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Rozhovor s Janou Šulcovou od nemoci ke zdraví Srí lanka
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
myslím si o  sobě, že mám velmi 
dobrou orientaci. Tedy orientaci 
v  reálném prostoru. Ještě lépe ře-
čeno: orientaci v  terénu. V  reálném 
terénu, ne na  mapě. Prostě při 
hledání hub v  lese nezabloudím, 
v cizím městě se neztratím už na ná-
draží a  na  dovolené najdu relativně 
bez problémů svůj hotel. To ovšem 
platí pouze tehdy, nemám-li s sebou 
mapu. S  ní to bývá mnohem horší. 
Mapy nemám rád, možná i  proto 
nijak nevynikám v  zeměpise. Žena 
často dává před známými k  lepšímu 
letitou historku o tom, jak jsem kdy-
si plánoval cestu z  Evropy do  afriky 
a jako nejkratší možnou variantu pře-
chodu z  jednoho kontinentu na dru-
hý jsem navrhoval spojnici Španělsko 
– Egypt. (To však patří dávné minu-
losti. Dneska už vím, že do  Egypta 
je nejkratší cesta přes Ruzyň.) Je to 
tak, moje nechuť k  zeměpisu se od-
víjí od  toho, že nemám rád mapy. 
Mapy mě totiž mockrát zklamaly. Při 
cyklistické přípravě si z jejich vrstev-
nic jen horko těžko dokážu udělat 
představu, jak prudký kopec mě čeká 
a  pokud se nejedná o  nějaký známý 
vrch, o  němž je mi známo, kde leží 
a  odkud se naň jede, činí mi i  pro-
blémy poznat, zda je na  mapě svah 
zakreslen z mého směru do kopce či 
z kopce. Žena o tomto mém nedostat-
ku ví a je schopna jej kdykoliv bezo-
hledně zneužít. Z údajně nenáročné, 
maximálně dvacetikilometrové pro-
jížď ky na  kole, relaxačním tempem 

a po rovince, se v průběhu cesty po-
malu stane boj o život (o můj). Tacho-
metr už dávno načal pátou desítku 
kilometrů, ale my, i když kličkujeme, 
jedeme na  kole stále stejným smě-
rem pryč od  domova (vím to, proto-
že slunce mě pálí pořád do stejného 
ucha – to jsem se naučil ve Vinnetou-
ovi). Navíc jedeme většinou pouze 
do kopce a ještě ženeme jako blázni. 
Když se vzbouřím, podá mi má žena 
s  líbezným úsměvem mapu a  praví, 
abych si tedy jel, kam chci a  vybral 
kratší trasu. Na  mapě! Většinou ale 
neztratím glanc a díky své již zmíně-
né velmi dobré orientaci v  reálném 
prostoru dokážu brzy najít nejbližší 
hospodu (a bez mapy). Proto si raději 
na  cyklistické výlety s  vlastní ženou 
dávám dobrý pozor a trvám většinou 
na  tom, že pojedeme na  Třeboňsko, 
protože tamní rybníky mi zaručují ro-
vinu (jinak by se přece vylily). Navíc 
uvažuji o koupi elektrokola, které by 
mě s ledasčím smířilo…

Patrně ze všech map nejvíc nesná-
ším autoatlasy. I  moje žena, která je 
jinak mapami posedlá, nemá pro žád-
ný autoatlas příznivého slova. Máme 
jich několik od té doby, co jsme kdesi 
marně hledali napojení na  dálnici, 
která však v našem autoatlase vůbec 
nebyla zakreslená. Vzhledem k tomu, 
že v  naší republice není tempo vý-
stavby dálnic nijak závratné, lze si 
odvodit, jak staré vydání jsme asi 
měli. I  pořídili jsme si nejnovější vy-
dání, a pak postupně nakoupili ještě 

několik dalších autoatlasů od  růz-
ných vydavatelů. Objevil se totiž 
problém, se kterým jsme nepočítali. 
Většina našich cílů, nebo náš okamži-
tý výskyt na  místech, z  nichž zrovna 
potřebujeme najít únikovou cestu, 
se vždy, ale opravdu vždy a zásadně 
nalézá na  překladech jednotlivých 
stran atlasu. Nevím, kdo se nám chtěl 
takhle pomstít, ale klad listů ve všech 
autoatlasech, které jsme pořídili, 
musel vyžadovat detailní znalost 
našich zvyků a cyklistických či moto-
ristických potřeb, protože jinde, než 
na  samotných okrajích a  překladech 
map se cesty naší rodiny prakticky 
nevyskytují. Obzvláštní schválností 
je, když název obce i číslo silnice, kte-
ré momentálně hledáme, jsou rozdě-
lené (a  to bez ohledu na  gramatická 
pravidla) a pokračují na dalším listu, 
který je však třeba najít až o několik 
stran jinde, protože autoatlas je vět-
šinou řazen kolmo na směr naší jízdy 
(další schválnost). Tady už většinou 
dochází trpělivost i  ženě. Naštěstí 
chápe, že jsou věci, za  něž skutečně 
nemohu. Ani GPS navigace pro nás 
není řešením. Zvláště po zkušenosti, 
kdy jsme na jedno místo jeli s přáte-
li dvěma auty, obě posádky se řídily 
pokyny přístroje a  ke  konci jsme se 
několikrát potkali v  protisměru. Dů-
sledkem je, že k neznámým cílům ra-
ději vyjíždíme se značným časovým 
předstihem, s  přítelem na  telefonu 
a nebráníme se ani nápovědě z ulice.

Jiří Hruška
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Šestka má nové projekty na  škol-
ky, místo je pro dalších 147 dětí. 

Po  měsících příprav představuje 
Praha 6 vůbec poprvé čtyři nové 
projekty pro navýšení počtu míst 
v  mateřských školách. Počítá se 
sedmi novými třídami a  147 no-
vými místy pro děti. Radnice za  to 
zaplatí 39 milionů korun. Ještě le-
tos vyroste modulová školka při 
mateřské škole Čínská, lesní třída 
ve Sbíhavé, tři třídy u školy Emy De-
stinnové (Českomalínská) a  jedna 
při škole Na  Dlouhém lánu. První 
děti budou na  nová místa přijímá-

ny ještě letos.  „Výstavbou nových 
bytů také pro mladé rodiny na  Červe-
ném vrchu, v  Podbabě a  půdních bytů 
v  Bubenči narostl i  počet dětí. Praha 6 
eviduje v posledních letech nejvyšší po-
rodnost v  metropoli. Na  tisíc obyvatel 
se v  roce 2009 v  Praze 6 narodilo 106 
dětí, zatímco v  celé Praze je to 86 dětí. 
To je realita, na  kterou ale díky naší 
dlouhodobé strategii a sledováním de-
mografických ukazatelů dokážeme teď 
rychle reagovat a občanům nová místa 
pro děti nabídnout,“ řekla Marie Kou-
salíková, starostka městské části 
Praha 6. Radnice Prahy 6 je zřizovate-

lem 31 mateřských škol, po roce 1989 
nezbourala žádnou školku, jak tomu 
bylo jinde. Od  roku 2001 navyšovala  
počet míst ve  školkách a  za  posled-
ních 13 let navýšila kapacitu školek 
o více než 50 procent na současných 
2891 míst, což je jedno z největších 
navýšení v Praze. Teď s novými pro-
jekty přibudou stovky dalších míst 
pro děti a  městská část už uvažuje 
o  dalších lokalitách. Mateřská škola 
v Pelléově vile ale mezi nimi není. „Po-
dle zpracované studie je vila z hlediska 
památkové ochrany, požární bezpeč-
nosti a  dalších náročných požadavků 
na zřízení mateřské školy zcela nevhod-
ná. Není zde například únikové požární 
schodiště z  druhého patra, chybí ne-
hořlavé stropní konstrukce, třetí patro 
a  suterén jsou pro školku prostě nepo-
užitelné,“ vysvětluje starostka „Dlou-
hodobou ambicí Prahy 6 je přijímat 
do  mateřských škol děti, které dovrší 
k  31. srpnu v  roce nástupu do  školky 
věku 3 let a  mají dlouhodobě trvalý 
pobyt na  území městské části Praha 6. 
V tuto chvíli je pro školní rok 2014/2015 
přijato 820 dětí a  předpokládáme, že 
na  začátku školního roku bude přijato 
950 dětí. Dodatečné zápisy na  obsaze-
ní nových míst ve  školkách proběhnou 
v letních měsících,“ řekl ondřej Balat-
ka, radní Prahy 6 pro školství.

MŠ Čínská – modulová novostavba dvou tříd; navýšení o 56 míst

Květinová křižovatka propojí Strahovský tunel s Blankou. Přes 
sto tisíc aut denně bude jezdit po otevření tunelu Blanka po kři-

žovatce Malovanka. Znečištění z  dopravy budou snižovat rostliny, 
díky kterým se velká křižovatka zazelená. Aby se snížila ekologická 
zátěž, nechá magistrát vybudovat speciální stěny, na kterých budou 
růst květiny. Jak řekl náměstek primátora pro dopravu Jiří Nouza, rada 
města tento projekt již schválila. Předpokládané náklady se nyní po-
hybují kolem 48 milionů korun. V původním návrhu, kdy se počítalo 
se speciální sítí, po které měly růst rostliny a soustavou lávek pro pěší, 
je nynější cena poloviční. Jedná se i  s  ministerstvem životního pro-
středí o získání dotace, jež by pokryly až devadesát procent celkových 
nákladů. Vedení metropole vyhlásí do  konce května zadávací řízení 
a dodavatele chce vybrat do konce srpna. Stavba by mohla být zahá-
jena ještě letos v říjnu.
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Výstava Merkur. Od  2. do  25. 
května probíhá v  OC Šestka 

unikátní výstavu velkoformá-
tových modelů oblíbené české 
stavebnice Merkur. Můžete se 
pokochat krásou a  technickou 
důmyslností modelů známé sta-
vebnice přímo v  pasážích ob-
chodního centra.  K  vidění bude 
například Eiffelova věž, obří rypadlo či model železnice. Z aktuálních novinek si budete moci vyzkoušet například robotické 
rameno či dálkově ovládané modely Merkur. 

PROgRAM VýSTAVy MERKuR:
Historie známé stavebnice v obrazech  unikátní velkoformátové modely  Interaktivní výukové modely  Každý den 
otevřena Merkur dílna pro děti Pro šikovné děti malá skládačka Merkur jako dárek ZDARMA

Pomník Marie Terezie nebude. Loni v prosinci vyhlá-
sila MČ Prahy 6 soutěž o návrh pomníku Marie Terezie 

do parku Prašný most, který by se měl rozkládat mezi ulicí 
Milady Horákové a bastiony opevnění Pražského hradu. 
Sešlo se 28 návrhů, z nichž 19 splnilo podmínky soutěže. 
Ty pak posuzovala porota složená z  odborníků. „Porota 
neudělila žádnou cenu, pouze pěti návrhům přiznala odmě-
ny. Žádný z odevzdaných návrhů nebyl vybrán k realizaci,“ 
řekl mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši. Druhou vyhlášenou 
soutěží je plastika ve veřejném prostoru na motivy Žofie 
Chotkové, včetně vodního prvku. Ta by měla být vkom-
ponována mezi Královský letohrádek, Píseckou bránu 
a  původní stopu Chotkovy ulice. Vše by se mělo usku-
tečnit v rámci připravované regenerace jižního předpolí 
Písecké brány. Návrhy na oba pomníky jsou k vidění v ga-
lerii Chodník ve Skleněném paláci do 12. května.

Jeden z návrhů – Žofie Chotková Jeden z návrhů – Marie Terezie
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Tato akce pořádaná Psím centrem PLuTO se bude konat v sobotu 24. 5. 2014 na bře-
hu Libockého rybníka v Praze 6. Akce probíhá od 10 hodin po celý den.

Ukázky výcviku služebních a záchranářských psů 
Psí triky    Dog-frisbee    Agility    Soutěže    Stánky    Občerstvení
Neváhejte a přijďte si s námi užít den plný zábavy i se svým čtyřnohým kamarádem.

www.pluto-p6.cz

Letadla i  auta dusí letiště a jeho okolí. 
Letiště Václava Havla a okolí trápí špatný 

vzduch. Z velké části za to může automobilo-
vá doprava. Situace by se měla do budoucna 
zlepšit. Přispějí k tomu úsporné taxíky a pře-
devším rychlodráha z Prahy do Kladna. Plán, 
jak toho docílit, navrhlo sdružení Prague 
Airport Region, jehož členy jsou kromě letiš-
tě i obce v okolí a Praha 6. Zlepšení by do bu-
doucna měla přinést nová, ekologičtější technologie posouvání letadel, díky níž by 
před svým vzletem vyprodukovala znatelně méně škodlivých látek, než je v současné 
době 100 tun oxidu uhličitého denně. Dalším velkým znečišťovatelem je automobilo-
vá doprava. Na letiště nyní jezdí autem 74 procent lidí. Zbytek volí cestu autobusem. 
Podle sdružení je třeba, aby se do budoucna situace změnila podle vzoru evropských 
měst, kde je situace s přepravou cestujících opačná. Další zásadní prioritou je vybu-
dování železnice. Jak poznamenává místostarosta Prahy 6 pro strategický rozvoj René 
Pekárek, přestože bylo několikrát slibováno vybudování železničního spojení, stále 
se nic neděje. usiluje se o co nejrychlejší dobudování rychlodráhy z Prahy do Kladna 
s odbočkou  na  letiště. Ta nejen zrychlí cestu na letiště, ale i sníží negativní dopad 
automobilové dopravy. Tento projekt je stále živý a podle odhadů Správy železniční 
dopravní cesty by se mohli první cestující svést rychlodráhou na přelomu let 2019 
a 2020. Další změny ke zlepšení ovzduší by měly přinést nové ekologické vozy na lin-
kách MHD, které na letiště jezdí a také vozy taxislužby s tímto pohonem.

PSÍ ŠESTKa
aneb Den pro milovníky pejsků

První pouliční knihovna, která je 
od podzimu 2012 v městské čás-
ti Praha 6 na náměstí Svobody je 
otevřena 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu a knihy pro všechny půj-
čuje zdarma! Svou knihu můžete 
donést, nebo si nějakou půjčit 
a  podílet se tak na  jedinečném 
projektu. 

Pouliční knihovna 
znova v akci
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Herečka Jana Šulcová se narodila 
12. února 1947 do  rodiny moto-

cyklového závodníka a  úřednice, má 
staršího bratra. Vyrostla na pražském 
Pankráci, kde žila s rodiči až do druhé-
ho ročníku na DAMU. Tam se seznámi-
la se svým budoucím manželem, také 
hercem, Oldřichem Víznerem. A právě 
za  ním se přestěhovala do  Vokovic, 
kde žije do dnes.

 Jak vypadaly Vokovice, když jste 
sem v roce 1967 poprvé přišla?

Vokovice byly sice v Praze, ale byla to 
spíš vesnice. Žádné paneláky, jen rodin-
né domky, každý měl slepice, zahradu 
plnou ovoce a zeleniny. Žádná auta.

 Kdo všechno bydlel ve  vašem 
domě?

Samozřejmě Oldovi rodiče a jeho dva 
starší bratři s manželkami. Ti s námi by-
dleli až do  jejich emigrace v  roce 1968. 
Tehdy se to tak nebralo. My s Oldou obý-
vali jeden pokoj, v domě byla jedna kou-
pelna, prostě jsme žili tak nějak pospolu. 
Bylo to normální. Jo, a s námi tam bydlel 
ještě náš pes Dar.

 Dar to je krásné, ale zvláštní jméno 
pro psa?

Měla jsem hrozně přísného tatínka, 
který mi nikdy nechtěl dovolit psa, když 
jsem byla malá, a já po něm strašně tou-
žila. Když se otec dozvěděl, že umírá, ob-
jednal mi tajně štěně. Paní chovatelka mi 
zavolala týden po pohřbu táty. Byl to Dar 
s velkým D, tak jsme ho tak i pojmenovali.

 Někde jsem četla, že s  Vámi byl 
i v obřadní síni, je to pravda?

Ano. Náš pes s námi jezdil všude. Byl 
i v obřadní síni. Byl to člen rodiny.

 Jste velký milovník zvířat a  pejsků 
zvlášť. Teď máte taky pejska, kolikátý 
to už je?

Já říkám, že bez psa se žít nedá. Teď 
mám šestiletou Boarder teriérku Adinu 
a je to můj už..., počkejte, no ano, už osmý 
pes. Víte, je to velký hlídač a ten k baráku 
patří. Taky mě nutí sportovat. Každý den 
spolu chodíme do  Šárky na  dvouhodi-

Jana Šulcová
k Vokovicím prostě patří
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novou procházku. Je to paráda. Bydlím 
opravdu krásně, za  barákem les, skvělí 
sousedi a krásná čtvrť. Co si člověk může 
více přát?

 To zní skoro neuvěřitelně, bezva 
sousedi, krásné prostředí?

Ale je to tak. Mám tu spoustu kama-
rádů, a  ti si navzájem pomáhají. Třeba 
s kamarádkou Ivou Hüttnerovou si ven-
číme psy, když máme práci. Pomáháme 
si. Je to opravdu fajn, žije se mi tu krásně. 
Na vánoce se scházíme v parčíku a zpívá-
me koledy, všichni se znaj.

 Další Vaší láskou je divadlo, teď 
máte dokonce i svoje představení?

Máme takové malé rodinné divadlo. 
Vše vymyslela mladší dcera Rozálie, je 
producentka. Našla hru, zapojila své-
ho manžela coby režiséra, starší dcera 
dělá kostýmy, scénu a  veškerou propa-
gaci, hraje tam i  třetí žena mého muže  
Vendulka. První hra se jmenuje Velký 
holky nepláčou. Teď jsme udělali už 
druhou hru Lháři. Jezdíme na  zájez-
dy po  českých a  moravských městech. 
V Praze hrajeme v divadle Bez zábradlí. 
V  obou představeních se sešla prima 
parta, těšíme se na  každé představení. 
Na představeních je vidět, že jsou děla-
ná s láskou.

 Prý hrajete i pro sousedy?
Ano, Rozálie se skamarádila s  lidmi, 

kteří vedou kino Ořechovka. To je tako-
vé kultovní místo Prahy 6, má neuvěři-
telnou atmosféru. Rozhodli jsme se ho 

S Vendulkou Křížovou, dcerou Rozálií a vnukem Filipem

S Renatou Drössler ve společném projektu

trochu podpořit, zaslouží si to. Tak tam 
jednou za  čas hrajeme naše představe-
ní. Teď jsme hráli 29. dubna Velký holky 
nepláčou. Na  Ořechovce je vždy skvělá 
atmosféra, hráli jsme tam čtyřikrát a vždy 
bylo vyprodáno. Někteří sousedi byli po-
každé. Je to blízko a za dobrou cenu.

 Věnujete se i  filmování. V  posled-
ním filmu hrajete i  se svým pejskem 
Adinou. Kdy vás tedy obě uvidíme 
na filmovém plátně?

Právě probíhá natáčení filmu užov-
ky a kobry s panem režisérem Prušinov-
ským a  opět se tam sešla skvělá parta. 
Hraju alkoholičku, matku dvou synů, ty 
hrajou Matěj a Kryštof Hádkovi, a pan re-
žisér se dozvěděl, že mám pejska a hned 
ho obsadil. I když se říká, že děti a zvířata 
před kameru nepatří, Adina se chovala 
jako pravá profesionálka, poslouchala 
na  slovo. Což i  mě překvapilo, protože 
po tom, co jsem vychovala dvě dcery,  už 
jsem ve výchově povolila a s Adinkou si 
život užíváme a nekazíme si ho žádnými 
zákazy.

 To praktikujete i na vnoučatech?
Ano. Babičky mají být od  toho, aby 

rozmazlovaly. Byly vnoučatům spojen-
cem. Já mám tři krásné vnuky, a když je 
hlídám, užíváme si to naplno, žádné cho-
zení brzo spát, naopak si vlezeme do po-
stele a  třeba i  do  půlnoci si povídáme 
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a  smějeme se. Samozřejmě, když druhý 
den nemusejí vstávat do  školy. Taky je 
rozmazluju. To se musí. Moje dcery to ale 
tolerují, jejich zákaz bych samozřejmě 
neporušila, když tak jen malinko.

 Co spolu třeba podnikáte?
Nejstarší Maxík už chodí do  šesté 

třídy a  závodně hraje tenis, takže nemá 
moc času, ale když byl malý, tak jsme 
spolu kouzlili. Celý rok jsme secvičova-
li kouzelnické vystoupení a  na  vánoce 
jsme to předvedli. Herecké geny se ne-
zapřou.

Filípek to teď taky zkouší, ale nemá tu 
trpělivost, s ním spíš něco kreslíme a vy-
rábíme. Má ohromnou fantazii.

 Co Vaše koníčky?
Divadlo je můj koníček. Kromě diva-

dla myslíte? Miluju práci na zahradě a ten 
pocit utahat se tam jako kotě. Mám ráda 
kytky, tak pořád něco sázím. Taky mám 
malé jezírko a  v  něm karasy. Loni se mi 
narodili mladí, celou zimu byli doma 
v akvárku, jako v inkubátoru, a teď jsem 
je vypustila k ostatním. No, furt tam lítám 
a počítám je, jestli se mi nějaký neztratil. 
Taky mám skleník, tak právě teď zvažu-
ju, co letos zasadím. Největší starost mi 
dělají slimáci. To někdy i o půlnoci, když 
přijedu ze zájezdu, chodím s  baterkou 

a  sbírám je do  kýblu. Nechci používat 
chemii, tak holt je sbírám ručně.

 Sportujete?
V mém věku už ne. Vlastně ani nikdy 

před tím (smích). Sport šel jaksi mimo 
mě. Ale na divadle to je někdy taky pěk-
ný zápas, tam se leckdy i  zapotíte. Ne-
dávno jsem zrovna při generálce špatně 
stoupla a spadla jsem s praktikáblu. Na-
tloukla jsem si koleno. Večer jsme hráli 
na zájezdě Lháře, to to ještě šlo, ale druhý 
den se to rozleželo a já musela hrát zno-
vu a  tak, aby to nikdo nepoznal. To byl 
opravdu sportovní výkon, takže vlastně 
sportuju pořád (opět smích).

 To zní opravdu hrozně, to jste ne-
mohli představení přeložit?

Já tvrdím, že herec nestojí na  jevišti 
jenom, když je mrtvej. Lidi přijdou do di-
vadla a  chtějí si odpočinout od  starostí 
a práce a nezajímá je nějaká indispozice 
herce. Koupili si lístek a za něj musí dostat 
to, co chtějí. Někdy je to těžké, ale zase 
jejich smích a potlesk, to je panečku mo-
tor, ten vám dá zapomenout na všechny 
bolesti a starosti. To je velká odměna.

 Náplast na  všechny bolesti života, 
to je název Vašeho posledního projek-
tu. Povězte nám něco o něm.

Daly jsme se dohromady s  mou ka-
marádkou a  úžasnou šansonierkou Re-
natou Drössler a vymyslely si pořad pro 
seniory, ve  kterém já vyprávím o  svých 
úžasných hereckých kolezích, jako byli 
pan Hrušínský, Menšík, Sovák a další, se 
kterými jsem měla tu čest hrát a proklá-
dáme to úžasnými šansony za  dopro-
vodu klavíru. Snažíme se potěšit starší 
publikum a  nechat mu zavzpomínat 
na  mládí. Chodí na  nás i  mladší gene-
race, každý, kdo se rád zasměje. Na ten-
to pořad bych vás taktéž ráda pozvala 
do kina Ořechovka, naplánovali jsme ho 
na 14. května. Do budoucna se chceme 
domlouvat s  radnicemi, aby na  tento 
projekt přispěly a důchodci měli zlevně-
né vstupné, nebo úplně zadarmo.

 Poslední otázka, kam se chystáte 
na dovolenou?

Asi vás to překvapí, ale nikam. Za celý 
rok toho s  divadlem nacestuju hodně, 
a tak si užívám domova a zahrady. Leta-
dlem mě nikdo nikam nedostane a  au-
tem se opravdu harcovat někam k moři 
nechci. Děláme si s  Aďou jednodenní 
výlety po známých a na houby, ale jinak 
jsme doma. Ve Vokovicích mi prostě nic 
nechybí.

R. Víznerová
foto archiv J. Šulcové

S Veronikou Jeníkovou ve hře Velký holky nepláčou
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 Paní doktorko, nějaký čas o  Vás 
naši čtenáři neslyšeli, co se u Vás za tu 
dobu změnilo?

Změnilo se toho hodně, odešla jsem 
z funkce zástupce primáře v ÚVN a vlast-
ně i ze státního zdravotnictví, narodil se 
mi syn a snažila jsem se doplnit, co jsem 
ještě ve svém oboru nestihla.

 Je toho opravdu hodně, takže jste 
i po druhé atestaci dále studovala?

Ano, snažila jsem se dohnat, co mi 
bylo ve  státním sektoru znemožněno, 
v  průběhu mateřské dovolené jsem 
zahájila studium Ph.D. se zaměřením 
na  mykologii a  vystudovala jsem ma-
nagement zdravotnictví (MBA) při VŠE 
v Praze. 

 Předpokládám, že to vše při práci.
Ano, nastoupila jsem nejprve jako 

zaměstnanec na  částečný pracovní 
úvazek do  soukromé dermatologické 
ambulance a  na  zbytek úvazku na  kli- 
niku plastické chirurgie a  laserové me-
dicíny.

A v poslední době jsem své více než 
patnáctileté zkušenosti v oboru propoji-
la a založila soukromou praxi na Praze 6.

 Nemohu se, paní doktorko, neze-
ptat, co pro Vás Praha 6 znamená?

Je to pro mne domov, z  Prahy 6 
pocházím, chodila jsem tady do  školy 
i  na  gymnázium, mám zde většinu ka-
marádů a  přátel a  zde trávím i  většinu 
pracovního a soukromého života.

Považuji Prahu 6 za  nejkrásnější 
a  nejzelenější městskou část s  nepře-
berným množstvím sportovního, kultur-
ního i společenského vyžití.

 Abychom se vrátili k Vaší práci, co 
můžete občanům nejen Prahy 6 na-
bídnout?

V  ambulanci mohou být klienti vy-
šetřeni prakticky se vším z  oboru der-
matovenerologie, tedy nemocemi kož-
ními a pohlavními. Vše, co je hrazeno ze 
zdravotní péče, provádíme tzv. na  po-
jišťovnu. Obrátit se na  nás mohou lidé 
s  mateřskými znaménky, bradavicemi, 
ekzemem, plísněmi, problémy s  vlasy, 
akne a dalšími.

DERMATOLOGIE
není jen o bezpečném slunění

Mimo pojišťovny, tedy za  přímou 
úhradu, provádíme výkony z  oblasti 
antiagingové medicíny, tedy medicíny 
proti stárnutí, ošetření frakčním lase-
rem, odstraňování znamének i  jiných 
projevů laserem, chemický peeling, der-
mabrazi, aplikaci kyseliny hyaluronové 
nebo botulotoxinu při řešení vrásek 
nebo hydratace pleti, aplikaci PRP, tedy 
vlastní plazmy, mezoterapii, mikroneed-
ling a  řadu dalších. Jsem nejen derma-
tolog, ale i lymfolog, tedy mohu poskyt-
nou i řešení této problematiky.

 Je toho opravdu hodně a  asi kaž-
dé ošetření by vydalo na samostatný 
článek.  

To určitě ano, pokud budou mít čte-
náři zájem, můžeme se jednotlivým té-
matům postupně věnovat.

 Je něco, co Vás nyní hodně zaměst-
nává? 

Toho je nyní hodně, dermatologie 
je krásná i tím, že každé období přináší 
jiné problémy. Nyní připravuji kampaň 

k  blížícímu se Světovému dni melano-
mu, kdy provádíme nejen osvětu, ale 
i preventivní akce v  rámci bezplatného 
a  napříč Českou republikou možného 
vyšetření  znamének všech občanů.

 Jak pozná běžný občan, že se něco 
děje a znaménko je nebezpečné?

To je právě na  znaménkách to nej-
zrádnější, že v některých případech ne-
odhadne úplně přesnou diagnosu ani 
odborník, ten by ale měl poznat riziko-
vost a při sebemenším podezření klien-
tovi nejen doporučit, ale zařídit odstra-
nění a o klienta se postarat.

 A to nejsou opravdu žádné znám-
ky, které by běžného člověka varova-
ly?

Každý člověk, který znaménka má, 
by měl navštívit dermatologa a  ten 
na  základě klinického a  dermatosko-
pického vyšetření by měl klienta infor-
movat o aktuálním stavu a  naplánovat 
vhodnou četnost kontrol.

Obecné zásady, jak se má na sluníč-
ku člověk chovat, si ze zkušeností mys-
lím, že v povědomí lidí již jsou, ale bohu-
žel se jimi velmi často neřídí.

 A  ještě poslední otázka, zda by-
chom se mohli tomuto tématu více 
věnovat v některém z příštích čísel?

Ano samozřejmě, pokud budou mít 
čtenáři zájem se něco více o  tomto té-
matu dozvědět a tím se lépe starat o své 
zdraví, můžeme se opět společně setkat 
nad tímto velmi aktuálním tématem.

 Děkuji tedy, paní doktorko, za roz-
hovor.

Já také moc děkuji a přeji vašim čte-
nářům hodně sluníčka a bezpečné opa-
lování.

(mip)

MUDr. Hana Šulcová, MBA
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...od nemoci ke zdraví...
Provádíme především roboticky asistované operační výkony,
říká primář urologie 

MUDr. JIřÍ KOČáREK, Ph.D. III. část

Samostatné urologické oddělení exis-
tuje v  Ústřední vojenské nemocnici 

již od  roku 1947. Dnes je moderním lé-
kařským pracovištěm vybaveném špič-
kovou technikou. V  jeho čele stojí primář 
MUDr.  Jiří Kočárek, Ph.D.  Dnes uveřejňu-
jeme 3., závěrečnou část rozhovoru s ním, 
věnovanou především urologickým robo-
tickým operacím. 

 Jaký je stav urologické robotiky v České 
republice?

V  České republice je v  současné době 
v  provozu osm robotických systémů.  Jde 
o  čtyři robotické systémy Da Vinci 1. gene-
race (Nemocnice Na  Homolce, dále u  sv. 
Anny v Brně, nemocnice sv. Zdislavy Mostiště 
a Nový Jičín), tři robotické systémy 2. genera-
ce Da Vinci S (2x nemocnice Ústí n/L a 1x FN 
Olomouc) a jeden robotický systém 3. gene-
race da Vinci HD Si, který je v současné době 
poslední generací operačních robotů použí-
vaných v klinické praxi. S tímto robotem pra-
cujeme v ÚVN Praha od konce loňského roku. 

(Robotický systém da Vinci 1. generace jsme 
v ÚVN používali už od roku 2005 a vloni jsme 
jeho provoz ukončili.)
 V čem je rozdíl mezi jednotlivými gene-
racemi robotického sytému Da Vinci?

Robotický operační systém Da Vinci, kte-
rý byl od  poloviny 90. let minulého století 
vyvíjen v  Kalifornii firmou Intuitive Surgical, 
je složen ze tří hlavních komponent: ope-
rační konzoly, z níž chirurg pomocí joysticků 
ovládá robotická ramena a  nástroje v  nich 
uchycené, laparoskopické věže a robotických 
ramen ukotvených do  stojanu. Díky binoku-
lárnímu endoskopu je v konzole vytvořen 3D 
obraz, který je možné až 10x zvětšit. Celkem 
tři pracovní ramena a  jedno rameno kame-
rové jsou velmi snadno ovladatelné a posky-
tují chirurgovi nesrovnatelně větší možnosti, 
přehled a komfort při operování ve srovnání 
s  laparoskopickopu technikou. V  roce 2006 
představila firma 2. generaci robotického sys-
tému pod označením da Vinci S. Hlavní výho-
dou bylo zmenšení robotických ramen a pro-
dloužení robotických nástrojů. Od roku 2010 

byla postup-
ně uváděna 
na  trh 3. ge-
nerace pod 
o z n a č e n í m 
Da Vinci HD 
Si. Jedná se o stavebnicový systém, který lze 
téměř na míru „ušít“ pro potřeby konkrétního 
pracoviště. Mimo jiné nabízí možnost rozší-
ření o  druhou ergonomickou konzolu, tak-
že současně mohou operovat dva robotičtí 
chirurgové. Tento systém lze doplnit i  o  flu-
orescenční zobrazení, což pomáhá k  přesné 
identifikaci hranice nádoru například při 
resekci ledviny, dále o  irigační a  odsávací 
robotickou jednotku, jednotku stavějící kr-
vácení a  další vybavení. Ergonomická ope-
rační konzola má dokonalý prostorový obraz 
s  vysokým rozlišením, do  zorného pole lze 
současně promítat obraz ze dvou externích 
zdrojů (sono, CT…), což opět zpřesňuje per-
operační mapování například při operacích 
nádorů ledvin.  
 Můžete pro nás laiky jednoduše popsat, 
jak se s robotickým operačním systémem 
Da Vinci pracuje? 

Robotická chirurgie představuje nové od-
větví chirurgie vycházející z miniinvazivních 
operačních postupů. Využívá velmi přes-
ných, počítačem kontrolovaných nástrojů, 
které přenášejí pohyb ruky operatéra do du-
tiny břišní, což umožňuje provést operaci 
přesněji. Jednou z  největších výhod da Vin-
ci robotické technologie oproti standardní 
i  3D laparoskopii je trojrozměrné zvětšené 
operační pole v  kombinaci s  vlastními ro-
botickými nástroji, které disponují techno-
logií EndoWristR. Nástroje typu EndoWristR 
mají velkou flexibilitu pohybu i v omezeném 
prostoru a  počítač navíc eliminuje přenos 
i  jemného třesu operatérovy ruky na  mini-
aturní nástroje, operace je tím velmi přesná 
a  bezpečná. Pro dosahované výsledky se 
robotická chirurgie stala v řadě zemí s vyspě-
lým zdravotnickým systémem novým zlatým 



11

standardem pro některé náročné urologické 
výkony, mezi které patří zejména radikální 
prostatektomie.
 Za jak dlouho se lékař naučí s robotem 
pracovat?

To je správná otázka, na kterou je ale těžké 
odpovědět. Je to 100, 500 nebo 5  000 ope-
rací? Za kolik hodin se naučíte bezpečně řídit 
auto? Je to u každého jiné a někdo se to bez-
pečně nenaučí nikdy. Obecně můžeme říci, že 
roboti nám mají usnadňovat práci, a platí to 
i zde.   Dnes je prokázáno, že učební křivka je 
pro robotickou radikální prostatektomii mno-
hem strmější než u  laparoskopické techniky. 
Na operační úroveň, na kterou se zručný ope-
ratér dostane při laparoskopii po  100 výko-
nech, je i průměrně zručný robotický chirurg 
již po polovině výkonů. 
 Jak dlouho robotická operace trvá? 
A jaká je její cena v porovnání s jinými typy 
operací?

Robotické operace obecně trvají stejně 
dlouho jako operace otevřené nebo laparo-
skopické. Pokud hovoříme o robotické opera-
ci prostaty, tak ta v našich podmínkách trvá 
průměrně 130 minut. u  pacientů s  vysoce 
rizikovým CaP, kde je nutné výkon rozšířit 
o  extenzivní pánevní lymfadenektomii (ši-
roké odstranění pánevních lymfatických uz-
lin), operace trvá cca o  40 minut déle. Cena 
robotické radikální prostatektomie se v  zá-
padní Evropě pohybuje od 15 do 28 tisíc Eur. 
V České republice platí např. VZP za tento vý-
kon 136 tisíc Kč. To je zbytečné dále komento-
vat, vystačilo by to na další dvě čísla časopisu. 
Ještě pro srovnání alespoň cena, kterou VZP 
platí za své klienty u radioterapie karcinomu 
prostaty - ta se pohybuje od 140 do 380 tisíc 
Kč. 
 Můžete krátce shrnout funkční vý- 
sledky?

Z  multicentrických srovnávacích studií 
jednoznačně vyplývá, že robotická asistence 

má výrazně lepší funkční výsledky jak proti 
klasické (otevřené) radikální prostatektomii, 
tak i  laparoskopické radikální prostatekto-
mii. Toto potvrzují také naše zkušenosti, kdy 
máme možnost srovnávat dlouhodobé vý-
sledky našich pacientů jak po  otevřených, 
tak laparoskopických i robotických výkonech. 
Návrat kontinence (udržení moči) je po ope-
raci s  robotickou asistencí výrazně rychlejší 
a procento trvale inkontinentních pacientů je 
významně nižší. Rovněž šance na  zachování 
erekce po radikální prostatektomii s robotic-
kou asistencí je řádově vyšší než u výkonu čis-
tě laparoskopického nebo otevřeného.
 Jaká je kvalita života pacientů po  chi-
rurgické operaci prostaty?

Cílem radikální prostatektomie je pacienta 
kompletně zbavit zhoubného nádoru, tedy 
vyléčit.  Současně je nutné myslet na poope-
rační kvalitu života, která souvisí s udržením 
moči a zachováním erektilních funkcí. Primár-
ním cílem musí být onkologická bezpečnost. 
Po roboticky asistovaném výkonu mají paci-
enti menší pooperační bolesti, vyžadují méně 
analgetik.  Nutná pooperační hospitalizace je 
výrazně kratší oproti jiným technikám radi-
kální prostatektomie. Návrat kontinence  je 
rychlejší, celková rekonvalescence i  návrat 
k běžným pracovním činnostem je významně 
kratší.
 Jaká je obecně úroveň vašeho oboru 
v  České republice ve  srovnání se zahrani-
čím?

V posledních letech jsem měl často příle-
žitost účastnit se různých konferencí v západ-
ní Evropě i  v  uSA. Současně jsem měl mož-
nost pracovat s  mnoha předními odborníky 
jak v  zahraničních nemocnicích, tak i  u  nás 
v ÚVN. Úroveň poskytované urologické péče 
a i současné vybavení je u nás plně srovnatel-
né s předními zahraničními klinikami. Co ale 
mnohdy zahraniční experti nechápou, jsou 
naše ekonomické poměry.   

 Nosíte si v hlavě „práci domů“? 
Bohužel, nepatřím k těm šťastlivcům, kteří 

projdou nemocniční bránou a  všechny pra-
covní myšlenky rázem zapomenou. Z  titulu 
své pracovní pozice mám určitou povinnost 
a potřebu vědět, že je vše, jak má být. Proto 
mnohdy i  v  noci musím zavolat nebo přijet 
na  oddělení a  řešit problém nebo operovat 
s mladším kolegou. 
 Co je pro Vás nejlepším stimulem 
do práce?

Asi jako každého lékaře i mne potěší, když 
se nám podaří vyřešit zdánlivě neřešitelný 
stav pacienta. Pacient, který se k nám dostal 
ve vážném zdravotním stavu a opouští oddě-
lení zdráv, to je zadostiučinění, že naše úsilí 
má smysl.
 Abychom se nebavili pouze o práci - jak 
se odreagováváte a  jak nejraději trávíte 
volný čas? 

Volný čas, kterého je, bohužel, málo, 
trávím převážně s rodinou. Velmi rád sportuji 
a snažím se ke sportu vést i všechny své děti. 
V zimě jsme trávili každý volný den na lyžích, 
kde jsem učil svou nejmladší dceru lyžovat, 
i když letošní zima nám v tomto ohledu moc 
nepřála. 

Dalším oblíbeným sportem celé širší ro-
diny je tenis. už i  náš dvouletý syn se snaží 
,,hrát“.  Tenisu věnuji alespoň čtyři hodiny týd-
ně. Na závěr pracovního týdne si s kolegy dok-
tory rád zahraju v tělocvičně fotbálek. K mým 
letním volnočasovým aktivitám patří hlavně 
cyklistika a in line bruslení na Šumavě a v Ji-
zerských horách. Méně času zbývá na kulturní 
vyžití, ale ani tuto oblast nezanedbávám. Rád 
zhlédnu dobré divadelní představení, projdu 
se s rodinou Prahou nebo zajdu ochutnat ku-
linářské umění dobré restaurace.    
 Jaký je Váš vztah k Praze 6? 

Pocházím z  Liberce, odkud to bylo blíz-
ko do hor. Na horách jsem trávil hodně času 
a  hory mám stále rád. Od  nástupu do  ÚVN 
jsem bydlel v  činžovním domě mého otce 
na Pankráci a do Střešovic dojížděl. Po 10 le-
tech, kdy jsem denně téměř dvě hodiny pro-
cestoval, jsem se rozhodoval buď o pořízení 
bydlení blíže k ÚVN, nebo o změně pracoviště 
a návratu do hor. Začal jsem navštěvovat vol-
né byty a domky na Praze 6 a postupně jsem 
zjišťoval, že v Praze 6 je spousta pěkných míst 
k bydlení. Nakonec jsme se s manželkou roz-
hodli koupit řadový domek kousek od  ÚVN. 
Kromě blízkosti do nemocnice (také manžel-
ka se chystá po  rodičovské dovolené v  ÚVN 
opět pracovat) oceňujeme i velmi pěkné ze-
lené relaxační prostory parku Břevnovského 
kláštera, obory Hvězda, Divoké Šárky a  pře-
devším parku Ladronka, kam s našimi dětmi 
po práci rádi jezdíme. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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Otázka
 5/2014

květen 2014

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

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

květen 2014

Váš redaktor OTAZNÍK

sobota 03 14:00 - 15:30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
sobota 03 16:30 - 18:00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
neděle 04 14:00 - 15:30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
neděle 04 16:30 - 18:00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
úterý 06 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
středa 07 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
sobota 10 14:00 - 15:30 HuRvÍnEK MEZI oSly
sobota 10 16:30 - 18:00 HuRvÍnEK MEZI oSly
neděle 11 10:30 - 12:00 HuRvÍnEK MEZI oSly
neděle 11 14:00 - 15:30 HuRvÍnEK MEZI oSly
úterý 13 10:00 - 11:30 HuRvÍnEK MEZI oSly
středa 14 10:00 - 11:30 HuRvÍnEK MEZI oSly
středa 14 19:00 - 21:00 To nEJlEPŠÍ SE SPEJBlEM a HuRvÍnKEM
čtvrtek 15 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
sobota 17 14:00 - 15:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
sobota 17 16:30 - 18:00 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
neděle 18 14:00 - 15:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
neděle, 18 16:30 - 18:00 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
úterý 20 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
úterý 20 14:30 - 16:00 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
středa 21 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
středa 21 19:00 - 21:00 DĚJINy KONTRA SPEJBL
čtvrtek 22 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
sobota 24 14:00 - 15:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
sobota 24 16:30 - 18:00 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
úterý 27 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
středa 28 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
středa, 28 19:00 - 21:00 DĚJINy KONTRA SPEJBL
čtvrtek 29 10:00 - 11:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
sobota 31 14:00 - 15:30 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI
sobota 31 16:30 - 18:00 JaK S MánIčKou ŠIlI vŠIcHnI čERTI

02. 05. Pá OSVOBOZENé DIVADLO SEMAfOR
07. 05. ST KDyBy TISÍC KLARINETů
08. 05. ČT KyTIcE
09. 05. Pá KyTIcE
10. 05. SO KDyBy TISÍC KLARINETů 16:00
14. 05. ST OSVOBOZENé DIVADLO SEMAfOR
15. 05. ČT LEVANDULE
21. 05. ST RyTÍřI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
28. 05. ST OSVOBOZENé DIVADLO SEMAfOR
29. 05. ČT KDyBy TISÍC KLARINETů
30. 05. Pá KAM SE PODĚLA VALERIE?
31. 05. SO LEVANDULE 16:00

HoSTÉ :
05. 05. PO vŠEcHnoPáRTy
06. 05. ÚT vŠEcHnoPáRTy
11. 05. NE fAME LAB 2014 NáRODNÍ fINáLE
16. 05. Pá MANŽELSKé ŠTĚSTÍ
17. 05. SO RADIM SCHwAB AMOROSO – KONCERT
19. 05. PO vŠEcHnoPáRTy
20. 05. ÚT vŠEcHnoPáRTy
22. 05. ČT anna MlInaRIKová
26. 05. PO GoSPEl TIME PaRTy
27. 05. ÚT ALBUM HVĚZD

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39,
162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494 nejpozději 
do 20. května 2014, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

SPRáVNá ODPOVĚď Z MINULéHO ČÍSLA ZNÍ:
c) sousloví „Hari hari“ vyjadřuje souhlas používaný na Srí Lance  
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci Divadlo v Šárce, jež provádí čtenáře historií pří-
rodního divadla v letech 1913 – 2013  autorek Jany Divišové, Renée Nachtigallové a Taťány Součkové. 

1. Jana Brajerová, Praha 6  2. Zdenka frűhaufová, Praha 5  3.  Věra Husáková, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. května 2014 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AuTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 
19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

CO JE TO DERMATOVENEROLOGIE?
a) moderní technologie výroby ochranných rukavic
b) kosmetická řada cílená na ochranu rukou při práci   
c)  lékařský obor zabývající se kožními a pohlavními                                 

chorobami  

V dubnu soutěžíme o tři tituly vycházející v Nakladatelství Fragment:  Velké KŘÍŽOVKy –  luštění 
pro chvíle pohody, tak vezměte tužku či pero a pusťte se do luštění!
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

SUCHARDOVA
BUBENEČ- PRAHA 6

SUCHARDOVA
Jedná se o poměrně krátkou ulici v Dej-

vicích, téměř na  hranici Bubenče a  Prahy 
7. Název Suchardova je původní od  jejího 
vzniku v  roce 1925. V  ulici stojí jeho vila 
a ateliér.

Stanislav Suchar-
da byl český sochař 
a  medailér, profesor 
AVu, autor monumen-
tálních prací a plaket.

Stanislav Sucharda 
se narodil 12. listopa-
du 1866 v  Nové Pace 
ve  staré sochařské 
a  řezbářské rodině, jejímž zakladatelem 
byl Jan Sucharda. V  této tradici pokračo-
vali všichni sourozenci. Kromě Stanislava 
i Vojta, Anna a Marie. Stanislav se nejprve 
učil u  svého otce, po  maturitě na  pardu-
bické reálce studoval nejdříve u profesora 

Josefa Maudera modelování, pak  krátce 
na  Akademii ve  Vídni figurální sochařství. 
Po návratu do Prahy v letech 1886-1892 byl 
žákem u profesora J. V. Myslbeka na umě-
leckoprůmyslové škole, který silně ovlivnil 
jeho ranou tvorbu. Po  studií se zde  stal 
učitelem modelování. Již za studiích v roce 
1892 získal uznání neorenesančním reli-
éfem ukolébavka. Poté vytvořil řadu nád-
herných plaket, které vycházely z  pohád-
kových a poetických motivů.

Sucharda se věnoval tvorbě sochař-
ských portrétů, medailí a reliéfů, byl jednou 
z hlavních osobností symbolického sochař-
ství, ve  kterém uplatňoval zpočátku neo-
renesanční, pak však výrazně secesní, ale 
i expresivní prvky. Byl členem a pak i před-
sedou Spolku výtvarných umělců Mánes, 
založeném v roce 1897. Následujícího roku 
vyhrál soutěž na vytvoření monumentální-
ho Palackého pomníku v  Praze na  stejno-
jmenném náměstí. Pomník byl odhalen až 

o  patnáct let později v  roce 1912. Kámen 
ústřední sochy Palackého a  bronz dopro-
vodných skupin představuje alegorii: Fámy, 
Bílé hory, Útlaku a vzdoru.

Nejznámější komorní díla:
■  Vltava, Praha, ukolébavka, Vrba - námě-

ty ze selského života,
■  plastická výzdoba Wilsonova nádraží 

v Praze,
■  reliéfy pro pražské secesní vily,
■  výzdoba Obecního domu v Praze,
■  sochařská výzdoba dostavby katedrály 

sv. Víta,
■  dekorativní práce pro pražskou spořitel-

nu,
■  Národní dům v Prostějově,
■  muzeum v Hradci Králové a mnoho dal-

ších.
Suchardův přítel Jan Kotěra navrhl 

a také postavil secesní vilu, která se nachá-
zí ve  stejnojmenné ulici. Hlavní prostory 

vily se dodnes dochovaly ve stavu, jak byly 
před více než sto lety navrženy. Jedná se 
tak o jedinou dochovanou vilu tohoto vý-
znamného zakladatele české architekto-
nické moderny. Nachází se v ní  také ateliér, 
ve kterém Sucharda pracoval. 

Sucharda se stal roku 1899 profesorem 
na  umělecko-průmyslové škole a  od  roku 
1915 byl také profesorem pražské Akade-
mie výtvarných umění, kde vyučoval me-
dailérství.

Stanislav Sucharda zemřel 5. května 
1916 v Praze.

Stal se jednou z  nejvýznamnějších 
osobností českého sochařství přelomu 
19. a 20. století.

(mip)
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Ukázat Prahu 6 jako místo, kde se daří literatuře ve  všech jejích 
aspektech, si klade za cíl multižánrový projekt Literáti z naší čtvrti. Vznikl 
v autorském týmu Památníku národního písemnictví a realizuje se pod 
záštitou starostky Městské části Praha 6 Ing.  Marie Kousalíkové a  Čes-
kého centra Mezinárodního PEN klubu. Spolupořadatelem za Prahu 6 je 
občanské sdružení Porte. Projekt zaměřený na žáky a studenty odstartu-
je 14. května 2014 vernisáží výstavy v  Památníku národního písemnic-
tví v Pelléově ulici a ve Skleněném paláci na náměstí Svobody. Milovníci 
literatury mohou svou zálibu vychutnat naplno a prodloužit ji v Noci lite-
ratury, jejíž 8. ročník připadá právě na 14. května.

20 známých, méně známých či neprávem pozapomenutých literárních 
osobností, které v posledních 100 letech spojuje tato městská část, je pouze 
malou ukázkou bohatství literární tvorby, která zde vznikala. Životní příbě-
hy literátů, kteří se zde narodili, žili, zemřeli, či jinak působili, budou představe-
ny mnoha způsoby. Tradičními formami budou dvě výstavy - v galerii Chodník 
a v sídle Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici č. 20. V profilových 
medailoncích jednotlivých tvůrců se návštěvníci dozví o životě a díle spisova-
telů, kteří zde žili či dosud žijí, čím se zabývali, co napsali a čím jsou významní, 
a také o jejich vztahu k Praze 6 jako k prostředí, které je ovlivnilo. Moderními 
formami prezentace bude webový portál, literární pořady a  komentované 
prohlídky výstavy v Pelléově vile s prezentací vybraných knih k daným auto-
rům, interaktivní počítačová stanoviště pro hloubavé a soutěžní typy návštěv-
níků a také odborníky moderované procházky do míst, kde spisovatelé bydleli. 

K  literárním  osobnostem, kterými se může chlubit Praha 6, patří např.  
autorka próz a  dramat zachycujících atmosféru života ve  staré Praze 2. pol.  
19. století a organizátorka pražského literárního salonu anna lauermanno-
vá-Mikschová, pražský, německy píšící novinář a  spisovatel, jeden z  nejvý-
znamnějších autorů literární reportáže Egon Erwin Kisch,  spisovatel, autor 

knih pro děti a  rozhlasový scénárista 
Václav Čtvrtek, katolický kněz, básník, 
teolog a  organizátor kulturního exilo-
vého života a  „opat chuligán“ anastáz 
opasek, Jaroslav Seifert, básník, pro-
zaik, novinář, nositel Nobelovy ceny 
za literaturu, dramatik, esejista, bojovník 
za  lidská práva a  politik václav Havel, 
spisovatel, publicista, spoluzakladatel 
exilového nakladatelství ´68 Publishers 
v  Torontu Josef Škvorecký, divadelník, 
autor písňových textů, básník, prozaik, 
dramatik a výtvarník Jiří Suchý, prozaik, 
dramatik, scénárista a kulturní publicista 
Zdeněk Mahler, Petr Šabach, autor hu-
moristických povídek a novel, Petr nikl, 
mnohostranný výtvarný a divadelní umělec, autor hravých knih pro děti a do-
spělé a další tvůrci.

Výčet doprovodných akcí k tomuto výjimečnému projektu uzavírá literár-
ní soutěž. Do  literární soutěže se může přihlásit každý od 12 let nejpozději 
do 31. 5. Své literární dílo musí odevzdat do 30. 6. 2014. Bližší informace jsou 
uvedeny na webových stránkách projektu www.literatiznasictvrti.cz

První komentovaná prohlídka výstavy v  budově PNP v  Pelléově ulici 
s  autorkami výstavy se uskuteční 20. 5. 2014 v  17 hodin. Účast je nutné 
potvrdit emailem na info@literatiznasictvrti.cz.

S  Josefem Vomáčkou můžete vykročit do  míst, kde bydleli  Anna Lauer- 
mannová-Mikschová, Egon Erwin Kisch a Josef Svatopluk Machar. Sraz na prv-
ní komentovanou procházku je 22. 5. 2014 v 16:00 u Skleněného paláce na 
náměstí Svobody. (red)

Začíná projekt lITERáTI Z naŠÍ čTvRTI

Petr Šabach, autor knihy Hovno hoří, 
na jejíž motivy byl natočen film Pelíšky

pro osobní a nákladní automobily do 3500 kg,
motocykly, přívěsy a další vozidla.

www.stkholesovice.cz

Praha 7, Za Elektrárnou 19
Tel.: 267 052 285, 777 208 680, 606 848 827

Po – Čt 7,30 – 18,00 • Pá 7,30 – 17,00

stk@stkholesovice.cz

Stanice Technické Kontroly

 Měření emisí všech značek a druhů vozidel přímo v areálu
 Příprava vozů na STK – servis a myčka přímo v areálu
 Technické prohlídky
 Evidenční kontroly
 Dovozy a přestavby vozidel
 Prohlídky vozidel na přání zákazníka
 Prověření původu vozu AUTOTRACER (Cebia)

 Doplnění emisního údaje pro převod vozu – ekopoplatku
 Prodej ekologických plaket pro nízkoemisní zóny v Německu
  Pro firemní vozy nabízíme klientský servis 

(vyzvednutí a zpětné přistavení vozidel v sídle firmy,  
možnost zapůjčení náhradních vozidel)

STKa5.indd   1 4/8/14   3:11:44 PM
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Městská policie hl. m. Prahy

PŘIJME STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ

SPOLEČNĚ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ

POŽADUJEME

- věk od 21 let

- státní občanství ČR

- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

- bezúhonnost a spolehlivost

- zdravotní způsobilost

NABÍZÍME

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

a4 nábor mp praha.pdf   1   2.4.2014   7:54:28
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18 pozoruhodných skleněných mís 
a objektů nabízí výstava valašskome-
ziříčského sklářského výtvarníka, kte-
rou pod názvem „Ta realita Ondřeje 
Strnadela“ prezentuje Galerie Kuze-
bauch v říčanově ulici 19 v pražském 
Břevnově. Od 18. dubna do 17. června 
2014  se návštěvníci mohou seznámit 
s  tvorbou Ondřeje Strnadela za  po-
sledních pět let.

Jeho tvorba vyrůstala ze sklářské-
ho  řemesla v  tom nejlepším slova smy-
slu a  vyvíjela se mimo oficiální umě-
lecká centra bez ohledu na  současné 

řÍKáM ANO JEDNODUCHýM TVARůM. 
Sklo Ondřeje Strnadela vystavuje Galerie Kuzebauch

Ondřej Strnadel: Corn, 2014

Ondřej Strnadel: Comdom I, 2010

Ondřej Strnadel: Egg, 2010

Ondřej Strnadel: Nádoba, 2010

a učně ve sklářském řemesle; jeho zruč-
nost, pohotovost, technologická zdat-
nost a  schopnosti improvizace při práci 
se sklovinou zachraňovaly vznikající 
díla nejen jeho studentů, ale pomáhaly 
na svět také dílům světových sklářských 
výtvarníků. Teprve později Ondřej Str-
nadel pokračoval ve  studiích, nejprve 
na  Pedagogické fakultě univerzity Pa-
lackého v Olomouci a poté je završil stu-
diem v  Ateliéru průmyslového designu 
Pavla Škarky na  univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Od r. 2000 působí jako pedagog 
na SuPŠ ve Valašském Meziříčí a na uni-
verzitě Tomáše Bati na Fakultě Multime-
diálních komunikací. 

18 Strnadelových objektů je ved-
le ukázky technologického mistrovství 
a elegance designu malou galerií témat, 
která v posledních pěti letech řeší. Jedno 
z  témat symbolizuje tvar vejce, ovšem 
ve  dvojici a  uspořádání, které evokuje 
mužskou sexualitu, fantazii a skryté plodi-
vé procesy uvnitř vejce, o nichž sice víme, 
že se dějí, ale nelze se podívat dovnitř. 
Dalším tvarem evokujícím sexualitu jsou 
objekty/mísy Comdom I  s  vypouklou 
špičkou, která se v Comdom II jako bubli-
na propadne do vejčitého důlku. 

Dalším tématem řešícím vnitřní 
a  vnější architekturu tvaru nádoby jsou 
prstence; nejprve energizují vnitřní pro-
stor nádoby, dodávají mu dynamiku 

a  zesilují pocit kruhu, posléze jsou vy-
zvednuty ze dna, vystupují vzhůru a jsou 
vyrýsované ostrým brusem. Vzestup 
prstenců zakončuje jejich dominance 
nad okrajovou linií těla nádoby s výraz-
ně vybroušeným horním okrajem. Jistou 
výjimku tvoří solitér Cerchio s prstencem 
v  nádobě s  velmi nízkým okrajem, kdy 
značná šířka dna vytváří prostor a umož-
ňuje prázdnotě, aby vystoupila do  po-
předí.

Tvarové kreace jsou realizovány jako 
foukané, broušené a  hutně tvarované 
nádoby v  decentních tónech a  barev-
ných variacích skloviny s matovým povr-
chem - antracitové nebo opakní bílé/čer-
né, převrstvené vnějším pláštěm v barvě 
ambry. Prosluněným bodem a výjimkou 
je mísa ze žluté transparentní skloviny.

Posledním tématem, který možná 
poukazuje na novou linii tvorby Ondře-
je Strnadela, jsou dva „organické“ hutně 
tvarované objekty Corn ze žluté skloviny 
připomínající tvarové deformace kuku-
řičných zrn. 

Sklo Ondřeje Strnadela je k  vidění 
v  galerii Kuzebauch  každý všední den 
od  14:00 do  21:30,  v  sobotu od  11:00 
do 17:00 hod.  (red)

moderní či módní trendy ve  výtvarném 
umění. Ondřej Strnadel (*1979) vystu-
doval Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou ve  Valašském Meziříčí 
a  léta působil jako mistr ve  školní huti, 
kde dennodenně trénoval studenty 
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Vynoří se z mlhy jako zázrakem, jako 
ve  snu. Ve  zkřehlém úsvitu tichý 

obr putující krajinou. Slon samotář se 
pranic nestará o náš obdiv a úžas, sem 
tam uškubne trs houževnaté horské 
trávy, zachumlá se do  mlhy za  námi 
a  zmizí jako přelud okamžiku. Jenže 
my už jsme věděli a  fyzicky si uvědo-
movali jeho sílu, velkolepost a  maje-
stát, vždyť jsme pár dní před setká-
ním s  mlčenlivým obrem v  Národním 
parku Kaudula na  severovýchodě Srí 
Lanky seděli na sloním hřbetu. Bylo to 
na sloní farmě na jiném místě ostrova. 

My prťavci, sahající mu sotva nad ko-
lena, jsme potřebovali, abychom na  něj 
vylezli, skoro 2,5 m vysokou nástupní 
rampu. Hlava slona z  perspektivy jeho 
štětinatého hřbetu vypadá jako ohrom-
ná, kostnatá, ležatá osmička s prohlubní 
uprostřed, plachty uší vás pleskají přes 
lýtka a  jeho pán a  vůdce, na  Srí Lance 
zvaný „mahut,“ ho ovládá hrdelními pří-
kazy a  dlouhým bodcem. Půlhodinová 
cesta k řece a zase zpátky je malou ukáz-
kou umění mahutů a  inteligence těchto 
velkolepých zvířat. Cvičení slonů se vě-
nují celé generace rodin mahutů; učí se 
oba, slon to, co má udělat, a mahut sloní 
řeči. Tato rodinná záležitost nakonec do-

padne tak, že slon dokáže poslouchat jen 
jediného pána a problém nastane, pokud 
ten zemře. Vzájemná vazba je tak silná, že 
slon dokáže přijmout nového pána jen 
výjimečně.

Slonům se na Srí Lance nelze vyhnout. 
Putují krajinou ve  větších stádech v  pří-
rodních rezervacích, migrují po  ostrově 
chráněni statutem „sloních koridorů“, 
a obyčejní vesničané mají kolem polí na-
tažené zábrany z  drátů pod elektrickým 
proudem, jako my máme obehnaná stá-
da hovězího dobytka. Nezapomenutelné 
je setkání se slony ve  sloním sirotčinci 
Pinnewala u Kandy, když jdou k řece pít; 
strážníci zastaví dopravu a  vše se podří-
dí slonímu rytmu. Sloni jsou ozdobou 
městských parků poblíž buddhistických 
chrámů a jsou také domestikovaní a cvi-
čení na  práci. už od  počátků sinhálské 
civilizace byl srílanský slon, nebo-li slon 
cejlonský (Elephas maximus maximus), 
poddruh slona indického, předmětem 
hluboké úcty a  zbožštění. Sloní průvod 
a  vzrůstem a  inteligencí obzvláště výji-
meční jedinci byli a  dodnes jsou vrcho-
lem všech náboženských slavností – jim 
se zasvěcují chrámy, věnují posvátné 
hrobky a  moderní muzea a  bohové 
a  králové na  nich jezdili odedávna. Byli 
cvičeni k boji v dobách válečných a také 

k práci, ať ve válce nebo v míru - k nošení 
břemen, vlečení lodí na kanálech za dob 
Holanďanů, udusávali základy velkých 
staveb, vodních nádrží, chrámů a paláců 
a tak stěny dágob dodnes zdobí reliéfy se 
sloními hlavami. 

Degradace slonů a  jejich soumrak 
nastal v  době koloniálních vládců, kdy 
se pro cizí lovce stali cennou obchod-
ní komoditou a  byli vybíjeni po  tisících. 
Na počátku 20. století už zbylo pouhých 

Obr v mlze.  Srí lanka 2.

Opice na střeše hinduistického 
chrámu
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12 000 kusů a přes všechnu bídu a mizérii 
je sloní populace na Srí Lance i dnes s po-
čtem kolem 2000 – 2500 stále ještě nej-
větší na  světě. A  aby toho nebylo málo, 
v posledních desetiletích byla sloní stáda 
zdecimována občanskou válkou. Vůbec 
největší ranou je ale nezadržitelná ztrá-
ta přirozeného životního prostředí. Ná-
rodní parky yala, Bundala a uda Walawe 
na jihovýchodě ostrova, Kaudula, Wasgo-
muwa a Minneriya na severu a severový-
chodě jsou posledními ostrůvky původní 
krajiny s  divokými sloními stády a  také 
smutným důsledkem civilizačního střetu 
odlišných kultur. Původní kultury Srí Lan-
ky, sinhálská a tamilská, měly slony v mi-
mořádné úctě; zabití slona bylo hrdelním 
zločinem. Slon, jeho fyzické vzezření, síla 
a inteligence, je jedním z nejvýznamněj-
ších motivů výtvarného a slovesného sin-
hálského umění. Nelze odjet ze Srí Lanky 
bez alespoň malého suvenýru s  vyobra-
zením slona – šperky, řezbářské práce ze 
dřeva i kamene, hračky, látky, kresby, ma-
lířská díla a  dokonce sloní papír vynika-
jící kvality, vyráběný ve sloním sirotčinci 
v  Pinnewale ze sloního trusu, umělecky 
vázaný do  diářů zdobených palmovou 
kůrou. Jsou to pěkné, dvojnásob užiteč-
né věcičky; radost mají obdarovaní a pře-
devším provozovatelé sirotčince, protože 
veškerý výtěžek jde na jeho provoz, roz-
voj a ochranu sloní populace.

Cizinci jezdí na Srí Lanku vesměs kvů-
li krásným plážím, turistice a  cestování 
nádhernou přírodou. Obzvláštní štěstí 
mají ti, kdo sem přijíždějí za zvířaty, pro-
tože v tomto smyslu je Srí Lanka kouskem 
původního zvířecího ráje. 

Díky rozmanitým klimatickým pod-
mínkám a  mnohotvárné topografii os-

trova, která zahrnuje savany 
suchého pásma, pobřežní 
mokřady, horské lesy vyso-
činy, tropický prales i  vyso-
kohorský mlžný les, zde žijí 
vzácní a  velice plaší levharti 
cejlonští (Pantera pardus Ko-
tila), medvědi pyskatí, divocí 
buvoli, vzácná noční šelma 
kočka rybářská, veverky, velcí 
netopýři kaloňové a  ze sav-
ců  populární opice (hulman 
posvátný, makak bandar, hul-
man rudolící); ti vás budou 
rozveselovat v  archeologic-
kých lokalitách, dováděním 
na  střechách chrámů, v  roz-
valinách královských palá-
ců a  korunách posvátných 
stromů. Sinhálci je milují pro 
jejich roztomilou nezbednost a  dělí se 
s nimi o jídlo a společnost, opice s baná-
nem v tlapkách na střeše chrámu je zde 
běžným obrázkem.

Ostrovní fauna se chlubí četnými dru-
hy plazů, např. dvěma druhy krokodýlů 
(bahenní a  mořský), varanem bengál-
ským, ještěrkami a 80 druhy hadů, z nichž 
5 je jedovatých. Srí Lanka má největší pro-
cento úmrtí na hadí uštknutí. Opravdu je 
občas vidět, jak hady, sem tam se plazící 
v trávě mezi chrámy, všudypřítomní turis-
té neskutečně „ssss….“ Překrásní na  po-
hled a zcela určitě bezpeční jsou ptáci. Srí 
Lanka je domovem, hnízdištěm a zimovi-
štěm četných druhů ptáků, z nichž 26 je 
endemických, 233 rezidentních, 200 stě-
hovavých (od srpna do dubna) a několik 
druhů pelagických (mořských), když je 
zima na jižní polokouli, k tomu si Srí Lan-
ku pro svůj „honeymoon“ vybralo 5 dru-
hů vodních mořských želv. 

Pokud vám nestačí souš, vyjeďte 
na  moře. Pobřežní hotely a  cestovní 
kanceláře nabízejí vodní safary, protože 
kolem Srí Lanky vede cosi jako velrybí 
a delfíní high way. Abyste je viděli, když 
jejich sezóna kulminuje, musíte plout 
3 hodiny do moře, a máte-li opravdu kli-
ku, vrátíte se zmáchaní, šťastní, s  očima 
vykoukanýma od  pozorování hladiny, 
foťákem plným snímků a někdy i poblin-
kaní od spolucestujících se slabšími nervy 
nebo žaludkem. Velkým zážitkem je marí-
na, přístav a  jeho kolorit, když slunce už 
připaluje a rybáři se vracejí z ranní šichty 
a  vezou na  kolečku ohromného tuňáka. 
Zkrátka úplně jiný svět.

Když turista prochodí/projede Srí 
Lanku kolem dokola, dostatečně se vy-
blbne dle hesla „cestování není žádná 

dovolená“ a  dobelhá se na  pobřeží užít 
si taky trochu lenošení, bude na  bílých 
plážích u  nádherného, jak z  reklamních 
plakátů tyrkysově zbarveného moře ob-
klopen zde nejrozšířenějším zvířetem 
– psem toulavým. Tak jako jsou na  jihu 
Evropy „kočkoví,“ zde jsou výhradně 
„psoví“; kočku aby pohledal. Psi toulaví, 
všudypřítomní, samotáři i  organizované 
menší smečky, nemocní, s  plísní v  koži-
chu, chromí, vychrtlí, štěňata i psí dědeč-
kové a babičky, mírumilovní a přirozeně 
se množící, existují spíš „vedle“ Sinhálců 
než s nimi. Pes, který zde někomu skuteč-
ně patří jako domácí zvíře, je výjimkou, 
psi jsou ponecháni sami sobě a  žijí, jak 
umějí. Běhají po plážích, chladí se v pís-
ku pod vaším lehátkem, stočí se pod 
stolem, nežebrají, když jíte, toulají se uli-
cemi, mezi krámky, občas se servou mezi 
sebou a  nechávají vás na  pokoji. Místní 
jim neubližují, občas je nakrmí, ale jinak 
je nechávají být. Možná si to zdejší ani 
neuvědomují, ale v  sinhálském umění, 
které jako všude na světě a ve všech do-
bách odráží to důležité z lidského života 
(a  zvířata k  tomu neodmyslitelně patří), 
psi nemají žádnou odezvu, žádné místo, 
a to ani negativní, jako třeba v kulturách 
Předního a  Středního východu, kde je 
pes považován za  nečisté a  opovržení-
hodné zvíře. Pes, byť ho potkáte na  ka-
ždém kroku, ve  smyslu inspirace umění 
zde jakoby ani nebyl. Na stěnách chrámů 
najdete slony, hady, lvy, opice, ještěrky, 
bílé husy, ale nikoli psy. Bylo nám to líto. 
Zvolili jsme si tedy na pláži jednoho kul-
havého šampióna, favorita místních fe-
nek, a toho jsme si krmili (ostatní psiska 
taky).

(red)

Poněkud větší mazlíček
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Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý 
komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna či centrální zamykání. A díky prodloužené 
záruce si ho můžete bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 
189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku last moment 
s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
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