hrdinném odporu proti 
německému fašismu. Obětoval 
svůj život na Prašném mostě 
21. března 1942 po přestřelce 
s gestapem. „Skloubilo se v něm 
opravdové vlastenectví, až nad-
lidská odvaha, obětavost, ale 
i smysl pro spravedlnost a čest. 
V době, kdy jiní strachem zne-
hybněni čekali, on konal. Zacho-
val si čest vojáka první republiky, 
nesložil zbraně a bojoval. Jeho 
pověstná věta „Věřím v Boha a ve 
své pistole!“ vstoupila do legend 

českého odboje,“ řekla starostka 
MČ Praha 6 Marie Kousalíková. 
Další členové odbojové skupiny 
„Tři králové“ – Josef Balabán byl 
zatčen 22. dubna 1941 a popra-
ven v jízdárně ruzyňských kasá-
ren a Josef Mašín byl odsouzen 
a zastřelen 30. června 1942.

U příležitosti letošního 70. vý-
ročí smrti škpt. Václava Mo-
rávka byli oceněni příslušníci 
Obranných složek ČR za výji-
mečné výsledky, kterých do-
sáhli v činnosti aktivní zálohy 
při plnění významných úkolů 
nebo za zvláště významný pří-
nos k plnění úkolů Armády ČR. 
Před samotným pietním aktem 
proběhlo udělení čestných 
odznaků a pamětních medailí. 
Slavnostní akce se zúčastnili 
také zástupci starostky Jan Zá-
ruba a René Pekárek.
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Kaufland na Vypichu povyroste ještě o jedno patro. Nástavba se sice 
nelíbí Útvaru rozvoje města, který nesouhlasí s objemem stavby, ale 

radnice s dostavbou souhlasí a stavební úřad vydá územní rozhodnutí.  

Městská část Praha 6 připravila 
pro letošní letní prázdniny 

zcela nový systém provozu mateř-
ských škol. Výběr aktivit pro děti 
ponechá totiž na samotných škol-
kách. Dosavadní systém měl řadu 
nevýhod. Byl administrativně ne-
pružný, často kolidoval s plánova-
nou údržbou a rekonstrukcemi škol 
a neumožňoval ani plné čerpání 
dovolené pedagogů. Nový model 
by měl rodičům nabídnout řadu 
zlepšení a také uspokojí mnohem 
více dětí zaměstnaných rodičů. 
Prázdninové aktivity ve školkách 
by tak mohlo postupně navštívit 
téměř 700 dětí, a to nikoliv jen ve 
„školkovém“ věku, ale v rozmezí od 
3 do 10 let. Na prázdninový týden 
mohou rodiče přihlásit i souro-
zence, kteří do školky už nechodí. 
„Tento nový systém má bezpochyby 
celou řadu výhod, proto k němu 
přistupujeme. Chápeme, že se tato 
změna některým rodičům na první 
pohled nemusí zamlouvat. Nicméně 
je třeba mít na paměti, že mateřská 
škola je dle zákona předškolní vzdě-
lávací instituce a v žádném případě 
nemá suplovat činnost dětských 
hlídacích agentur,“ dodává radní 

Balatka. Týdenní programy budou 
probíhat formou příměstských 
táborů a letních školiček, kdy dítě 
ráno do školky přijde a odpoledne 
odejde, nebo škol v přírodě na celý 
týden. Školky mají možnost budo-
vu pronajmout i jinému subjektu, 
který týden pro děti připraví.

Tento nový systém bude 
nabízet široké množství aktivit. 
Půjde o výuku angličtiny, sportovní 
aktivity (např. plavání), keramiku, 
vycházky po Praze, jednodenní 
výlety do přírody, tanec, hudbu atd. 
V případě příměstských táborů je 
nutné využít celý turnus, tj. 5 dní. 
Rodiče mohou přihlásit své děti 
na libovolný počet akcí nabízených 
mateřskými školami. Teoreticky 
tedy může dítě strávit celé dva mě-
síce letních prázdnin ve školkách. 
V případě zájmu o jednodenní 
programy (vycházky v přírodě, 
procházky Prahou apod.) je mož-
né dohodnout se v konkrétních 
mateřských školách individuálně 
v závislosti na naplnění kapacity. 
Veškeré aktivity budou zpoplatně-
ny a konečná částka bude záviset 
na tom, jaký letní program si rodiče 
pro své děti vyberou.

Studenti Střední odborné školy stavební 
a zahradnické soutěžili v rámci projek-

tu „Květiny dětí“ o to, kdo svým návrhem 
nejlépe zkrášlí okolí třech vybraných míst 
v Praze 6. Jedná se o nepoužívaná dětská 
pískoviště a jeden nefunkční vodní prvek.
Soutěže se zúčastnili studenti 3. a 4. roč-
níku zahradnického oboru, kteří se snažili 
oživit trvalkami „šedivá“ místa v Praze 6. 
Vybrány byly lokality v ulici Radimova, 
K Červenému vrchu a ve vnitrobloku ulice 
Brunclíkova. Projekt „Květiny dětí“ je vý-
sledkem spolupráce školy a radnice. „Kvě-
tiny do velkoměsta bezesporu patří. Každé-
ho jistě více potěší pohled na pestrobarevné 
květinové záhony než na všudypřítomná 
auta. Jsem ráda, že se tímto způsobem 
mohou prezentovat mladí nadaní studenti, 
autoři vítězných návrhů. Jejich práce se mi 
moc líbí a věřím, že ji ocení i naši občané. 
Květiny na veřejných prostranstvích pova-
žuji za součást vyspělé kultury městského 
prostředí,“ prohlásila o soutěži starostka 
MČ Praha 6 Marie Kousalíková. 

Z několika desítek návrhů vybrala ko-
mise složená ze zástupců školy, zástupců 
ÚMČ Praha 6 a jednoho nezávislého od-
borníka z VÚKOZ (Výzkumný ústav pro 
krajinu a okrasné zahradnictví v Průhoni-
cích) vítězné návrhy. Jako nejlepší návrh 
pro osazení bývalého vodního prvku byl 
vybrán návrh studenta 3. ročníku Petra 
Jaroše. U bývalého pískoviště na Petři-
nách bylo vybráno osázení od studentů 
4. ročníku Martina Pechoče, Michala Ti-
chého a Jiřího Hájka. U bývalých pís-
kovišť ve Vokovicích se budou realizovat 
dva vítězné návrhy. Jedno bývalé pís-
koviště bude osázeno dle návrhu Evy Do-
bešové ze 4. ročníku, druhá dvě pískoviště 
budou osázena podle návrhu pracovní 
skupiny studentů 4. ročníku ve složení: 
Jakub Horejš, Radek Mašín, Denisa Što-
blová a Jiří Hájek. Projekt „Květiny dětí“ 
si pochvaluje také ředitel SOŠ stavební 
a zahradnické Miloslav Janeček: „Hlavní 
význam spolupráce s Prahou 6 pro naše 
žáky spočívá v tom, že řeší problém okras-
ných výsadeb přímo v terénu a nikoliv ve 
školní lavici.“ 
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V neděli 25. března byl 
na ruzyňském letišti 

zahájen provoz podle 
letního letového řádu. 
Na letišti  bude operovat 
54 leteckých společností, 
z nich pak 49 na linkách 
pro cestující a 5 cargo 
dopravců. Letní letový 
řád obsahuje pravidelná 
spojení do 128 míst ve 47 
státech. 

V letním letovém řádu je 
ve srovnání se stejným ob-
dobím předchozího roku 
naplánován o necelých 
10 % nižší počet pohybů 
letadel. Bude se však létat 
většími stroji, protože plá-
novaná sedačková kapacita 
meziročně poklesne pouze 
o 5,8 %. Důvodem toho-
to poklesu je probíhající 
restrukturalizace Českých 
aerolinií, jejichž zrušené le-
ty se v segmentu síťových 
dopravců daří nahrazovat 
jinými dopravci. V seg-
mentu nízkonákladových 

aerolinek pak svůj provoz 
mírně omezuje společnost 
Wizz Air, nicméně počet 
nízkonákladových doprav-
ců roste a jimi nabízená 
celková sedačková kapaci-
ta je meziročně vyšší téměř 
o 3 %. „Pozitivním trendem, 
který jsme zaznamenali už 
v minulém roce, je vzrůstající 
počet tzv. lokálních cestují-
cích, tedy těch, kteří z Prahy 
odlétají nebo do Prahy jako 
cílové destinace přilétají.  
Očekáváme, že jejich počet 
meziročně vzroste přibližně 
o 2 %,“ uvedl ředitel Letiště 
Praha Jiří Pos a doplnil: „Na 
tomto růstu bude mít podíl 
i oživení zájmu o letecké zá-
jezdy. Charterové společnos-
ti si totiž naplánovaly o 11 % 
více sedačkové kapacity než 
v loňském létě.“

Mezi novinky letního 
letového řádu v rámci 
pravidelné přepravy patří 
u Českých aerolinií čtyři de-
stinace – ruská města Ufa 

(2 x týdně) a Nižní Novgo-
rod (1 x týdně), dále pak Že-
neva (9 x týdně) a Benátky
(7 x týdně). 

Mezi top destinace 
v počtu pravidelných le-
teckých spojení patří na 
prvním místě pařížské le-
tiště Charles de Gaulle (76 
odletů týdně), moskevské 
Šeremetěvo (60 odletů 
týdně), Frankfurt (54 odle-
tů týdně), Amsterdam (40 
odletů týdně), Varšava (37 
odletů týdně) a londýnské 
letiště Heathrow (35 odletů 
týdně). Sedačková kapacita 
v rámci pravidelné přepra-
vy nejvíce narostla u Tel 
Avivu, Moskvy/Šeremetěvo, 
Londýna/Heathrow, Abu 
Dhabi, Kyjeva/Borispolu 
a Frankfurtu. 

V rámci charterové 
dopravy se z hlediska plá-
nované kapacity na první 
místo dostávají Holidays 
Czech Airlines. Mezi nej-
frekventovanější zájezdové 
destinace patří turecká
Antalya, egyptská Hur-
ghada, bulharský Burgas 
a řecké ostrovy Rhodos 
a Kos. K největšímu nárůs-
tu plánované kapacity pak 
došlo u Antalye, nového 
tuniského letiště Enfidha, 
Kosu, Burgasu a Herak-
lionu.

Exkurze s prohlídkou techniky k 75. výročí letiště 
Letečtí fandové a obdivovatelé moderní techniky by si neměli nechat ujít naroze-
ninové exkurze spojené s prohlídkou letadel bázovaných dopravců a specializova-
ných strojů, které se používají pouze na letištích. Ty budou pro účastníky vystaveny 
přímo na letištní ploše na dráze 22. Exkurze budou probíhat v sobotu 7. dubna od 
9:00 do 17:30. Autobusy budou odjíždět z výchozího bodu v Terminálu 3 každých 
10 minut, poslední odjezd je plánován na 16:00. Vstup je zdarma, podmínkou 
účasti na této akci je včasná přihláška přes registrační formulář na stránkách letiště 
www.prg.aero. Zájemci mohou využít parkování před Terminálem 3.
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BAVÍ MNE NOVÉ VÝZVY,
říká designér a výtvarník

MAXIM VELČOVSKÝ

Designér a výtvarník Maxim Vel-
čovský (36) už v dětství neza-

pochyboval, že by se ve svém životě 
nevěnoval umění. Syn akademického 
malíře Josefa Velčovského vystudo-
val střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti a Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Pra-
ze (keramika a porcelán). Zabývá 
se designem produktů ve vztahu 
k prostředí, jeho tvůrčí záběr je velmi 
široký. Zúčastnil se hodně přes stovky 
společných výstav a jeho díla mají ve 
svých sbírkách soukromí sběratelé, 
ale i přední instituce (Uměleckoprů-
myslové muzeum v Praze, Moravská 
galerie v Brně nebo Mudac ve švýcar-
ském Lausanne). V roce 2002 se stal 

spolu s kolegou Jakubem Berdychem 
spoluzakladatelem Qubus design 
studia, pod jehož značkou se Velčov-
ského díla objevují v řadě publikací 
a katalozích světových galerií a mu-
zeí. Maxim Velčovský je známý jako 
tvůrce dekorativních produktů, kte-
rými parafrázuje dobře známé před-
měty i symboly a staví je s nadsázkou 
do nové role (porcelánová holínka na 
květiny, klasický papírový tácek vyro-
bený ovšem z porcelánu ap.). Mimo 
jiné navrhuje také nábytek, porcelá-
nové a skleněné artefakty a vytváří 
vlastní samostatné instalace. Je art 
direktorem ve firmě Lasvit - předního 
výrobce luxusních světelných kon-
strukcí, skleněných instalací a kolekcí 
světel. Přednášel v Londýně, Běle-
hradě a Berlíně a v současné době na 
pražské VŠUP vede ateliér Keramiky 
a porcelánu. 

n Čím jste toužil být jako malý chla-
pec?

Jako malý chlapec jsem chtěl být ma-
lířem. Do revoluce jsem vyrůstal s rodiči 
v 1+1 v Dejvicích a táta maloval na talíře, 
ze kterých jsme jinak normálně jedli. Pou-
žíval je jako palety. Když domaloval, umyl 
je a my na nich třeba večeřeli. Celý stůl 
byl postříkaný od barev, takže jsem měl 
před očima pořád barevné skvrny, Možná 
proto mi přišlo samozřejmé, 
že bych měl dělat to samé.
n Co mělo podle Vašeho 
názoru rozhodující vliv na 
to, že jste se stal výtvarní-
kem?

Za mého dětství neexis-
tovaly deváté třídy, takže 
prakticky o vaší budoucnosti 
rozhodují rodiče, protože 
ve čtrnácti letech je člověk 
(a chlapci obzvláště) oprav-
du nepoznamenaný. Nikdy 

mi nešla matematika, fyzika a chemie, 
takže studium umění bylo jediným 
východiskem, jak přežít v kreativním 
prostředí. 
n Jaký umělecký sloh máte nejradě-
ji?

Mám rád celou škálu slohů. Respek-
tuji všechny slohy a nemám favorita. 
Vlastně musím říct, že pro mne podstat-
ná je postmoderna, která vzala vše pře-
dešlé, naházela to do kýble, zamíchala 
a poskládala v nový sloh. 

Mám rád princip koláže a využívání 
kontextu. 
n Patříte mezi naše nejlépe hodno-
cené a nejznámější designéry. Máte 
u nás nebo v zahraničí vzor, jehož 
práci obdivujete?

Mým oblíbeným designérem je Tapio 
Wirkkala. Tenhle finský chlapík, který 
za svého života pořád potahoval ze své 
dýmky je jedním z nejvlivnějších desi-
gnerů vůbec. Pro mne je nepřekonatelný. 
Wirkkala navrhnul neobyčejně zajímavé 
věci, inspirovala ho příroda, experimen-
toval se strukturami a povrchy skla, navr-
hoval tvar stovkám předmětů. 

Dalším jeho kolegou, který pro mne 
mnoho znamená, byl Alvar Aalto.  Oba 
dva jsou nesmírně důležitými osobnost-
mi skandinávského designu, který ovliv-
nil v první polovině dvacátého století 
celý svět.

 M. Velčovský s díly svých studentů

Republic tray
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n Jak byste charakterizoval vztah 
mezi designem a uměním?

Já tyto dvě kategorie propojuji. Doba, 
kdy design znamenal něco, co se vyrábí 
sériově, je pryč. 

Mám rád starý dobrý název - užité 
umění. Ten napovídá o podstatě toho, 
čím se zabývám. V dnešních muzeích 
máte vedle sebe vystavené prototypy 
designu a sochy od Henriho Moora.

Všechny objekty jsou výpovědí o své 
době. Historicky měly sochy větší cenu, 
protože byly pouze jedním originálem, 
kterého se dotýkal velký mistr. 

To v designu ale funguje také. Takže 
dnes v časopisech můžete vidět foto-
grafie designu, které následně ovlivní 
tvarosloví předmětů, ačkoli samotný 

lávat je, kritizovat je, aby si 
je lidé mohli více užívat.
 n Do jaké míry může 
designér ovlivnit masový 
vkus?

Myslím, že do velké 
míry. Každý realizova-
ný předmět je krokem 
k ovlivnění masového 
vkusu. Předměty, které nás 
obklopují, jsou předměty 
doličnými našeho bytí.

Představte si, že vaši 
blbou náladu může zapříči-
nit špatně navržené křeslo, 
postel, počítač, vařič, auto 
atd. Vše, co vás obklopuje, 
někdo navrhnul.
n A naopak, jak ovlivňuje masový 
vkus práci designéra?

Designér je ovlivněn všemi mož-
nými podněty. Někdy má člověk pocit 
bezmocnosti, protože když navrhujete 
třeba půllitr na pivo, návrh se vezme
a dá otestovat zákazníkům, aby existo-
valo jakési alibi vkusu. A toto testování 
může prakticky zastavit pokrok a nová-
torský přístup, protože většina stálých 
zákazníků může říct, že se jim líbí starý 
tvar a že nic na jejich pivíčku měnit 
nechtějí. Stejně jako své rituály a svůj 
život.
n Asi obvyklá otázka: je sádrový 
trpaslík kýčem nebo designovou zá-
ležitostí?

To záleží kdo a jak ho navrhne. Tr-
paslík může být obojí. Já ho mám od  
jednoho z nejúspěšnějších designérů 
této planety - Philippa Starcka a jeho 
trpaslík je naprosto skvělý funkční kýč. 
Sádrový trpaslík od Kurta Gebauera je 
zase skvělý kus umění. Záleží na kontex-
tu. Hranici kýče dokázal skvěle definovat 
Tomáš Kulka.
n Jak se pozná kvalitní design?

Já ho poznám hned, ale někdy si
člověk musí dávat bacha. Na rozpo-
znávání kvalitního designu neexis-
tuje klíč. Každý design se skládá z prak-
tických a estetických momentů. Dříve 
se na školách učilo estetice a etice, tak-
že lidé měli vyvinutější smysl pro věc. 
Design se skládá z praktických a este-
tických momentů a každému vyhovuje 
jiný poměr.
n Je dnes role designu jiná než před 
padesáti nebo sto lety?

Ano, je. Modernisté začali psát po 
nepopsaném papíře. Experimentovali 
s tvarem a materiálem a my dnes máme 
pocit, že vše již bylo navrženo.

Po válce se zase kladl důraz na funkč-
nost a cenu výrobku. Rozbombardovaná 
Evropa potřebovala kvalitní a bytelný 
design za přijatelnou cenu. 

Šedesátá léta přišla s novými typy 
plastů a celý obor se tím posunul do 
nové doby. Byl to gejzír plný experimen-
tování s formou, tvarem a barvou. Stále 
se ale nezměnil fakt, že musíme znovu 
a znovu nalézat ideální proporci mezi 
mozkem a srdcem.
n Koupit si do bytu designovou věc 
bývá mnohdy finančně náročné. Jaký 
podíl z ceny dostává designér?

Designér má mezi třemi a pěti pro-
centy z ceny. Designér nic neprodražuje. 
Jeho honorář je v celkovém rozpočtu za-
nedbatelný.. Největší marži má zpravidla 
obchodník, protože on musí předmět 
prodat.
n Jaká je práce designéra? Děláte 
hlavně na zakázku?

Já jsem netypický designér. Dělám 
své vlastní projekty, ale zároveň pracuji 
na zakázku. V současnosti působím rov-
něž jako artdirektor firmy Lasvit, která se 
během pěti let stala lídrem v oblasti skle-
něných světelných instalací. Naše objekty 
můžete nalézt po celém světě. V nejvyš-
ších patrech mrakodrapů, v Dubajském 
metru, v obchodech Tiffany a na spoustě 
zajímavých míst. Je zajímavé pracovat 
na zajímavých projektech a podporovat 
vizuální identitu této země.
n Dovedl byste charakterizovat, co je 
snem designéra?

Snem designéra je práce na projek-
tech, které ho baví. 
n Na jakou zakázku nejraději vzpo-
mínáte? A na kterou naopak nerad?

Každá zakázka je zkušenost, takže 
svým způsobem je každá zajímavá.  
V současné době prožívám právě spo-

focený předmět nemusí být sériovým 
výrobkem. S nadsázkou mohu říct, že 
socha je sochou do té doby, než se s ní 
udělá pomocí multiplikace design. 
n Dá se design chápat jako spotřební 
umění?

V podstatě to tak je. V poslední době 
někdo vytvořil kategorii, které se říká 
ArtDesign. Mnoho lidí nechce kupovat 
umění, ale něco, co má ještě jinou funkci 
než pouze estetickou. 
n Sám sebe nazýváte bojovníkem za 
lepší konzum. Jak to myslíte?

Myslím to tak, že v ideálním případě 
člověk navrhuje věci, které slouží lidem, 
nebo díky nimž si lidé něco uvědomí. 
Každý můj tvar má za sebou nějaký pří-
běh. Když například vidíte, jak špatně 
jsou navrženy tisíce věcí kolem nás, tak 
mě zajímá těmi věcmi se zabývat, předě-

Digi clock & gold

Little Joseph
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lupráci s Lasvitem. Jedním z mých oblí-
bených projektů byl ten ve spolupráci 
s rakouskou ikonou v oblasti výroby skla 
a lustrů - firmou Lobmeyr. V jejím vídeň-
ském showroomu jsem postavil instalaci 
založenou na siluetách různých měst.
n Která objednávka pro Vás zname-
nala zatím největší výzvu?

Doufám, že největší výzvy teprve 
přijdou.
n Jakou zakázku byste nepřijal 
a proč?

Nepřijal bych práci pro výrobce ci-
garet a zbraní. Designér ovšem nemusí 
vždy tušit, pro koho navrhuje. Proto 
raději spolupracuji s transparentními 
výrobci.

Nechtěl bych rovněž navrhovat pro 
lidi, kteří ničí tuto zemi.
n Čím se necháváte inspirovat při 
tvorbě konkrétního návrhu – materi-
álem, funkcí?

Inspirací je pro mne všechno kolem 
mne. Často se mi o projektech zdá, takže 
mohu využívat i svých představ ze snů. 
Samozřejmě, že materiálem může být 
člověk limitován, ale pro designéra je 
každý limit výzvou.
n S jakým materiálem nejraději pra-
cujete?

Je mi to jedno, s jakým materiálem 
pracuji. Baví mne nové výzvy.
n Jaké místo ve Vaší činnosti měla 
spolupráce s nábytkářskou firmou?

Byl jsem art direktorem UP závodů, 
což byl zajímavý projekt, ale bohužel byl 
ukončen. Nábytkem se nicméně zabý-
vám i nadále. Navrhuji jej především na 
zakázku.
n Má český design jinou tvář, než de-
sign ve světě?

Myslím, že český design je na dobré 
cestě po čtyřicetileté pauze v době ko-

munismu. Mám z toho 
dobrý pocit. Lidem, kte-
ří mají rádi design, bych 
asi doporučil Design-
blok. To je přehlídka, 
kde najdete to nejlepší 
v oboru. Tvář designu 
záleží nicméně na osví-
cených výrobcích, takže 
bych nám všem přál 
více odvážných firem 
s vizí.
n Nakolik se vedle 
designu věnujete i vol-
né tvorbě a jiným vý-
tvarným aktivitám?

V poslední době ne-
mám moc času, protože 

jsem začal učit na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze. Všechny moje 
aktivity mě docela slušně zaměstnávají. 
Nicméně volná tvorba je pro mě napros-
to zásadní věc. Člověk si může vyzkoušet 
nápady a pak je využít v další práci.
n Co je pro Vaši volnou tvorbu největ-
ší inspirací?

Pro mne je inspirací každý krok. 
V poslední době mne neuvěřitelně 
inspirují moji sousedé, kteří jsou mistři 
ve všech možných řemeslech. Taková ta 
stará škola. Speciálně pan Batěk, který 
dokáže vymyslet naprosto neuvěřitelné 
řešení a zdrojem je mu pouze jeho taška 
s hromadou materiálu. To mě naprosto 
fascinuje. Je to poslední generace, kte-
rá dokáže oblafnout systém produktů, 
které jsou navrženy tak, aby se po-

kazily po dvou letech užívání. Tito lidé 
jsou naprostí kouzelníci a já před nimi 
smekám.
n Kolika výstav jste se svými díly 
zúčastnil?

Po sté výstavě jsem už přestal účasti 
počítat. U designéra je vystavování sou-
částí jeho existence. Věci, které navrhuje-
me, jsou stvořeny k vystavování.
n Prodávají se Vaše díla lépe u nás 
nebo v zahraničí?

Moje díla jsme začali s mým kolegou 
Jakubem Berdychem prodávat nejdříve 
v zahraničí. Až potom si k nim našli cestu 
i Češi.
n Sledujete další osudy svých realizo-
vaných návrhů?

Záleží na projektu. Některé se stále 
vyvíjí. S některými klienty přejde spolu-
práce do přátelství a projekty pak mají 
ještě další, osobnější charakter.
n Máte mimo výtvarného umění i ji-
né záliby a koníčky? Jaké?

Sbírám všechny možné věci, miluji 
bazary a vetešnictví a je mi líto, že u nás 
na Břevnově snad není žádný.
n Jak na Vás působí současná doba, 
v níž ekonomika a peníze vládnou 
nad vším?

Zdegenerovali jsme. Už ani nedokáže-
me poznat, kde se vyrobil bochník chleba, 
který si koupíme v lokálním supermarke-
tu. Věci se staly anonymními, nevíme, kdo 
za nimi stojí. Nejsmutnější efekt pozoruji 
v rozprodeji pozemků městských čtvrtí 
do rukou anonymních společností se síd-
lem třeba na Kajmanských ostrovech. 

Nemám rád anonymitu. Je nebez-
pečná. Doufám v jakousi obrodu. Věřím 
v lidi, za kterými je vidět kus práce a ne 
jenom spálená zem. Narodil jsem se na 
Praze 6 a je mi smutno, když někdo do-
káže během pár let ničit své okolí jen za 
cenu rychle vydělaných peněz. 
n Co Vám nejlépe dokáže „dobít ba-
terky“?

Nejlépe mi dobije baterky siesta v po-
hostinství jménem Lokál.  Mám také rád 
pohled na hladinu moře. Jako workoho-
lik se také musím přiznat k tomu, že rád 
relaxuji prací.
n Na čem právě pracujete?

Nerad mluvím o budoucích projek-
tech. Nebaví mne pak na nich dělat. 

Jak jsem se zmiňoval, pracuji na skvě-
lých projektech pro Lasvit. Spolupracuji 
s velmi zajímavými lidmi a to mne zvláš-
tě těší.

Jiří Hruška
foto: Jaroslav Moravec

a archiv M. Velčovského

Waterproof White

Storry cabinet
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

NOBELOVA
VOKOVICE - PRAHA 6

NOBELOVA
Nobelova ulice se nachází v těsném 

sousedství ulice Suttnerové (o které 
jsme psali v minulém čísle). Tvoří spo-

lu uzavřený a hlídaný 
komplex nových domů 
na západní straně síd-
liště Červený vrch. Její 
název vznikl nedávno 
s výstavbou tohoto 
„minisídliště“.

Švédský chemik, to-
várník a vynálezce Al-

fred Nobel se narodil  21. října 1833 ve 
Stockholmu v zámožné rodině podnika-
tele. Jeho otec Emmanuel byl inženýr, sta-
vitel mostů  a vynálezce. Matka Andriette 
pocházela z bohaté rodiny a s manželem 
měli čtyři děti.

Jméno Alfreda Nobela je notoricky 
známé díky ceně, která je každoročně udě-
lována v oblasti medicíny, chemie, fyziky, 
literatury, mírové snahy a od roku 1969 i za 
ekonomii. Přesto by na něj mělo být pama-
továno i jako na šikovného obchodníka, 
neboť finanční odměna, která se s oceně-
ním pojí, je vyplácena z peněz, které získal 
z chytrého nakládání se svým patentem 
na výrobu dynamitu. Nobelova rodina 
pobývala od roku 1837 ve Finsku a později 
v Rusku, kde jeho otec úspěšně podnikal. 
Alfred měl velmi dobré soukromé vzdělání 

a v sedmnácti letech mluvil 
nejenom švédsky, ale také 
rusky, francouzsky, anglic-
ky a německy. Měl velké 
znalosti v oboru chemie 
a věnoval se též literatuře 
a přírodním vědám. Otec ho 
posílá na dvouletou studijní 
cestu do zahraničí, aby se 
učil chemii. V Paříži pracuje 
v chemické laboratoři a tam potkává Asca-
nia Sorbera, který tři roky předtím vynalezl 
vysoce výbušnou kapalinu - nitroglycerin, 
který svými vlastnostmi převyšoval střelný 
prach, ale byl příliš nebezpečný. K vý-
buchům docházelo nejen při otřesech, 
ale též při zahřátí tekutiny. V roce 1863 se 
vrací zpět do Švédska a zkoumá výbušni-
ny a nitroglycerin. V dalším roce došlo při 
pokusech k velkému výbuchu, při kterém 
zahynulo několik dělníků a mladší bratr 
Emil. Výroba nitroglycerinu byla nebez-
pečná a ve Stockholmu byly veškeré po-
kusy s touto látkou zakázány. Nobel proto 
přesunul svou laboratoř na loď kotvící na 
jezeře Mälaren.  Jeho snaha byla nakonec 
úspěšná a v roce 1867 si nechává patento-
vat dynamit, který je směsí jílu a nitrogly-
cerinu a díky svému pevnému skupenství 
je daleko stabilnější. K jeho vynálezu došlo 
i náhodou, když omylem vylil kapalinu na 
hliněnou podlahu ve své pracovně a látka 
neexplodovala. Společně s dynamitem si 
nechal patentovat i rozbušku, která byla 

odpalována pomocí zápalné šňůry. Vyná-
lez  měl obrovský význam a dynamit se stal 
žádaným zbožím. Stále se věnoval jak  roz-
voji podnikání, tak i technologii výbušnin. 
Nobel během času vybudoval továrny na 
90 místech ve více jak 20 zemí. Před svou 
smrtí vlastnil 355 patentů (např. na bez-
dýmý střelný prach a výbušnou želatinu) 
a nashromáždil obrovský majetek.

Poměrně málo známou skutečností 
je to, že v roce 1896 napsal divadelní hru 
Nemesis, která vyšla těsně před jeho smrtí. 
Byla označena za rouhačskou a málem se 
nedochovala.

Časová náročnost jeho práce ho 
zcela připravila o soukromý život. Ne-
jsou příliš známé jeho vztahy se ženami, 
nicméně jeho sekretářkou se na čas stala 
hraběnka Berta Suttnerová (Veleslavín
č. 3), se kterou udržoval i nadále poměrně 
úzký vztah.

Rok před svou smrtí se rozhodl naložit 
se svým majetkem, činícím na tu dobu 
obrovských 33 milionů švédských korun, 
netradičně. Celý jej věnoval Nobelově 
nadaci, která s ním hospodaří dodnes 
a z jeho úroků jsou každoročně odmě-
ňováni ti, kteří za předchozí rok přispěli 
k největšímu pokroku lidstva. Poprvé byla 
cena udělena v roce 1901, ve výroční den 
jeho úmrtí. 

Svobodný a bezdětný Alfred Nobel 
zemřel 10. prosince 1896 v italském městě 
San Remo.

Z Čechů Nobelovu cenu získali pouze 
Jaroslav Heyrovský za vynález poralografu 
a Jaroslav Seifert za literaturu.

M. Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

NOVINKOU U NÁS JE VÝUKA STUDENTŮ,
říká profesor MUDr. JAN BARTONÍČEK, DrSc.

2. ČÁST

Od 1. ledna letošního roku působí 
v Ústřední vojenské nemocnici Od-
dělení ortopedie a traumatologie 
ÚVN Praha - Klinika traumatologie 
pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN 
Praha, která chce mj. oblast operati-
vy rozšířit i o výkony, které se v ÚVN 
dříve dělaly jen málo nebo vůbec ne. 
Pracoviště ošetřuje všechna poranění 
pohybového aparátu, poskytuje akutní 
i plánovanou péči včetně totální ná-
hrady kyčelního a kolenního kloubu, 
operační léčbu v oblasti velkých klou-
bů, rekonstrukční výkony na noze, ar-
troskopii ramenního, kolenního a dal-
ších kloubů atd.. Podílí se i na ošetřo-
vání polytraumatizovaných pacientů.
Přednostou nové kliniky je profesor 
MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. Bartoníček se narodil 23. srpna 
1955 v Kladně, je ženatý, má dceru a dva 
syny. Mezi jeho koníčky patří archeolo-
gie, historie a sport.

n Pane profesore, odráží se na vaší 
ortopedické klinice obecný nedostatek 
peněz ve zdravotnictví? 

Peněz na vybavení není nikdy dost, ale 
nedostatek, který by zásadním způsobem 
ohrožoval chod našeho pracoviště, necí-
tím. Samozřejmě jsme v období, kdy se 
musí zvažovat doslova každá koruna - což 
se děje, ale nikoli v oblasti péče o pacienty. 
Tím mám na mysli volbu operačních po-
stupů, implantáty, prodlužování čekacích 
dob apod.
n Je to dobře nebo špatně, když se do 
medicíny pletou peníze?

Záleží, jak se tam pletou. Zásadní je 
otázka, jak se díváte na zdravotní péči, jaká 
je základní filosofie státu v tomto směru. 
Základní zdravotní péče by neměla být 
předmětem výdělečné činnosti. Pokud bu-
dete medicínu dělat jako výdělečnou čin-

nost, bude Vaším cílem zisk. To znamená, 
že pro Vás budou zajímaví jen určití paci-
enti, že se budete vyhýbat ošetřování pro-
blematických, komplikovaných pacientů 
atd. Kritici Vám namítnou, že se ve státních 
zařízeních někdy zbytečně plýtvá, což je 
pravda. Často je velmi obtížné dosáhnout 
toho, aby se efektivně šetřilo. Mnohdy to 
jsou korunové položky jako obvazy, šicí 
materiál, jenže když spočítáte spotřebu za 
rok, vyjdou z toho obrovské částky. Velkým 
problémem je osobnost pacienta. Ten je 
neustále přesvědčován, že má nárok téměř 
na vše. Ŕada pacientů zastává názor, že co 
se týká jeho způsobu života (kouření, alko-
hol, drogy, fyzická kondice), je to jeho sou-
kromá záležitost. Jakmile je ale nemocen, 
jeho postoj zní: státe, tady mě máš a starej 
se. Český pacient je velmi zhýčkaný. Často 
se mi stane, že přijde pacient na vyšetření, 
a pak se dozvím, že před tím už obešel tři 
čtyři ortopedické kliniky v Praze a zkouší, 
zda u nás dostane dřívější termín operace 

nebo zda mám já jiný názor na jeho pro-
blémy než čtyři mí kolegové přede mnou. 
Tohle by si mohl zkusit ve Velké Británii. 
Znám tamní zdravotnictví velmi dobře 
a věřte, že každý český pacient by zaplakal, 
pokud by měl dodržovat podmínky tamní-
ho veřejného - nikoli placeného privátního 
- zdravotnictví. Tam neexistuje jít ke specia-
listovi bez doporučení „obvodního“ lékaře, 
čekací doby na vyšetření u specialisty jsou 
několik měsíců, totéž na specializovaná vy-
šetření jako je CT.  Přes všechny současné 
problémy českého zdravotnictví je na tom 
v průměru český pacient mnohem lépe, 
než v řadě zemí západní Evropy.
n Kde je podle vás z tohoto pohledu 
největší problém? 

Těch problémů je více. Za prvé, me-
dicína není exaktní věda, kromě vědecky 
osvědčených postupů existuje něco, čemu 
se říká umění léčit. Tj. že na základě svých 
zkušeností a znalostí vyberete pro pacien-
ta daný léčebný postup. Ten se může lišit 
od toho, co zvolí v nejlepším přesvědčení 
Váš kolega. Na léčbu některých diagnóz 
prostě neexistuje jednotný názor. To může 
mít i své ekonomické konsekvence. Pacient 
při diskusi o volbě metody není vždy rov-
nocenným partnerem. Ve většině případů 
dá na to, co mu doporučí lékař. Když jdete 
kupovat auto, zvažujete kolik stojí, jaké má 
vybavení, jakou má spotřebu. Tam je to jas-
né, tam se můžete rozhodnout na základě 
věcí, kterým rozumíte. To jde v medicíně 
obtížně. Já jako ortopéd, když budu mít 
např. oční problémy, půjdu za kolegou 
očařem, kterému věřím a dám na jeho do-
poručení. Jsem sice lékař, ale specializace 
v medicíně je tak daleko, že mimo Váš obor 
jste značně limitován. Za druhé, zdravotní 
péče je významným ekonomicko-sociál-
ním problémem. V medicíně se dají utopit 
jakékoli finanční prostředky. Najít rozumný 
způsob financování je velmi problematické 
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a nikde na světě zatím nenalezli optimál-
ní řešení. Za třetí, zdravotnictví je velmi 
závažné politikum. Na tuto strunu se dá 
udeřit různým způsobem. 
 n Kdesi jsem četl, že traumatologická 
péče a zejména rekonstrukční výkony 
jsou pro naše zdravotní pojišťovny příliš 
nákladné a bude je třeba buď zlevnit, 
nebo omezit. Cítíte podobné tlaky? 

Žádné takové tlaky od zdravotních 
pojišťoven necítím a doufám, že ani ne-
přijdou. Je historickou skutečností, že
první úrazová nemocnice na světě vznik-
la v Rakousku po první světové válce 
a hlavním důvodem byly peníze. Pojiš-
ťovací společnosti si spočítaly, kolik stojí 
špatně ošetřený úraz na vyplácených ren-
tách a právě z těchto důvodů financovaly 
vznik nemocnice. I dnes jsou náklady na 
řádnou traumatologickou péči minimální 
ve srovnání s tím, co stojí nemocenské 
dávky a sociální péče o pacienta s trvalý-
mi následky. Pokud dobře ošetříte těžký 
úraz u pacienta v produktivním věku, 
tak z hlediska ekonomického zachráníte 
jeho pracovní potenciál. Tedy vše, co bylo 
investováno do jeho vzdělání. Vyléčený 
člověk se pak může plně resocializovat. To 
znamená, že opět vytváří hodnoty místo 
toho, aby vyžadoval péči společnosti, tj. 
sociální dávky v případě invalidity. A hlav-
ně, může se vrátit do normálního života, 
tedy vést běžný rodinný a společenský 
život. Naopak v případě, že úraz zanechá 
závažné následky, je tento člověk odkázán 
na péči svých bližních nebo sociálních 
pracovníků. 

Traumatologická péče se dá racionali-
zovat. To je především otázka centralizace 
závažných úrazů do specializovaných 
zařízení, vybavení těchto zařízení a hlav-
ně vzdělání ošetřujícího personálu. Proto 
po celém světě včetně České republiky 
vznikla Traumacentra. V Praze jsou celkem 
tři. Jedno z nich je v Ústřední vojenské ne-
mocnici a my jsme jeho součástí. 
n Jak se současné nejmodernější me-
dicínské a technické poznatky promítají 
do Vašeho oboru?

Jako do všech oborů medicíny, kon-
tinuálně, stále ve větší míře, takže nůžky 
mezi možným a ufinancovatelným se ne-
ustále rozvírají. 
n Jaký je nejnovější vývoj v léčbě zlo-
menin?

Telegraficky řečeno: nové implantáty, 
zdokonalení postupů při jejich aplikaci, 
stimulace kostního hojení, spolupráce 
s plastickou chirurgií při léčbě závažných 
defektů měkkých tkání. Ale to by bylo na 
samostatný článek. Mimochodem, pro 
laika celkem srozumitelný jsem publikoval 

v časopise Praktický lékař v srpnu minulé-
ho roku. 
n Nedávno vzbudily velké naděje vý-
zkumy stimulace hojení kosti pomocí 
kostních morfogenních proteinů. Vede 
tudy cesta?

Ano vede, jenže... Je to sice metoda 
používaná v klinické praxi, je však velmi 
nákladná a nenahrazuje exaktně provede-
né operace. Může sloužit jako jejich dopl-
něk. Nicméně vývoj pokračuje.
n Jaké možnosti pro ortopedii vidíte 
v genové terapii? Bude v budoucnu 
možné s její pomocí „spravit“ či nahradit 
novými kosti nebo klouby? 

No doufám, že se toho nedožiji, protože 
to bude mít na ortopedii stejný dopad jako 
vynález automobilu na koňské povoznic-
tví. Ale vážně, nelze to vyloučit. Řadu věcí, 
které dnes používáme, jsme si před 50 lety 
vůbec nedokázali ani představit a vývoj se 
zrychluje. Genová terapie změní celou me-
dicínu. Otázka je kdy a v čem.
n Jak vidíte budoucnost celé ortopedie 
a traumatologie? 

Pokud bude pokračovat současný 
trend, bude potřeba ortopedů a trauma-
tologů stoupat. Populace stárne, přibývá 
pacientů s artrotickými klouby, přibývá 
starších pacientů s tzv. osteoporotickými 
zlomeninami, extrémní sporty a auto-
mobilismus produkují závažná poranění 
a běžné sporty běžná poranění, ale těch 
také přibývá. 
n Jaká je obecně úroveň Vašeho oboru 
v České republice ve srovnání se zahra-
ničím? 

Naprosto srovnatelná, navíc díky české 
schopnosti nejen tvořit, ale i improvizovat 
jsou dovednosti českých ortopedů a trau-
matologů na vysoké úrovni. Samozřej-
mě, nemáme vždy tak krásně vybavené 
a úhledné nemocnice, ale pokud mohu 

srovnávat se světem, a kus jsem ho projel, 
nemáme se co se znalostí a dovedností 
týká za co stydět.
n A jak vidíte budoucnost své kliniky? 

O té nelze uvažovat izolovaně, ale 
v kontextu budoucnosti celé ÚVN, a to je 
léty a generacemi pacientů dobře prově-
řená značka.
n Opět se začíná hovořit o odchodu 
českých lékařů do zahraničí. Nakolik 
reálný je podle Vás jejich masivní od-
chod? 
Masivní možná ne, ale plíživý určitě.
n Přemýšlel Vy jste někdy o tom pra-
covat v zahraničí? 

Ne. Podívat se ven, to ano, třeba i na 
delší stáž, ale pracovat tam, ne.
n Existuje spolehlivá, např. státní 
garance na zdravotní nezávadnost 
implantátů? Mám na mysli zejména 
kloubní náhrady. Nemůže se stát 
něco podobného jako aféra v případě 
nekvalitních a zdraví nebezpečných 
prsních silikonových náhrad?

Pokud vím, měl toto na starosti Státní 
ústav kontroly léčiv (SUKL). Jestliže se 
používají již vyzkoušené, osvědčené im-
plantáty, tak žádné nebezpečí nehrozí. 
Problém může někdy nastat při zkoušení 
nových technologií. Ale i to je pod velmi 
pečlivou kontrolou. 

Jiří Hruška
foto: archiv a M. Přerost

Třetí část rozhovoru s přednostou 
Oddělení ortopedie a traumatologie 
ÚVN Praha - Kliniky traumatologie 
pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN 
Praha profesorem MUDr. Janem Bar-
toníčkem, DrSc., přineseme v příštím 
čísle časopisu VELESLAVÍN39.
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Vstupenky již nejsou v prodeji v původní pokladně divadla Semafor, ale 
v „opchodě“ Klokočí přímo před divadlem. Otevřeno je ve všední dny od 
13:00 do 19:00, v sobotu a v neděli pak vždy dvě hodiny před plánovaným 
představením. 

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.
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Ceny si vyzvedněte do konce dubna 2012 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494, nejpozději do 20. dubna 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

01.04. ne 14.00 
   16.30  HURVÍNEK MEZI OSLY

03.04.  út  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
04.04.  st  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
10.04.  út  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
11.04.  st  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
12.04.  čt  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
13.04.  pá  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
14.04.  so  14.00
   16.30  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

15.04.  ne  14.00
   16.30  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
17.04.  út  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
17.04.  út  14.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
18.04.  st  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
19.04.  čt  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
20.04.  pá  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
21.04.  so  14.00
   16.30  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

22.04.  ne  14.00
   16.30  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
26.04.  čt  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
27.04.  pá  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
28.04.  so  14.00
   16.30  HURVÍNEK MEZI OSLY

29.04.  ne  14.00
   16.30  HURVÍNEK MEZI OSLY

Pro dospělé:
Tato představení jsou určena dospělým divákům.
Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.
04.04.  st  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
11.04.  st  19.00  O MYŠÍCH A LOUTKÁCH
18.04.  st  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
24.04.  út  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
     v Novém Bydžově
25.04.  st  19.00  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ

04. 04. ST   HODINY JDOU POZPÁTKU
05. 04. ČT  LEVANDULE
06. 04. PÁ  LEVANDULE
11. 04. ST  JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE
12. 04. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU 
13. 04. PÁ  HODINY JDOU POZPÁTKU
  (zájezd: Rychnov nad Kněžnou)
14. 04. SO  KYTICE 16:00 
17. 04. ÚT  MAMZELLE NITOUCHE
18. 04. ST  LEVANDULE 
19. 04. ČT  VOCAĎ POCAĎ ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
20. 04. PÁ  ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
21. 04. SO  DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 16:00 
25. 04. ST  HODINY JDOU POZPÁTKU
26. 04. ČT  LEVANDULE
27. 04. PÁ  LYSISTRATA 
28. 04. SO  MAMZELLE NITOUCHE 16:00 

HOSTÉ :
01. 04.  NE  JOSEF FOUSEK  ÚSMĚV JE LÉK  
02. 04.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
03. 04.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
07. 04.  SO  PATROLA ŠLAPETO  16:00 
10. 04.  ÚT  FELIX HOLZMANN VČERA DNES A ZÍTRA 
  (představení Davida Šíra)  
15. 04.  NE  LEONA SI POSPÍŠILA A NEBOŽKA PANINA MATKA 
  (Dobřichovická divadelní společnost)  
16. 04.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
22. 04.  NE  GOSPEL TIME PARTY  
23. 04.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
24. 04.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
29. 04.  NE  JAZZOVÝ ŠTRŮDL EVY EMINGEROVÉ

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b)  Baronka Berta Sophia Felicitas von Suttner obdržela Nobelovu cenu za 
mír v roce 1905.
 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku Osobnosti Prahy 6,
kterou vydala Městská část Praha 6 ke svému 90. výročí v roce 2010.

1. Jiří Podlešák, Praha 6 l 2. Šárka Ješátková, Praha 6 l 3. Jaroslav Růžička, Praha 6

Ve kterých letech studoval výtvarník Maxim 
Velčovský Vysokou školu  uměleckoprůmyslovou v Praze? 

a)  1895 - 1899 l b)  1927 - 1939 l c)  1995 - 2002

V dubnu soutěžíme o tři publikace z nakladatelství FRAGMENT:  Křížovky a pár 
dobrých rad do života. Luštěte pro radost! Stovka křížovek a moudrá desate-
ra pro všechny životní situace vás zaručeně pobaví.
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ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Samice většiny plazů naklade na vhod-

ných místech vajíčka a tím péče o mláďata 
končí. To platí také pro druhy živorodé, u kte-
rých se mláďata líhnou z vajec v těle matky 
nebo okamžitě po snesení. Ovšem i u plazů 
jsou zajímavé výjimky a o některých tako-
vých případech pojednávají další řádky.

V Americe populární aligátor severo-
americký je jedním z plazů, kteří projevují 
péči o potomky. Před kladením vajec si sa-

smí být zaplavované vodou. Najde-li místo, 
které jí vyhovuje, používá ho po celý život. 
Na zvoleném stanovišti vyhrabává samice 
jámu a naklade do ní asi čtyřicet vajec. Avšak 
slunko rozpaluje písek až příliš, proto samice 
zahrabává vajíčka asi dvacet centimetrů 
hluboko.

Matka poblíž hnízda vyčkává a hlídá. 
Hlídá dlouho, mladí se ve vejcích vyvíjejí 
devadesát dní. Od místa, kde samice nakladla 
vejce, se ani na okamžik nevzdaluje. Neod-
chází ani za potravou, po celou dobu líhnutí 
mláďat se postí. Toto pudové jednání je nut-
né, na vejcích i mladých krokodýlech si rádi 
pochutnají varani, hadi, supi, čápi-marabu 
i ostatní krokodýlové.

Když se blíží čas líhnutí, vydávají mláďata 
v hnízdě hlasité zvuky, které se trochu po-
dobají dětskému pláči. Jsou přes skořápku 
a vrstvu písku slyšitelné na několik metrů. 
Dvacet centimetrů písku nad vajíčky je pro 
vylíhnutá mláďata nepřekonatelnou překáž-
kou. Mají ovšem poblíž svou matku, kterou 
svým voláním přivolají. Ta rozhrabe předníma 
nohama i tlamou vrstvu písku a začne se vejci 
a mladými velmi jemně zabývat. Celá vajíčka 
převaluje opatrně v zubech, až prasknou. 
Pomáhá i mláďatům deroucím se pískem 
vzhůru. Bere je do čelistí tak jemně, jako by 
neměla obrovské zuby a sílu schopnou roz-
drtit páteř i dospělému buvolovi, ale citlivou 
pinzetu. Samice postupně shromáždí ve své 
velké tlamě všechny mladé a s tímto nákla-
dem spěchá k nejbližší řece nebo tůni. Tam 
opět jemně a opatrně vysype mladé z tlamy 
do vody. Ve vodě je čerstvě narozená kroko-
dýlí drobotina ihned jako doma. Zbavuje se 
zbytků vajec a písku a znova se shromáždí na 
břehu. Ještě několik týdnů je samice i samec 
střeží před nebezpečím.

Kajman brýlatý žije v mokřadech Ve-
nezuely. Samice tohoto druhu plazů pečuje 
o vajíčka snesená do hnízdní kupy stejně jako 

samice krokodýla nilského. Velmi podobná 
je i péče o líhnoucí se mladé. Rozdílné je, že 
do vyhlídnuté mělké vody je nosí v tlamě po 
jednom. Vhodných a bezpečných prostorů 
pro další vývoj mláďat asi mokřady poskytují 
málo, proto do těch nejvhodnějších soustře-
ďují malé kajmany i další samice. Tak je zde 
nakonec malých kajmanů, o které pečuje 
jediná patrně nejzkušenější samice, soustře-
děno několik desítek. „Školka“ malých kajma-
nů není v živočišné říši záležitost ojedinělá. 
Podobné soustředění mláďat bylo  popsáno 
již u tučňáků císařských. 

Mokřady však často dočasně vysychají, 
dochází tak ke snižování hladiny vody, které 
ohrožuje život malých kajmanů. Samice 
nebezpečnou situaci řeší originálním způso-
bem. Celou školku odvádí na nové vhodné 
místo. Pro malé kajmany to není lehký úkol. 
Všichni v dlouhém průvodu se neustále ozý-
vají a samice tak má přehled o jejich poloze. 
Někteří z mláďat rychlosti ostatních nestačí. 
Proto se samice občas zastaví a čeká, až dojde 
k soustředění všech mladých. Tak je dokáže 
všechny dostat do nového, k dalšímu životu 
vhodného prostředí.      

Australský varan pestrý dlouhý asi dva 
metry žije v krajinách obývaných termity, kte-
ří zde staví svá známá termitiště. Samice va-
rana vyhrabe do stěny termitiště otvor a na-
klade dovnitř vejce. Termiti porušenou stěnu 
okamžitě opraví, ale vejce varanů uvnitř po-
nechávají bez poškození. V klimatizovaném 
termitišti mají vejce po celou devítiměsíční 
inkubační dobu dokonalé podmínky. Instinkt 
matky ji donutí ve vhodnou dobu vylíhlé 
mladé varany z termitiště vyhrabat. Zahyne-li 
matka, uhynou i mladí varani, protože se sami 
z pevných zdí termitiště nedostanou.

Stanislav Srnský

mice na břehu nashromáždí kupu humusu, 
hlíny a listí vysokou metr a s průměrem asi 
dva metry. Do hromady naklade samice vejce 
a zahrabe je.

Nabízí se zde porovnání s tabonem, 
používajícím podobné přírodní líhně. Toto 
porovnání je docela pravděpodobné, neboť 
prapředci ptáků byli ještěři, a proto mohli 
ptáci od ještěrů něco podědit. Vejce aligáto-
rů amerických jsou velká asi jako vejce husí, 
v kupě jich bývá dvacet až sedmdesát. Za 
dva a půl měsíce se mladí začnou ve vejcích 
ozývat a za tři dny nato se klubou. Po celou 
dobu inkubace se samice zdržuje poblíž 
hnízda. Když uslyší kvákavé hlasy mladých 
aligátorů, odhrabuje humus z vajec. Není-li 
samice poblíž hnízda, mláďata se sami z ku-
py nedostanou a zahynou. Zajímavé je, že 
u tohoto známého ještěra autoři uvádějí dvě 
varianty dalšího přístupu samice k mláďa-
tům. Jednak, že rozhrabáním hnízda její péče 
o mláďata končí. Ta si musí již sama vyhledat 
nejbližší vodu a potravu. Je ovšem též psáno, 
že matka mladých aligátorů je od hnízda od-
vádí k nejbližší vodě a tam o ně ještě nějakou 
dobu pečuje jako „kachna o kachňata“.

Pečlivější matkou je samice krokodýla 
nilského, která si ke snesení vajec vyhledává 
na břehu řeky vhodné místo.  To musí být 
slunné, s dostatečnou vrstvou písku a ne-

Aligátor severoamerický

Kajman brýlatý

Varan pestrý
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Hlavní dráha na letišti Praha/Ruzyně 
projde generální opravou. Důvodem 
je technický stav této dráhy, způso-
bený jejím dlouhodobým využíváním. 
Oprava je rozdělená do tří etap plá-
novaných v letech 2012, 2013 a 2014. 
V současné době má Letiště Praha 
detailně připravenou 1. etapu, která je 
realizována od 15. května do 8. srpna 
2012. Na základě jednání se zástupci 
hustě osídlených městských částí Pra-
hy a Kladenska, které jsou dotčeny při 
využití vedlejší dráhy, Letiště Praha za-
jistilo provoz tak, aby se v maximální 
možné míře využívala zkrácená hlavní 
dráha. Jedním z pozitivních přínosů 
opravy je také fakt, že po realizaci celé 
generální opravy budou pravidelné 
jarní a podzimní údržby trvat pouze tři 
až pět dní místo dosavadních dvou až 
tří týdnů. 

Hlavní dráha je v provozu od roku 
1963, tedy 49 let. Tato dráha je pro srov-
nání o devět let starší než dálnice D1. Její 
stav je takový, že již nestačí pravidelné 
jarní a podzimní, zpravidla čtrnáctidenní 
údržby a opravy. Jejich délka se postupně 
prodlužuje. Hlavními důvody opravy jsou 
praskliny betonových desek, vylamování 
částí betonu v místě prasklin a praskliny 
v asfaltovém povrchu. Příčinou je již zmí-
něné vysoké stáří povrchů i konstrukce 

vozovky. Důvodem pro výběr termínu 
generální opravy jsou vhodné meteoro-
logické podmínky pro příslušné stavební 
práce. 

HARMONOGRAM 1. ETAPY
GENERÁLNÍ OPRAVY HLAVNÍ DRÁHY

S ohledem na to, aby změna provozu 
v době generální opravy zasáhla okolí co 
možná nejméně, byly práce rozděleny 
do dvou fází. Nejprve v termínu od 15. 5. 
do 30. 5. 2012 dojde k úplné uzávě-
ře hlavní dráhy RWY 06/24. V tomto 
období bude nejen zahájena vlastní 
generální oprava 900 metrů dlouhého 
úseku na západním konci hlavní dráhy, 
ale i provedena pravidelná jarní údržba 
zbývajících 2 815 metrů dráhy. Po tuto 
dobu bude veškerý provoz od 05:00 
do 24:00 přesunut na vedlejší dráhu 
RWY 13/31. Přistání budou s ohledem 
na převažující meteorologické pod-
mínky probíhat ve směru od Prahy, 
vzlety ve směru na Kladno. Letiště bude 
během této fáze uzavřeno od půl-
noci do pěti hodin ráno v souladu 
s dohodou s dotčenými městskými 
částmi Prahy, Kladnem a okolními ob-
cemi. Výjimku mají pouze plánované, ale 
zpožděné lety, které mohou být usku-
tečněny i v době od půlnoci do jedné 
hodiny ráno.

Ve druhé fázi, tedy v době od 30. 5. 
do 8. 8. 2012, bude část hlavní dráhy 
v délce 2 500 metrů otevřena pro vzlety 
a přistání. Pro přistání bude primárně 
využívána vedlejší dráha ve směru 31, 
tedy od Prahy, protože na zkrácené hlav-
ní dráze nebude z důvodu stavebních 
prací v provozu radionavigační systém 
pro přesné přístrojové přiblížení. Zkráce-
ná hlavní dráha bude, pokud to meteo-
rologické podmínky dovolí, používána 
pro vzlety. Letiště Praha podle dostup-
ných informací předpokládá, že až 75 % 
všech odletů bude možné realizovat na 
zkrácené hlavní dráze ve směru 24, tedy 
směrem na Jeneč. V této fázi bude v noč-
ních hodinách od 23:00 do 06:00 vedlejší 
dráha RWY 13/31 uzavřena pro přistání 
a v době od 24:00 do 06:00 také pro 
vzlety. Všechny lety v této době budou 
realizovány na zkrácené hlavní dráze, 
což znamená, že letadla, kterým nebude 
délka dráhy 2 500 m postačovat, budou 
moci odletět až v 06:00 hodin ráno. 

PRŮBĚH GENERÁLNÍ OPRAVY
 HLAVNÍ DRÁHY

1. etapa generální opravy hlavní drá-
hy zahrnuje vybourání stávající vozovky 
v plné šířce 45 metrů v délce cca 900 
metrů a její nahrazení novou betonovou 
vozovkou. Poté je nutná cca měsíční 
technologická doba na zrání betonu, 
při které projde opravou část přilehlé 
pojezdové dráhy F, postranní pasy hlavní 
dráhy, kabelovody, dešťová kanalizace 
a další přilehlé konstrukce. Po vyzrání be-
tonu budou probíhat dokončovací práce 
spočívající v instalaci světel, provedení 
zálivek spár mezi betonovými deskami, 
značení dráhy a provedení terénních 
úprav kolem nového úseku dráhy.

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K OKOLÍ
Hluk z leteckého provozu bude po 

celou dobu generální opravy měřen, 
a v souladu s platnou legislativou prů-
běžně vyhodnocován nezávislou labora-
toří, která na letišti Praha/Ruzyně provádí 
monitoring hluku a letových tratí nejmo-
dernějším systémem ANOMS8.  Metoda 
kontroly bude projednána s orgány 
ochrany veřejného zdraví. 

Zdroj: Letiště Praha

GENERÁNÍ OPRAVA
HLAVNÍ DRÁHY LETIŠTĚ V RUZYNI
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