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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
přicházejí Vánoce a především děti 
se na  ně těší. Dospělí prý tolik ne, 
protože podle jakési ankety při slo-
vě „vánoce“ naskočí většině popu-
lace starší dvaceti let pojmy jako 
obžerství, komerce, nákupy, úklid 
nebo stres. Místo lás-
ky, radosti, rozjímání, 
pohody a  odpočinku. 
Člověk by skoro řekl, 
že je to komické. Jenže 
není. Mám také pocit, že 
se všechno zrychluje, že po-
řád chvátáme a spěcháme, že čas už 
nejsou ani ty peníze, že prostě čas 
chybí každému. Nemají ho patrně 
ani poslanci, když se až na  posled-
ní chvíli handrkují, o  kolik procent 
si v  naší prosperující ekonomice 
nakonec zvýší své platy. Čas nemá 
ani pan prezident, jinak by jej jistě 
rád věnoval rozšíření svých obzo-
rů v  oblasti zdvořilosti, vstřícnosti, 
slušného chování a rozšíření spisov-
né slovní zásoby. 

Blíží se také konec roku a s ním 
Silvestr (opět!). Člověku občas chtě 
nechtě utkví v  hlavě nějaké heslo 
nebo slogan. Při zmínce o  posled-
ním dnu roku mi vždycky naskočí 
název jednoho někdejšího televiz-

ního juchání: Silvestr budiž pestr. 
Vlastně ani pořádně nevíme, co se 
na silvestra slaví. Konec starého roku, 
či příchod toho nového? Zase jde 
o čas a s ním je to tak, jak říkával Jan 

Werich: „Čas si vymyslel člověk, 
aby věděl od  kdy do  kdy 
a  co za  to.“ Faktem je, že 

na  zeměkouli lidé slaví 
Nový rok v  různé době. 

Nemám teď na  mysli po-
myslnou štafetu půlnočních 

oslav opožďujících se vždy 
o hodinu směrem na západ po-

dle časových pásem. Podle nejrozší-
řenějšího gregoriánského kalendá-
ře, platícího o� ciálně i  u  nás, tomu 
tak je mezi 31. prosincem a  1. led-
nem. Ale stamilionům, ba miliardám 
lidí nový rok začíná úplně jindy. 

Např. v  Rusku, Srbsku či v  Gru-
zii používá pravoslavná církev stále 
juliánský kalendář, takže její věřící 
oslavují Nový rok našeho 14. ledna. 
Oproti tomu pravoslavní v  Řecku, 
Bulharsku či v Polsku slaví Nový rok 
stejně jako my - 1. ledna. Začátek 
čínského nového roku připadá vždy 
na  nov prvního lunárního měsíce 
(proto se mu říká Lunární nový rok), 
což může být ve dnech mezi naším 

21. lednem a 21. únorem. Stejně tak 
to mají i  Vietnamci. V  Tibetu slaví 
Nový rok v  lednu až březnu. Začá-
tek perského roku připadá přesně 
na den jarní rovnodennosti. V Nepá-
lu, Thajsku, Kambodži či Laosu nový 
rok přichází v období od 12. do 15. 
dubna. Židovský Nový rok je rovněž 
pohyblivý a připadat může na 5. září 
až 5. října. Židé věří, že v tento den 
byl stvořen svět. Muslimský kalen-
dář má pouze 354 dní, takže datum 
jeho Nového roku je oproti grego-
riánskému kalendáři každoročně 
posunuto o  dalších 11 dní dříve, 
než tomu bylo minulý rok. Někdy 
se tak v jednom roce našeho kalen-
dáře mohou sejít i  dva muslimské 
Nové roky (naposledy tomu tak bylo 
v roce 2008). 

Jestli i letošní Silvestr bude pestr, 
záleží na vás. Mně osobně se posled-
ní tři roky podařilo už kolem desáté 
hodiny večerní jít spát. O  půlnoci 
mě probudila nějaká rachejtle (mám 
na  mysli pyrotechniku), takže jsem 
se podíval na  ohňostroje a  zase 
spokojeně usnul. Doporučuji. Sla-
vit Nový rok se dá i  jindy, jak jste si 
mohli přečíst výše. 

Jiří Hruška
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STAROSTOU PRAHY 6 SE STAL ONDŘEJ KOLÁŘ (TOP 09),
ZVOLENA I NOVÁ RADA
Starostou Prahy 6 se stal v hlasování na ustavujícím za-
stupitelstvu 21. 11. 20114  Mgr. Ondřej Kolář (TOP 09). 
Od roku 1990 je již šestým starostou Prahy 6 a ve svých 30 
letech současně zřejmě nejmladším pražským starostou. 
Kolář neměl žádného protikandidáta, hlasovalo pro něj 31 
ze 44 přítomných zastupitelů. „Beru to jako velkou zodpověd-
nost vůči občanům i  městské části. Do  politiky jsem vstoupil 
před tři čtvrtě rokem a takový raketový start asi nikdo nečekal,“ 
řekl Ondřej Kolář, starosta městské části Praha 6.  V Praze 
6 vládne ve volebním období 2014 – 2018 koalice pěti poli-
tických stran a hnutí – TOP 09, ANO 2011, Strana zelených, 
Starostové a nezávislí, KDU-ČSL. V pětačtyřicetičlenném za-
stupitelstvu má koalice 32 hlasů. ODS, ČSSD a  KSČM jsou 
v opozici.

PROFIL STAROSTY: Mgr. Ondřej Kolář se narodil roku 1984 
v Praze, od roku 1986 bydlí na Praze 6. S  rodiči žil několik 
let v zahraničí, jmenovitě v Norsku, Švédsku a Irsku. Absol-
voval mediální studia na  Fakultě sociálních věd UK, sou-
časně vystudoval práva na  Fakultě právnické ZČU v  Plzni.
V roce 2008 absolvoval International Legal Studies Program 
na Washington College of Law, AmericanUniversity ve Wa-
shingtonu, DC. Pracoval nejprve na  New YorkUniversity in 
Prague, poté krátce ve společnosti ČEZ, od roku 2007 pak 
v advokátní kanceláři DLA Piper Prague, LLP. V roce 2011 při-
jal nabídku dělat tajemníka Karlu Schwarzenbergovi, v sou-
časné době je jeho poradcem. Od  loňského roku zastává 
post předsedy regionální organizace TOP 09 Praha 6. S part-
nerkou vychovává jednoho syna, závodně vesloval, zajímá 
se o umění, architekturu a mezinárodní vztahy, rád vaří.

SLOŽENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI: 
Zastupitelé schválili, že starosta bude mít čtyři zástupce. 
Post místostarostů obsadili: Ing. arch. Eva Smutná (TOP 09), 
Ing.  arch. Martin Polách (ANO 2011), Mgr.  Petra Kolínská 
(Strana zelených), Mgr.  Jan Lacina (Starostové a  nezávis-
lí). Programového prohlášení Rady městské části bude pro-
jednáno do konce ledna 2015. 

SLOŽENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI:
Rada městské části se bude sestávat z 9 členů, a to v pomě-
ru: 4 členové za TOP 09, 2 členové za ANO, 2 členové za SZ 
a 1 člen za STAN. Dále bude 1 uvolněný člen zastupitelstva 
pro strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální po-
litiky s právem účasti na jednání rady s poradním hlasem.

TOP 09:
Mgr. Ondřej Kolář - starosta; reprezentace, vnější a vnitřní 
vztahy, zahraniční vztahy, právní vztahy, EU fondy, grantová 
politika.
Ing.  arch. Eva Smutná  - zástupkyně starosty pro územní 
rozvoj a plánování.
Ing. Jaromír Vaculík - radní pro ekonomiku, investice, roz-
počet a majetkoprávní politiku.
Ing. Milena Hanušová - radní pro sociální a zdravotní po-
litiku.

ANO 2011:
Ing. arch. Martin Polách - zástupce starosty pro strategický 
rozvoj a veřejný prostor. 
Ing. Roman Mejstřík - radní pro sport a volný čas, správu, 
pronájmy a výpůjčky bytových a nebytových prostor v by-
tových domech včetně inventarizace a evidence a pro sprá-
vu grantů poskytovaných městské části z hlavního města.

Strana zelených:
Mgr. Petra Kolínská - zástupkyně starosty pro dopravu, bez-
pečnost a památkovou péči.
MUDr. Antonín Nechvátal - radní pro životní prostředí, čisto-
tu a vzhled městské části, odpadové hospodářství a údržbu 
a revitalizaci parků a zeleně.

Starostové a nezávislí:
Mgr. Jan Lacina - zástupce starosty pro školství, kulturu, ote-
vřenou radnici.

 KDU-ČSL:
MUDr.  Marián Hošek  - uvolněný člen zastupitelstva pro 
strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální politiky 
s právem účasti na jednání rady s poradním hlasem.
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11. 11. – Den válečných veteránů. V  tento den proběhl 
v Praze 6 za účasti Marie Kousalíkové, starostky městské části 
Praha 6 pietní akt, který byl zahájen u  Památníku českoslo-
venských vojáků, účastníků  2. sv. války na Vítězném náměs-
tí,  dále pokračoval u Památníku padlých válečných parašutis-
tů v Technické ulici a zakončil  u Památníků čs. zahraničních 
letců  na náměstí Svobody. Den válečných veteránů se slaví 
již od roku 1919, v České republice je připomínám především 
v posledních letech a od roku 2001 je to významný den ČR. Je 
připomínkou těch, kteří bojovali či padli ve válečných kon� ik-
tech, kterých se ve 20. století na evropském kontinentu, ale 

také v dalších blízkých i vzdálených místech, odehrálo značné 
množství. ,,Je to tedy svátek nejen těch československých hrdi-
nů, kteří ve druhé světové válce bojovali za národní svobodu, ale 
také více než 20 000 příslušníků Armády České republiky, kteří 
za posledních více než dvacet let prošli nejrůznějšími misemi na 
Balkáně, v Iráku, Afghánistánu a jinde,” řekla Marie Kousalíko-
vá. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne 
roku 1918 bylo ve vlakovém voze v  Le Francport u  severo-
francouzského města Compiègne  podepsáno příměří mezi 
Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny 
boje 1. světové války.

Med z  Letiště Václava Havla Praha 
si drží nejvyšší standard. Po loňské 
stříbrné medaili letos obdržel v soutěži 
Český med roku 2014 zlato. Vyrovna-
nou kvalitu medu znovu potvrdil také 
zisk certi� kátu Český med. Letištní vče-
ly pomáhají kontrolovat, zda se v oko-
lí letiště nevyskytují znečišťující látky 
z  jeho provozu. Hlavním produktem 
včelího biomonitoringu je med a plás-

tvový pyl. Letištní med je každoročně 
zasílán na chemický rozbor do akredi-
tované laboratoře Výzkumného ústavu 
včelařského. „Ta potvrdila, že letištní med 
splňuje, stejně jako v  loňském roce, ne-
jen normy potravinářské legislativy, ale 
i  přísné kvalitativní požadavky pro dět-
skou výživu,“ komentovala výsledky Eva 
Říhová, ředitelka pro Životní prostředí 
Letiště Praha. Vzorek byl zanalyzován 

z  hlediska obsahu vody, cukrů a  kon-
trolní látky HMF, jejíž přítomnost uka-
zuje na míru aktivity enzymů v medu. 
Právě aktivita enzymů je jedním z  dů-
vodů, proč je med tak ceněn. Letiště 
Praha úspěšně využívá chov včel k bio-
monitoringu životního prostředí v oko-
lí Letiště Václava Havla Praha již třetím 
rokem. V současné době chová pro tyto 
účely ve svém areálu pět včelstev. 
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Zakuste trojí potěšení
s Ateliérem Mozaika!
Potěšení první: v době vánoční vyzdobte okna, vlastní či cizí, vítány tradice i ino-
vace.
Potešení druhé: okna vyfoťte, zašlete na adresu Ateliéru Mozaika a získejte cenu.
Potěšení třetí: kreslete a tvořte celý víkend na víkendovém kurzu kreslení.

Ateliér Mozaika vyhlašuje veřejnou soutěž pro obyvatele Prahy 6, a to o nejmi-
lejší vánoční výzdobu. Informace o soutěži jsou na webových stránkách atelié-
ru. Fotogra� e vánočních oken zasílejte na adresu ateliéru do 20. 12. 2014. Mezi 
svátky budou za hezkou vánoční výzdobu vybráni tři výherci, kteří získají nemé-
ně pěkné ceny - dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč na víkendový kurz kreslení 
a jiné ceny.

Více informací na www.ateliermozaika.cz.

MALÉ A OVOCNÉ STROMY MŮŽETE KÁCET BEZ POVOLENÍ. 
Od 1. listopadu se změnily podmínky pro kácení stromů. Nově bude 

možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v za-
hrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s ob-
vodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou 
potřebovat povolení. Kácení se doporučuje v období vegetačního klidu, 
a to začíná právě během listopadu. 

Vyhláška upravuje spornou defi nici zahrady, která se nově řídí katas-
trem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahra-
dách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. 

Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin ur-
čitých parametrů. Celkově lze tedy dřeviny pokácet bez povolení za těch-
to podmínek:

 a) obvod kmene dřeviny ve výšce 1,3 m nad zemí je menší než 80 cm;
 b) jedná se o zapojené porosty dřevin (keřové porosty) do 40 m2 celkové 

plochy;
 c) dřeviny jsou pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí 

ve způsobu využití plantáž dřevin;
 d) jedná se o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 

evidovaných v  katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

Bližší informace k nové právní úpravě Vám v případě potřeby poskytnou 
pracovnice Odboru dopravy a  životního prostředí ÚMČ Praha 6 na následu-
jících telefonních číslech: 220 189 403, 220 189 989. O povolení pokácet ne-
ovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody na městském 
úřadu. Podání žádosti i vydání povolení bude zdarma. V některých případech 
může správní úkon vyžadovat místní šetření úředníků, které je zpoplatněno. 
Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost roz-
hodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny.
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MVDr. Lukáš Duchek absolvoval v roce 
1994 na  fakultě všeobecného veterinár-
ního lékařství v  Brně. Záhy založil, spolu-
vlastnil a  vlastnil veterinární nemocnici 
na  Libuši a  veterinární kliniku Paprsek, 
aby v roce 2005 založil fi rmu VETCENTRUM 
Duchek s.r.o. a otevřel Veterinární nemoc-
nici Stodůlky, kde působí jako šéfl ékař. 

Operuje především chirurgické a  neu-
rologické diagnózy psů a koček a je specia-
listou na jejich ortopedii. 

Miluje všechna zvířata, jeho krédem je 
špičková lékařská péče o  ně a  vytvoření 
přátelského prostředí pro zvířata i pro je-
jich majitele. 

Do  rodiny MVDr.  Duchka patří vedle 
ženy a tří dětí také řada zvířat. Jeho koníč-
kem je sokolnictví a  golf. V  našem rozho-
voru jsme se dotkli mnoha věcí, týkajících 
se vztahů a  spolužití zvířat a  člověka, na-
příklad i toho, zda je či není zvíře vhodným 
dárkem k Vánocům.

 Jaká jsou základní etická pravidla vete-
rinární medicíny?

Základním pravidlem veterinární medi-
cíny je pomáhat pacientovi, tedy zvířeti. Zdá 
se to srozumitelné a  jednoduché, ale pomá-
hat zvířeti a přitom vyhovět jeho majiteli pa-
radoxně nemusí být vždycky totéž. Chci tím 
říci, že na prvním místě by opravdu mělo být 
zvíře, jeho zdraví a  blahobyt. Týká se to na-
příklad toho jakými formami diagnostikovat. 
Každý rentgen znamená ozáření, endosko-

Zvíře je každodenním závazkem
Rozhovor s veterinářem Lukášem Duchkem

pie a  podobné zákroky znamenají u  zvířete 
už anestezii. Totéž se týká některých dalších 
vyšetření. I diagnostika, která se jeví jako nej-
méně bolestivá a  nejméně invazivní - třeba 
odběr krve - je pro zvíře stejně nějakým způ-
sobem zatěžující. Zvíře nemůže říci ne, proto 
efekt a  informace, které nám každé jeho vy-
šetření přinese, by měly být ekvivalentním 
vyvážením toho, co mu způsobíme. To platí 
u  všech zákroků, u  všech vyšetření a  samo-
zřejmě zvláště u chirurgických zákroků, kde je 
invazivita největší a musí se nejvíce zvažovat, 
aby ve  � nále zvířeti prospěly. Aby jeho po-
operační stav byl o tolik lepší, že se vyplatilo 
to celé podstoupit. 
 Jaké jsou problémy s  majiteli, v  jakém 
smyslu? Můžete být konkrétní?

Co teď řeknu, myslím v dobrém. Majitelé 
mívají často požadavky, které pro jejich zvíře 
nejsou přínosné a  mohou představovat ne-
adekvátní rizika. Týká se to v podstatě všech 
preventivních zákroků, například i vakcinace 
proti borelióze. Klinických případů, to zna-
mená skutečných napadení psa boreliózou, 
je relativně málo, reálné riziko je menší než 
1 %. Mnozí majitelé se ale přesto domáhají 
vakcinace a zapomínají, že záleží na anamné-
ze konkrétního zvířete. Je třeba posoudit 
aktuální epidemiologickou situaci lokality, 
v níž se pes pohybuje. Důležité je vzít v po-
taz, v  jakém je pes režimu. Pokud se jedná 
o  loveckého psa, který je každý den v  lese, 
vakcinaci potřebuje. Pokud je to městský pes, 
který chodí do parku, kde je posekáno, pak je 

velká otázka, zda toto očkování je pro něho 
přínosné. Nesmíme zapomínat ani na možné 
nežádoucí reakce, včetně alergických. Jestliže 
pes v minulosti měl na nějakou vakcínu aler-
gickou reakci, je pro něho vakcinace borelió-
zou vyloženě nevhodná. 
 Jak jsou v  naší společnosti zvířata vní-
mána? Myslíte, že je u  nás už překonán 
antropocentrický přístup ke zvířatům?

Bohužel, musím říci, že se mi moderní 
společnost jeví až moc antropocentrická. Ne-
jen, že tento přístup nebyl překonán, ale ani 
k  tomu nesměřujeme. Svět se naopak čím 
dál tím více točí kolem zájmů lidí a situace je 
dosti tristní. Přirozené spojení člověka s příro-
dou, potažmo se zvířaty, tak jak je znali ještě 
naši prarodiče, je už dávno pryč. V dnešních 
podmínkách je chov zvířat na  maso, mlé-
ko nebo na  vajíčka v  podstatě průmyslovou 
výrobou a v ní nějaký vztah k samotným zví-
řatům je prakticky nulový. Jedná se pouze 
o  uspokojení potřeb člověka, navíc pokud 
možno za  co nejnižší cenu. Představte si, že 
ve  velkochovech je u  kanečků do  osmi dní 
věku prováděna kastrace zcela bez anestezie. 
Stejně tak bez anestezie se provádí krácení 
zobáků u  kuřic. Není to proto, že bychom si 
mysleli, že takhle mladá zvířata při zásahu trpí 
méně, ale proto, že použitím anestezie by se 
zvedla cena masa a vajec. To je těžké pokry-
tectví, když deklarujeme, že máme zakázané 
kupírování uší, ale kvůli levnějšímu vepřové-
mu masu necháváme kastrovat kanečky zaži-
va. Je to ta nejlepší ilustrace antropocentric-
kého přístupu.
 Proč se kastrují domácí zvířata?

Já nejsem ani příznivcem, ani odpůrcem 
kastrací. U koček je to jasné, kastrovat by se 
měly. U psů je to jiné, ale pokud jsou pro to 
závažné důvody, ať už zdravotní, nebo když 
má majitel více psů a bojí se, aby se vzájemně 
nenakryli apod., tak proč ne. Jenomže právě 
u  psů může být kastrace, bohužel, i  pouze 
pro vlastní pohodlí majitele. Prostě aby fena 
nehárala, nešpinila a nemusela se hlídat, tak 
jí nechám odebrat vaječníky. Ale to je přece 
hodně chabý důvod! Díky takovému přístupu 
to dospělo tak daleko, že například ve Velké 
Británii a  v  USA se kastrují štěňata a  koťata 
ve  věku 6 týdnů, aby se „vyrobil“ výsledný 
produkt bez komplikací pro kupce. Dělá se to 
proto, aby nový majitel, když si zvíře kupuje, 
nemusel absolvovat citovou újmu z oné ope-
race. Je to smutné, protože on předstírá, že 
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o tom neví, protože to nechce sám řešit. Je to 
takové lhaní do kapsy. 

Těžko pochopitelné jsou i  další věci. Na-
příklad v USA je povoleno vytrhávat kočkám 
drápy v anestezii. To je přece absurdní. 
 Co je a co není povoleno u nás?

U nás je zakázáno kupírovat uši, ale kupí-
rovat ocasy striktně zakázáno není. To je po-
chopitelně nonsens. 

Povolena je kastrace, čehož jsme se už 
dotkli. 
 Doporučujete tedy kastraci domácích 
zvířat, pokud neslouží chovu?

Podobně jako u  vakcinace je potřeba 
i kastraci posuzovat podle situace.

Vezměme si například kočku domácí, 
kterou mimochodem Světová zdravotnická 
organizace zařadila na  2. místo největších 
škůdců na  Zemi (možná Vás nepřekvapí, že 
na  1. místě je člověk). Kočka domácí je roz-
šířena a  přemnožena na  všech světadílech, 
s výjimkou Antarktidy. Je to brutální predátor, 
který zabíjí i jen pro zábavu. Teritorium venku 
volně se pohybující kočky je 5-10 km2. U nás 
jsou v každé vesnici desítky nebo stovky ko-
ček. Tlak na  pěvce, hlodavce a  další drobná 
zvířata v přírodě je tak kvůli množství koček 
enormní a  pro životní prostředí velice zatě-
žující. Přitom oproti volně žijícím živočichům 
mají kočky navíc výhodu v  zázemí domova, 
kam se jdou ohřát, nažrat, usušit se apod., za-
tímco ven se chodí víceméně bavit a zabíjet. 
Nic proti tomu, mají to v  genech, ale je jich 
prostě extrémně mnoho, což je vina lidí. Tím 
se dostávám k Vaší otázce. Většina vyspělej-
ších majitelů koček, které mají volný přístup 
ven, je dává vykastrovat, protože ví, že koč-
ky by se nekontrolovatelně množily. Pouštět 
z domova ven nevykastrovanou kočku je ne-
zodpovědné a přináší to obrovské problémy. 
Kočky se spáří, vznikají populace polodivo-
kých koček, šíří se spousta parazitů a chorob, 
z nichž některé jsou nebezpečné i pro člově-
ka. Kastrace koček je proto nutná a jsem pro 

ni se vším všudy. Samozřejmě něco jiného je, 
když má někdo doma chovnou kočku, která 
je plemenná a ven nechodí. Ale běžné vesnic-
ké mindy, ty by opravdu měly být všechny vy-
kastrované, kočky i kocouři. Když se v malém 
teritoriu dejme tomu 1 km2 pohybuje několik 
nevykastrovaných kocourů, je to stejné jako 
kdybyste do  arény vpustil gladiátory. Perou 
se a opakovaně si způsobují i těžká poranění. 
Jde vlastně o týrání zvířat, protože je dáváte 
do podmínek, v nichž je de facto štvete proti 
sobě. 
 Jakou roli hrají zvířata v  emoční sféře 
člověka?

Stručně řečeno velkou - obohacují nás. 
Každé zvíře je svým způsobem osobnost, a to 
se netýká pouze savců, zejména psů a koček. 
Vztah se psem je osobnější, můžete jej naučit 
komunikovat, poznáte na  něm některé věci 
snáze než na kočce, obzvláště když spolu pra-
cujete. Se psem se dá utvořit tým. S kočkou 
je to jinak, tu nemůžete vycvičit, ona sama si 
vybírá dobu, kdy se za vámi přijde pomazlit, 
je to z její strany dobrovolný akt náklonnosti. 
Pochovat si můžete ale i hady, kteří se k vám 
doslova přitulí, protože mají rádi teplo. Ně-
komu vyhovují spíše akvária, v nichž mohou 
pozorovat rybičky nebo jinou vodní havěť, 
další má rád třeba papoušky. Vztah si můžete 
vytvořit prakticky k jakémukoliv zvířeti. 
 Zajímalo by mne, jak se mění přístup 
lidí k výživě domácích zvířat? 

V  současné době je velmi módní krmit 
psy syrovým masem. Říká se tomu BARF a má 
to znamenat návrat k  přírodě. Jsem pro, ale 
musí se to dělat dobře a vyváženě. Mnohdy 
se chybuje, když si lidé myslí, že BARF značí 
pouze nakrájet psovi syrové maso. Ale to není 
pravda, zdaleka se nejedná pouze o syrovou 
svalovinu. BARF ve  skutečnosti znamená, že 
psovi musíte dávat se syrovým masem i vnitř-
nosti a  zeleninu. Maso musí být včetně kos-
tí (podle velikosti psa a  nikoliv drůbežích!), 
které zvíře stráví, třeba i pomletých. Jinak by 

zvíře trpělo nedostatkem vápníku a  dalších 
živin.
 Máte Vy sám doma nějaké zvíře? 

Máme tři psy a  přibude nám ještě ště-
ňátko. Máme královského pudla, čivavu 
a  anatolského pasteveckého psa, štěně té-
hož je na cestě z Turecka. Oba pastevečtí psi 
se přestěhují na  chalupu, kde od  jara bude-
me na  velkém pozemku chovat ovce. Sedm
Quessantských oveček už máme v  Praze 
na zahradě, později k nim přibudou i normál-
ní velké ovce. Dále máme čtyři kočky – britku, 
kříženou peršanku, dlouhosrstého kocou-
ra a  krátkosrstou černou. Máme i  zakrslého 
králíka, morčata, křečka, ještěrku, hada a teď 
nám přibyla ještě ropucha. Je to pestré, ale 
naštěstí bydlíme v poměrně velkém domě. Já 
mám zvířata moc rád, rozumím si s nimi a rád 
se s nimi potkávám. I s cizími.
 Mají zvířata emoce?

Samozřejmě mají. Kdo o  tom pochybu-
je, patrně nikdy žádné zvíře neměl. Třeba ta 
radost, se kterou Vás pes vítá, když přijdete 
domů. Nebo když se mu při výcviku povede 
něco, co mu dosud nešlo, jeho radost je do-
slova hmatatelná a velmi podobná té lidské. 
Je zajímavé, že zvířata mají zhruba stejné 
množství pozitivních emocí, jako my, ale vý-
razně méně těch negativních. Proto pokud 
se k  nim člověk dobře chová, dobře s  nimi 
vychází. Je ale třeba chápat, že mají své mož-
nosti a některé věci je musíte naučit. Když si 
někdo pořídí psa, ten jim doma štěká a  oni 
mu za to nadávají, je to vina majitelů, protože 
nedokázali své zvíře vychovat tak, aby pocho-
pilo, že chtějí, aby to nedělal. Bohužel, spous-
ta lidí si nic o chovu psů nenastuduje ani ne-
přečte, nemají o tom valné povědomí a myslí 
si, že to nějak dopadne. Pokud chcete zvíře, 
které vám bude dělat radost, ale nechcete 
s ním pracovat, je lepší kočka než pes.
 Řada veterinárních zákroků a operací je 
fi nančně velmi náročná. Kde leží hranice, 
zda a jak zvíře léčit?

Já jako lékař musím posoudit, kdy zákrok 
je ještě ve prospěch pacienta, a kdy ne. Jsou 
situace, kdy víme, že nemoc je nevyléčitelná, 
ale kdy třeba po vyjmutí nádoru, který tlačil 
na některé orgány, bude zvíře ještě půl roku, 
rok plnohodnotně žít. Pak to má smysl. Ale 
také jsou situace, kdy je lékařský zákrok teo-
reticky možný, ovšem je otázka, jak kvalitní 
a jak dlouhý život po něm bude zvíře mít. 

Finanční hranici zákroků musí posou-
dit majitel sám. Každý pocházíme z  různých 
poměrů a  jsme každý jiný. Někomu to stojí 
za všechno, protože svého psa skutečně milu-
je. Pak máte lidi, kteří řeší i to, zda koupit psovi 
dražší a kvalitnější krmení a aby ušetřili, raději 
pořídí v  nějakém obchodním řetězci v  akci 
za dvě stovky 10 kg granulí, které jsou humus. 
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Těžko pak po  nich chtít, aby platili nějaký 
drahý zákrok, i  když na  to třeba mají. A  pak 
jsou také lidé, kteří své zvíře mají velice rádi, 
leč prostě nemají � nance na to, aby si drahou 
péči o ně mohli dovolit. Pro ně je určitým ře-
šením pojištění, které za 1 500 – 3 000 korun 
ročně může pokrýt i  případné třicetitisícové 
operace. Ve  výjimečných situacích a  zcela 
mimořádně volíme individuální řešení, např. 
splátky nebo zákrok pouze za režijní cenu. 
 Stává se, že někdo nezaplatí?

I  s  tím jsme se setkali. Odoperovali jsme 
psa, měl dvě fraktury a nějaká pohmoždění, 
byla nutná hospitalizace a  stálá péče, jeho 
majitel vše odsouhlasil a podepsal, ale i když 
nouzí rozhodně netrpěl, nakonec nic neza-
platil a psa nám tu raději nechal. Byl to krásný 
kříženec ridgebacka, mladý, černě zbarvený 
pes s životem před sebou. Shodou okolnos-
tí k nám tehdy chodila i jedna klientka, která 
o svého ridgebacka přišla. Domluvili jsme se 
s ní na tom, že si psa vezme a uhradila i ná-
klady. Samozřejmě jsme jí počítali pouze ma-
teriál a  režii, naši práci a  péči jsme věnovali 
zdarma. Pejsek je dodneška zdravý a  má se 
u ní dobře. 
 Je těžké se uživit jako veterinární lékař?

Řeknu to takhle. Pakliže si nějaký veteri-
nář stěžuje, že se neuživí, bude problém asi 
v něčem jiném. Veterinární lékař se uživí dob-
ře. Mám ale pocit, že tady a teď (myslím naši 
republiku) se člověk dobře uživí v  lecčems, 
když opravdu chce. Mám spoustu známých 
v jiných oborech a průřezem jejich profesemi 
je to tak, že lidé, kteří fakt chtějí, tak jsou v kli-
du. Nemyslím tím, že by byli milionáři, o tom 
se nebavíme, ale dobře se uživí a uspokojí své 
potřeby a touhy. 
 Kdy a proč jste se rozhodl založit veteri-
nární kliniku?

Nevyšlo to z podnikatelského záměru, ale 
z potřeby poskytovat lepší služby. Například 
nám do  ordinace přišla fena a  potřebovala 
císařský řez. Zavíráte v osm, co s ní uděláte? 
Stejně s ní nakonec zůstanete v ordinaci. Po-
dobných případů, kdy bylo třeba zůstávat 

se zvířetem i  v  noci, bylo víc a  víc. A  o  dal-
ších jsme ani nevěděli, protože přicházeli až 
po zavíracích hodinách. 

Složité chirurgické případy i některé složi-
té diagnostické metody vyžadují pooperační 
péči. To v ambulantních podmínkách lze stě-
ží. Protože jsme chtěli dělat veterinární me-
dicínu a  chirurgii na  špičkové úrovni, založil 
jsem kliniku. 
 Vy sám provádíte především chirurgic-
ké, ortopedické a  neurologické operace. 
Mají veterinární lékaři specializace obdob-
ně jako ti lidští?

Určitě ano. Zejména na větších klinikách 
je tendence ke  specializaci poslední dobou 
čím dál tím větší. Máme specialisty na  kar-
diologii, sonogra� i, kožní problémy, chirurgii, 
diabetologii a další. Na klinice k tomu máme 
podmínky. Já když sáhnu psovi na poraněné 
koleno, tak poznám hned, zda v  něm jsou 
přetržené vazy a  nakolik jsou poškozené. To 
není žádný zázrak, ale výsledek toho, že ne-
dělám nic jiného a  setkal jsem se už s  tisíci 
podobnými případy. Stejně tak další specia-
listé. Něco jiného jsou ambulantní veterinární 
ordinace, kde lékař musí ošetřit všechny paci-
enty od včely po krávu. Nelze na něm poža-
dovat, aby byl ve všech oblastech na špičkové 
úrovni, nemá na to ani vybavení. 
 Kolik lékařů a  personálu vaše klinika 
má?

Nonstop provoz jsme rozjížděli ve  čty-
řech lékařích a čtyřech sestrách, k tomu dvě 
recepční. V  současné době máme 11 lékařů 
včetně mne, 4 sestry na hospitalizaci, 2 v am-
bulanci, 2 na  sálech, 2 rehabilitační sestry, 
dále 4 recepční a v zázemí pracují účetní a 2 
provozní. Snad jsem na nikoho nezapomněl. 
Na mytí, praní a úklid najímáme externí � rmy. 

Musím ještě dodat, že spolupracujeme 
i  s  řadou externích specialistů, které zveme 
k  některým mimořádným případům, např. 
operacím očních čoček, dialýzu apod. 
 Lze si představit, že by se veterinář do-
kázal v nouzi postarat i o lidského pacien-
ta a naopak lékař o zvíře?

Určitě ano. Zejména ti s  jistou zkušenos-
tí. Oba externí specialisté, o nichž jsem před 
chvílí mluvil, jsou civilním povoláním humán-
ní lékaři. Na druhé straně se veterinář z určité 
části dokáže postarat i  o  lidského pacienta. 
Já sám jsem například sobě i  svým dětem 
několikrát zašíval nejrůznější poranění, pro-
tože kůže je v  podstatě jedna jako druhá, 
lidská nebo zvířecí, zašít ji není moc rozdílné. 
Neznamená to ale, že by to měla být běžná 
praxe.
 S  jakým nejexotičtějším nebo nejku-
rióznějším zvířetem jste se v  ordinaci se-
tkal?

Hodně mi v  paměti utkvělo ošetřování 
velkých zvířat, která jsme tu měli z  pražské 
ZOO. A  z  nich zejména péče o  novorozené-
ho gorilího samečka Tano, o kterého se jeho 
matka Bikira odmítla starat. Museli jsme taj-
ně, aby nikdo nevěděl, že je goriláček u nás, 
připravit inkubátor a tým, který se o něho 24 
hodin denně staral. Asi vám nemusím popi-
sovat, jak nádherné zvíře to je, oproti lidským 
miminkům mnohem více vyvinuté, s  malin-
katým tělíčkem, ale velikýma rukama, v nichž 
už od narození má neuvěřitelnou sílu, díky níž 
se samo dokáže držet matky. Příroda předpo-
kládá, že matka mládě nikdy nepoloží, proto 
se i u nás neustále nosilo a chovalo a ohrom-
nýma tmavýma očima sledovalo všechno, co 
se kolem dělo. Jeho mozek je nastaven tak, 
aby všechno doslova nasávalo a vstřebávalo, 
aby to přijímalo jako dobré a nás jako svoji ro-
dinu. Denně jsme konali konzilium, jehož se 
účastnili ředitel ZOO, její hlavní zoolog, hlavní 
veterinář, neonatolog z motolské nemocnice, 
já a  další a  vyhodnocovali jsme, jak gorilka 
prospívá a jak v péči o ni postupovat. 
 Jak dlouho na klinice Tano zůstal?

Byl u nás asi deset dní. Musím říci, že se 
nám s ním velmi špatně loučilo. Kolega, který 
se o něho staral nejčastěji, z toho byl hodně 
špatný. Doprovázel ho i  na  cestě do  gorilí 
školky ve Stuttgartu, Tano se ho celou cestu 
držel, ale ve školce už se museli rozejít de� -
nitivně. Bylo to hodně emotivní a  dojemné, 
jako když se loučíte s malým dítětem.
 Je zvíře vhodným dárkem k Vánocům?

Myslím si, že nikoliv. Jsem toho odpůr-
cem. Pořídit si zvíře by mělo být rozhodnutím 
daleko preciznějším a uváženějším. Pak není 
důvod pořídit si je zrovna o Vánocích. Vánoce 
přinášejí prvek jakési výjimečnosti, kdy si da-
rující „dovolí“ více než jindy a nechá se strh-
nout i v oblasti onoho živého dárku. To není 
dobře, protože darovat zvíře je zavazující 
na podstatně delší období, než jsou Vánoce. 
Zvíře je každodenním závazkem na  měsíce 
nebo na léta.  

Jiří Hruška
foto: VETCENTRUM a autor
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Advent v Písecké bráně
Tradiční vánoční oslavy pořádané MČ Praha 6

V Ý B Ě R  Z  P R O G R A M U

ne 30. 11.   Ž E L E Z N Á  N E D Ě L E 
Adventní rukodělné dílny  13 – 16 hod 
Zapálení první svíce na adventním věnci 
Sedmihlásek      16.10 hod 
Vernisáž výstavy Zlatá stuha  16.20 hod
Jiří Bárta – violoncello  16.30 hod
Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu  17 hod

út      2. 12.  Purpura – divadlo Semafor   16 hod
 Jitka Molavcová a Jiří Suchý
 ve spolupráci s Fresh senior klubem
pá      5. 12.  Mikulášské nadílka  17 hod
so      6. 12.   Koncert Eva Pilarová 

a skupina Víta Fialy  17 hod

ne   7. 12.   B R O N Z O V Á  N E D Ě L E 
Adventní rukodělné dílny  13 – 16 hod 
Zapálení druhé svíce na adventním věnci 
Pohádka Půjdem spolu do Betléma – 
Divadlo DÍVADLO  16 hod 

po      8. 12.  Školní rukodělné dílny  9 – 12 hod
út      9. 12.  Školní rukodělné dílny  9 – 12 hod

st     10. 12.  Školní rukodělné dílny  9 – 12 hod
 Vánoční koncert Chorea Bohemica   17 hod
pá   12. 12.  Vánoční koncert ZUŠ Petřiny  17 hod 
so    13. 12.  Koncert Ivan Hlas trio   17 hod
 Ivan Hlas, Norbi Kovacz a Olin Nejezchleba 

ne 14. 12.   S T Ř Í B R N Á  N E D Ě L E 
Adventní rukodělné dílny  13 – 16 hod
Zapálení třetí svíce na adventním věnci 
Divadelní představení 
Vánoce trochu jinak s Petrem Vackem 
a Jiřinou Mencákovou  16 hod

út     16. 12.  Koncert Jiří Schmitzer  17 hod
st     17. 12.  Vánoční koncert skupiny Carillon  19 hod
čt     18. 12. Vánoční zpívání MŠ Tychonova  17 hod
so    20. 12.   Břevnovský chrámový sbor – 

Vánoční koncert   17 hod

ne 21. 12.   Z L A T Á  N E D Ě L E 
 pohádka O Sněhurce 
Malé divadélko Praha  16 hod

 Zapálení čtvrté svíce na adventním věnci
út    23. 12.   Betlémské světlo – tradiční distribuce 

věčného světla skauty  15 – 18 hod 
čt     25. 12.   Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby  17 hod

 Sólisté Národního divadla a Státní opery Praha 
 Orchestr Praga Simfonietta, 
 Sbor Vox Pragae 
 Dirigentka Miriam Němcová  
 

Změna programu vyhrazena

V S T U P  Z D A R M A

Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, www.piseckabrana.cz, www.praha6.cz

30. 11. – 31. 12. 2014

 1. – 31. 12.   Zlatá stuha – výstava laureátů soutěže ilustrátorů dětských knih
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...od nemoci ke zdraví......od nemoci ke zdraví......od nemoci ke zdraví...
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CHCEME NADÁLE ZŮSTAT NA ŠPIČCE 
ČESKÉ NEUROCHIRURGIE
Rozhovor s profesorem VLADIMÍREM BENEŠEM

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., 
(61) je přednostou Neurochirurgické 
a neuroonkologické kliniky 1. lékař-
ské fakulty UK a  Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze. 

Spektrum činnosti kliniky a  Sub-
katedry neurochirurgie IPVZ zahr-
nuje léčebně preventivní péči, výuku 
(pregraduální a postgraduální) a vý-
zkum. V léčebně preventivní péči kli-
nika zajišťuje operační léčbu celého 
spektra onemocnění a úrazů centrál-
ní a periferní nervové soustavy, am-
bulantní servis a  nepřetržitou kon-
ziliární činnost v  oboru. Do  funkční 
neurochirurgie patří komplexní léč-
ba bolesti a  operační léčba farma-
korezistentní epilepsie. Spektrum 
poskytované péče ještě doplňují 
operace některých vrozených vad.

Profesor Vladimír Beneš je celo-
světově uznávaným neurochirurgem 
a  patří k  absolutní špičce ve  svém 
oboru. Aktivně působí v  celé řadě 

domácích i zahraničních neurochirur-
gických společností a redakčních rad 
prestižních časopisů. Je prezidentem 
Evropské asociace neurochirurgic-
kých společností.

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

 Pane profesore, naposledy jsme 
spolu pro časopis Veleslavín hovořili 
zkraje roku 2011, tedy před bezmála 
čtyřmi lety. Co se na Neurochirurgic-
ké klinice ÚVN od té doby změnilo?     

Co se týče péče o  nemocné, tak 
mnoho ne – samozřejmě pořád posky-
tujeme to nejlepší, co umíme. A  vzhle-
dem ke kvalitě lidí a vybavení, tak je to 
standard univerzitních pracovišť v Evro-
pě a USA. 
 Pojďme stručně připomenout 
okruh činností, kterým se vaše klini-
ka věnuje…  

Těch je pět: neuroonkologie, tedy 
všechny nádory nervového systému 
a jeho obalů, neurovaskulární onemoc-
nění (vidíte, tady je nové to, že jsme 
získali statut komplexního cerebro-
vaskulárního centra), operativu páteře 
v celém rozsahu, funkční, tj. chirurgické 
řešení bolesti a spasticity a chirurgie epi-
lepsie. Samozřejmě také všechny typy 
poranění nervového systému a páteře.
 Jaké je dnešní technické a přístro-
jové vybavení kliniky? 

I  když to nikdy nemůže být pravda, 
tak v  zásadě máme vše, co vídám v  ci-
zině. Intraoperační magnetickou rezo-
nanci, elektrofyziologické monitoro-
vání, všechny implantáty pro operace 
páteře, stimulátory a pumpy pro řešení 
funkčních poruch. Také endoskopické 

a  endovaskulární techniky, mikroskopy 
vybavené režimem pro detekci nádoro-
vých hmot a zobrazení cév. 
 Narůstá počet endoskopických 
operací a endovaskulárních technik? 
Jaké přednosti to přináší? 

V  posledních čtyřech letech nijak 
dramaticky, již tehdy jsme se pohybova-
li na horní hranici naší kapacity, a ta se 
nezvětšila. Čísla máme plně srovnatel-
ná s podobnými pracovišti v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku, Holandsku (tyto 
země, které jsou nám geogra� cky, kul-
turně i  medicínsky nejbližší bereme 
za  referenci, zejména 35 německých 
univerzitních klinik). Jen pro představu, 
ročně uděláme kolem 150 endoskopic-
kých výkonů a  250-300 endovaskulár-
ních.  
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 Dbáte na  výchovu mladších léka-
řů? 

Žák musí být lepší učitele, jinak je ně-
kde chyba.
 V roce 2011 jste v našem rozhovoru 
řekl, že do budoucna se v ÚVN připra-
vuje větší integrace neurologického 
oddělení a  neurochirurgické kliniky 
spolu s  příbuznými problematikami, 
jako neuroanestezie, neurointenzivní 
péče, neuroradiologie, neuropsycho-
logie, neurorehabilitace, neuropa-
tologie atd. Vzniknout mělo neuro-
centrum, což by byla jakási federace 
zúčastněných pracovišť ÚVN. Zdařil 
se tento záměr? 

Toto je něco, co se zcela nezdařilo. 
I  když jsem popsal tuny papíru a  měl 
desítky rozhovorů, tak se pouze pro-
hloubila a  zjednodušila spolupráce, 
administrativně nic nevzniklo. Upřím-
ně i  přiznám, že jsem v  poslední době
byl natolik vytížen, že jsem již na tohle 
neměl kapacitu. Ani mentální, ani časo-
vou. 
 Hodně lidí v  dnešní době trpí de-
presemi. Co je to vlastně deprese 
a jak se liší od obyčejné špatné nála-
dy a nevrlosti? 

Deprese je regulérní nemoc, která je 
v pouvoiru psychiatrie. Při špatné nála-
dě a nevrlosti nebudete myslet na sebe-
vraždu a  vše nebude absolutně temné 
a nezvladatelné. A nebude to trvat dny 
a týdny.
 Jak se dá s depresemi bojovat? Po-
může mozková operace?  

Zdá se, že určitý typ depresí může 
blahodárně ovlivnit drobná operace. 
Elektroda v  mozku a  stimulátor v  pod-
koží, podobně jako kardiostimulátor. 
Na  světě běží několik klinických studií, 
sami se chystáme tuto metodu také 
zavést. Ne rutinně, tak daleko metodi-
ka není, ale v rámci studie. Tohle je bu-
doucnost oboru - neuromodulace. Alz-
heimer, paměť, obezita, vcelku cokoliv 
Vás napadne. 

Rutinně se modulace zatím používají 
jen u parkinsonského onemocnění.
 Jako lékař se nevyhnutelně setká-
váte se smrtí. Jak pohlížíte na  smrt 
obecně, jak z fi losofi ckého hlediska? 

To je moc těžká otázka. Smrt pat-
ří k  životu, je jeho nedílnou součástí. 
Někdy mám problém s  tím, že jí příliš 
razantně bráníme. Medicína je i o soucí-
tění, a k tomu patří i důstojné a správně 
„načasované“ umírání.  
 Jaký je Váš pohled na eutanazii? 

Ta do  medicíny nepatří. Již jsem to 
říkal, nešel jsem studovat medicínu pro-
to, abych život ukončoval.
 Jak vidíte budoucnost Neurochi-
rurgické kliniky ÚVN?

Velmi dobře. My jsme k 1. listopadu 
změnili název na Klinika Neurochirurgie 
a  neuroonkologie. Klinika bude mít tři 
sekce: neuroonkologickou, neurovas-
kulární (s  komplexním centrem) a  spi-
nální (s  funkční neurochirurgií).  Důraz 
klademe právě na  neuroonkologii, ni-
koliv operativu, tu umíme dobře. Máme 
však rezervy v tom, co následuje. Žádné 
onkologické centrum není na  nádo-

ry nervového systému specializováno, 
jsou zavalena nádory prsu, prostaty, 
recta, plic… Tohle bychom chtěli změ-
nit a  ve  spolupráci se stávajícím kom-
plexním onkologickým centrem v Praze 
zajistit co nejlepší následnou léčbu pro 
naše nemocné. A  k  tomu patří dnes 
i genetická diagnostika a výzkum. Opět 
ve  spolupráci s  Ústavem experimentál-
ní onkologie 1. LF UK a  dalšími. Prostě 
chceme se metodicky dostat na úroveň 
takových pracovišť, jako je třeba Sloan 
Kettering v New Yorku. 

A v cévní problematice máme typic-
ký pražský problém, který je třeba řešit. 
Mnoho nemocnic na malém území ne-
dovoluje metodicky zvládnout koncen-
traci nemocných s iktem do dvou praž-
ských komplexních center. 

Ale odpověď na Vaši otázku teď ješ-
tě trochu přeženu, chceme - a  vzhle-
dem k tradici a historii i musíme - zůstat 
na  špičce české neurochirurgie. Druhé 
místo by bylo neúspěch. 

Jiří Hruška
  foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  prof.
MUDr. VLADIMÍREM BENEŠEM, 
DrSc., přednostou Neurochirur-
gické a neuroonkologické kliniky 
1. lékařské fakulty UK a Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze, při-
neseme v  příštím čísle časopisu 
VELESLAVÍN39.



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
12/2014

� osinec 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

V á š  r e d a k t o r  O T A Z N Í K

prosinec 2014

po 01 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
út 02 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
st 03 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
st 03 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
čt 04 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
čt 04 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
pá 05 10:00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
so 06 10:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
so 06 14:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
so 06 16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
ne 07 10:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
ne 07 14:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
ne 07 16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
po 08 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
út 09 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
út 09 14:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
st 10 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
st 10 19:00  SPEJBL VERSUS 

DRÁKULA
čt 11 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
čt 11 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pá 12 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 13 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 13 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 14 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 14 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 14 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
po 15 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ

út 16 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
út 16 14:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
st 17 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
st 17 14:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
čt 18 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
čt 18 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pá 19 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 20 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 20 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 20 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 21 10:30  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 21 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 21 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 27 14:00  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
so 27 16:30  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
ne 28 14:00  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
ne 28 16:30  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
po 29 14:00  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
po 29 16:30  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
út 30 14:00  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA
út 30 16:30  HURVÍNKOVA 

NEBESÍČKA

03. 12. ST NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU 
04. 12. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA 
05. 12. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA 
06. 12. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00
09. 12. ÚT KDYBY TISÍC KLARINETŮ 
10. 12. ST OPERA BETLÉM 
11. 12. ČT OPERA BETLÉM 
15. 12. PO OPERA BETLÉM 
16. 12. ÚT OPERA BETLÉM 
17. 12. ST OPERA BETLÉM 
18. 12. ČT OPERA BETLÉM 
19. 12. PÁ OPERA BETLÉM 
20. 12. SO OPERA BETLÉM 16:00
20. 12. SO OPERA BETLÉM 
22. 12. PO OPERA BETLÉM 
27. 12. SO OPERA BETLÉM 16:00
29. 12. PO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 

HOSTÉ :
01. 12. PO VŠECHNOPÁRTY 
02. 12. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
07. 12. NE JAZZOVÝ ŠTRŮDL EVY EMINGEROVÉ 
08. 12. PO VŠECHNOPÁRTY 
12. 12. PÁ VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 14:00
13. 12. SO VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 10:00
14. 12. NE ANNA MLINARIKOVÁ 16:00
21. 12. NE VÁNOČNÍ GOSPEL TIME PARTY 15:00
21. 12. NE VÁNOČNÍ GOSPEL TIME PARTY 
28. 12. NE  VÁNOCE S FELIXEM HOLZMANNEM – 

NATÁČENÍ DVD 18:00
30. 12. ÚT NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
Ateliér Mozaika poskytuje jako další kurzy  b) pastely
Z   došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží dárkový poukaz na  kurz kreslení pořádaný Ateliérem 
Mozaika.

1.  Ing. Lucie Stočesová, Příbram  2.  Jana Brajerová, Praha 6  3.  Jarka Jůzková, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. prosince 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. 

Jak se jmenuje výstava malířky Adély Součkové, která 
probíhá v Galerii Makráč do 12. prosince 2014. 
a) Nenech se rozházet  b) Nelítej  c) Nebuď labuť
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. prosince 2014, nezapomínejte k odpovědi připojit také své 
kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o tři knižní příručky, které vydalo nakladatelství FRAGMENT. Au-
tor Ladislav Špaček radí jak dosáhnout úspěchu  – ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE. 
Osvojte si pravidla ověřená praxí a posuňte své profesní dovednosti na vyšší úroveň.
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

HEINEHO
Tato ulice se nachá-
zí v  Bubenči, poblíž 
Parku Willyho Brand-
ta. Původní název 
od roku 1925 byl Hře-

bíkova – po  Antonínu Hřebíkovi, českoslo-
venském legionáři, který padl v  I. světové 
válce. V  letech 1940 – 1945 se jmenovala 
Laudonova. Gideon Ernst von Laudon byl 
rakouský vojevůdce skotského původu, 
který byl jmenován polním zbrojmistrem 
za úspěchy v sedmileté válce v letech 1756 
– 1756. Hřebíkova byla opět v  letech 1945 
– 1952 a  od  tohoto roku má dnešní název 
Heineho.

Heinrich Heine byl německý básník, 
prozaik, esejista, publicista, nejvýznamnější 
německý lyrik 19. století.

Heinrich Heine (vlastním jménem 
Harry Heine) se narodil 13. prosince 1797 
v  Düsseldorfu v  zámožné židovské rodině. 
Byl nejstarší ze čtyř dětí. Jeho rodiče nebyli 
zvlášť zbožní Židé, ale přesto ho poslali jako 
malé dítě do  židovské školy, aby se naučil 
hebrejsky. Poté navštěvoval katolické školy 
a  vystudoval lyceum ve  francouzském ja-
zyce. Proto si Francii tolik zamiloval. V roce 
1814 se přihlásil v Düsseldorfu na obchodní 
školu, kde studoval hlavně angličtinu, která 
byla obchodním jazykem té doby. Své do-
spívání prožil v židovském ghetttu, ale zde 
měl pocit osamocení a  odcizení. Přáním 
jeho rodičů bylo, aby se věnoval profesi 
obchodníka, proto ho poslali v  roce 1816 
do Hamburku k bohatému strýci – bankéři, 

aby ho zasvětil do podnikání. Ale Heinrich 
neměl talent na  podnikání, a  tak odešel 
v roce 1819 studovat práva do Bonnu. Díky 
své povaze měl při studiu problémy, ale 
přesto studia v roce 1825 dokončil. V tomto 
roce také opustil židovskou víru, nechal se 
pokřtít a  přestoupil k  protestantům. Chtěl 
mít takto otevřenou cestu do  evropské
kultury. Často cestoval, ale domov měl stále 
u rodičů.

Už během studia začal psát básně. Vel-
kou motivací mu byla sestřenice Amálie, 
do které se zamiloval, ale jeho láska nebyla 
opětována. 

Heine hodně psal, ale měl problémy 
s  cenzurou a  tak musel opustit Německo. 
Usadil se v  Paříži, kde žil téměř 25 let. Zde 
psal jako korespondent pro německé a fran-
couzské noviny. Svými články se snažil o sblí-
žení Němců a Francouzů. Bohužel, i zde ho 
provázela cenzura. Mohl jen nečinně přihlí-
žet, co se z  jeho děl stává. V této době bo-

joval se svými existenčními problémy, které 
mu nakonec pomohla vyřešit francouzská 
vláda, která mu poskytla rentu. V Paříži měl 
několik milostných vztahů, ale koncem roku 
1834 potkal mladou, teprve devatenáctile-
tou prodavačku C. E. Miratovou, do které se 
ihned zamiloval a  v  roce 1841 se s  ní ože-
nil. Přestože jeho žena neměla žádný zájem 
o  kulturní a  intelektuální záležitosti, žila 
s  ním do  konce života. V  roce 1843 se se-
známil a spřátelil s Karlem Marxem, s nímž 
vedl během jeho pařížského období rozsáh-
lé politické diskuse. Heine sympatizoval se 
socialistickými myšlenkami, obával se však 
důsledků jejich uplatnění.

V jeho nejslavnější básnické sbírce „Kni-
ha písní“, využívá tradic lidové lyriky a bala-
diky, obsahuje intimní, přírodní a  milostné 
motivy a  vyjadřuje se i  ke  společenským 
problémům. Tato kniha měla velký úspěch, 
některé básně se staly lidovými a  byly 
zhudebněny. V  další tvorbě se soustředil 
na prozaické práce, stati o umění a � loso� i 
a rozbory německé kultury. Ve veršovaném 
eposu „Německo: Zimní pohádka“ zesměš-
nil poměry v Německu.

V roce 1848 u něj propukla nemoc, ochr-
nul po celém těle a téměř oslepl. Přesto dál 
literárně tvořil. 

Heinrich Heine zemřel 17. února v Paříži 
a je pochován na Cimetiére de Montmartre. 
Jeho žena ho přežila o dvacet pět let.

Jeho styl psaní vyhovoval českým ob-
rozeneckým básníkům, inspiroval zejména 
Nerudu, Sládka, Borovského a  mnoho dal-
ších.

(mip)

HEINEHO
BUBENEČ - PRAHA 6
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Hrátky se slovy a představami transfor-
 mované do vizuální podoby pomocí 

obrazů s  motivy krajiny a  zvířat bájných 
i skutečných. Ruka je pouze anténou, za-
chycující transmise signálů z  jiného svě-
ta. Zveme vás na výstavu „Nebuď labuť“, 
která v Galerie Makráč potrvá do 12. pro-
since 2014. Autorka obrazů Adéla Souč-
ková je spjatá s  Prahou 6 velmi těsně. 
Její ateliér na  Drinopolu pojme mnoho 
položek - malby, gra� ku a  kresby stejně 
jako objekty a instalace. „Že by mi některý 
z těchto oborů byl bližší než jiné, to ani ne. 
Ráda uplatňuji všechny dohromady, když 
se prolínají, je to pro mě větší výzva.“ 

Výstava „Nebuď labuť“ je první samo-
statnou výstavou Adély Součkové po ab-
solutoriu AVU v Praze a v Drážďanech. Její 
absolventskou práci na pražské AVU tvo-
řila instalace, performance a kniha, o kte-
ré bude ještě řeč, zatímco v Drážďanech 
jí byla monumentální kresba na  stěně 
o  rozměrech 8 x 8,5 m. V  Galerii Makráč 
se v deseti obrazech vrací „k závěsu“, jak 
s úsměvem říká, protože se jí to po mno-

ha letech divočiny volné tvorby expandu-
jící do  prostoru nejrůznějším způsobem 
zdá zajímavé. Statické „obrázky“ stačí 
rozletu tvůrčí mysli jen málokdy, proto 
součástí jejích výstav bývají performan-
ce, videoprojekce a dokonce i ona sama 
jako další „exponát“ výstavy. Improvizace 
a  bezprostřední reakce na  prostor patří 
k důležitým metodám její práce. V tomto 
případě tedy znovu poutá obraz na stě-
nu, zatímco myšlenky, které zde mají la-
butí křídla, se chvějí všude kolem. 

V těchto obrazech se vrací k tradičním 
malířským motivům krajiny, zobrazené 
ale tak, jak to většinou známe, bohužel, 
už skoro všichni – přes obrazovku počí-
tače. Drama, re� exe, zátiší a  � lozo� cká 
hloubka přírody, to vše se odehrává skrze 
monitor a jeho ikony – šipky, odrážky en-
ter, koš, copy. Motivy krajiny a  proměny 
jejích nálad, mraky, vítr, déšť i sníh, stékají 
přes obrazovku, víme, že k ní patří, ale jen 
na nás je, zda je křížkem shodíme, či ni-
koli nebo je ponecháme a dál s nimi bu-
deme pracovat. Kontradikce skutečného 
a virtuálního, pohodlného, zdánlivě bez-
pečného, ale na  druhou stranu neméně 
krutého světa, vyvolává napětí, nejistotu 
a vnáší do situace existenční rozměr a na-
léhavý pocit rozhodnutí. 

Kromě dvou sytých barevných ak-
centů, velkoformátových pláten s  noční 

Krasohled krajnosti Adély Součkové
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krajinou a  bájným jednorožcem, jsou 
na stěnách výstavní síně rozesety bílé ob-
razy labutí, svádějících k  lyrickým před-
stavám. Ale - co ovládá let labutí? Mocné 
síly přírody nebo jsme to my, kdo pomocí 
šipek na  monitoru rozhodneme o  jejich 
osudu? Za vysvětlenou stojí sám motiv la-
butě, který určil název této výstavy. Jejím 
předobrazem v mysli Adély Součkové je 
exotičtější inspirace - fascinace motivem 
jeřába v  japonských skládačkách origa-
mi. Jeřába, alias labuť, nechává abstraktní 
lineární kresbou hořet, spát, zbořit, zaob-
luje jeho štíhlé tělo a údy do svalnatých 
tlustých ručiček. Papírový japonský jeřáb 
a hrátky s českým slovem labuť vyvolávají 
básnické, básnivé a  romantické konota-
ce. „To, co spojuje počítače, přírodní motivy, 
jeřába a labuť, je potkávání uměle vytvoře-
ného světa s přírodou, pocit nostalgie. Ale 
to vidím až zpětně, ne v procesu vytváření 
díla, protože kreslím a  maluji intuitivně,“ 
vysvětluje Adéla Součková. 

Pozoruhodným prvkem ovlivňujícím 
konečnou podobu a styl obrazů je jejich 
podklad. Maluje na  plátno na  dřevěné 
liště, ale jsou to plátna už dříve použitá 
bývalými spolužáky-výtvarníky. Znovu 
na ně kreslí uhlem a pastelem s minimál-
ními barevnými zásahy. Původní malby 
jsou dávným záznamem, kouskem cizího 
světa, který autorka přetváří, dokresluje 
či nechává znovu promluvit, a  vznikají 
tak zajímavá torza s  otevřeným koncem 
chápání zamýšleného významu. 

Hostem výstavy „Nebuď labuť“ je so-
chařka Eliška Perglerová, letošní absol-
ventka ateliéru monumentální tvorby 
AVU. „Hrajeme spolu takovou hru,“ říká 
Adéla Součková, „obraz, který já začnu 
a nedodělám, protože se mi z nějakého dů-
vodu nezdá, ona dokončí podle svého. Je to 
tedy naše společné autorské dílo, ve kterém 
není o vzájemné překvapení nouze.“ Zása-
hy mladé sochařky se projevují formou 
plastického motivu z  betonové směsi, 
který jemně ovlivňuje rovnováhu kom-
pozice a který Eliška Perglerová umísťuje 
do rohu či středu obrazu nebo dokonce 
mimo něj. Jsou ale vedeny s  maximál-
ním respektem k původnímu záměru ini-
ciátorky díla.

Svou tvorbu Adéla Součková označu-
je jako intuitivní, pracující především se 
symboly, které spojuje s prvky z poklad-
nice „věčné inspirace“, z které vybírá stej-
ně jako všichni umělci všech dob. „Intuice 
je zvláštní stav mysli, chvíle, která není ani 
emotivní ani racionální. Je přesnější než ra-
cionalita a  v  určitém momentu se propojí 
po formální i obsahové stránce. V současné 
době je symbolistické myšlení opomíjené. 
To, že jsou tak zvané symboly používané 
v  reklamě, ještě neznamená, že jako sym-
boly fungují, zasahují člověka manipulativ-
ně, nenabízejí mu další nebo jiné rozměry 
jeho samého. I  na  tento postoj výstava 
reaguje. Podle mě je životně důležité toto 
myšlení změnit a  vrátit původní symboly 
do hry. Hledat věci a tvary, které jsou sou-

časné, a  zároveň jim ponechat jejich pů-
vodní symbolickou funkci. Jen tak lze zjistit, 
jak dnes fungují, jaký nový efekt a význam 
mají. Pro takovou práci je zásadní fantasie 
a její rozvíjení."

Kompenzačním prvkem duševního 
napětí je těžká fyzická práce, nejen ta, 
kterou každý malíř nutně podstupuje 
dřív, než začne malovat obraz. „Stala se 
ze mě malířka pokojů. Nechcete ode mě vy-
malovat byt? Umím to dobře, na bílo a na 
zeleno,“ dodává se smíchem. 

Unikátem její dosavadní tvorby, který 
by určitě mohl být samostatným exponá-
tem výstavy, bohužel ale není, je útlá au-
torská kniha kreseb a citátů Adély Součko-
vé. Inspirací byla sbírka citátů po babičce, 
kterou ke  svému překvapení našla. Byly 
to citáty známých i  bezejmenných auto-
rů, myslitelů i lidových koumáků, které si 
babička zapisovala spoustu let a které re-
zonovaly s  jejími příběhy v určité životní 
situaci: citáty o lásce, citáty smutné, zará-
žející i kýčovité. A pocítila touhu vytvořit 
sbírku citátů vlastních, reprezentujících 
aspekty jejího vlastního života. Nebere 
je ale doslova, oprošťuje se od  běžného 
chápání slov a  jejich smysl transformuje 
do obrázků a otázek, které vedou daleko 
za  horizont původní teze. Souhra věty-
-otázky s kresbou vede k nejednoznačné 
vnitřní odpovědi čtenáře na citát. Vysoce 
individuální asociace Adély Součkové vy-
žadují od  čtenáře plnou pozornost, čas 
a  přemýšlení a  čtenář musí podniknout 
cestu do její hlavy. Zde je malá ukázka:
„Chci být posouvač mraků?“
„Jaké jsou tvoje tužby pro planetu?“
„Chytaj lidi signály z  nebe? (=cítící bytos-

ti?)“
„Atlas klamů. Navazují na sebe moje city?“
„Vede profesionalita k vyprázdněnosti?“
„Znám ještě jiné pravidlo než vlastní chtě-

ní?“
„Když je ti opravdu zima, zapal vlastní 

dům.“
„Když klíčí brambora, jde do země.“

(red)

Knihu „Adéla Součková: 
OTÁZKY“ vydalo nakladatelství 
Divus s podporou AVU v Praze.

Adéla Součková: Nebuď labuť
18.11. - 12.12.2014
Galerie Makráč, výstavní síň 
Ústavu makromolekulární chemie 
AV ČR
Heyrovského nám. 2, Praha 6
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Přestože ve své tvorbě usiluje ProART, ob-
čanské sdružení pro umění, o maximální 

vstřícnost a  srozumitelnost směrem k  di-
vácké obci, jejich představení se divákově 
mysli a  fantazii nevzdávají úplně snadno. 
Filozo� í ProART Company je prostupovat 
a spojovat různé obory umění, ať jsou rodu 
múzického, dramatického nebo vizuální-
ho, tím je vzájemně obohacovat a  s  jejich 
pomocí nalézat silný tvar, jehož téma a au-
tenticita osloví odborné i  laické publikum. 
ProART, o.s. produkuje tanečně-divadelní 
soubor ProART Company, jenž má za sebou 
devět sezón, více než 20 celovečerních pro-
jektů a  komponovaných večerů, spolupra-
cuje se zahraničními tanečníky a  choreo-
grafy a jejich představení dosáhla více než 
250 repríz. A především je pořadatelem nej-
většího tuzemského Mezinárodního multi-
žánrového workshop festivalu ProART.

ProART je proměnlivý a  živý organiz-
mus, a protože jeho rozpětí je široké a ne-
vymezené, nemá to vždycky snadné. Přesto 
prokazuje obdivuhodnou životaschopnost. 
„Držíme se vzájemně s Martinem Dvořákem,“ 
vysvětluje Alena Pajasová, tanečnice, uči-
telka tance a  výkonná ředitelka sdružení. 
„Martin jako umělecký šéf navazuje a udržuje 
kontakty s umělci, skládá programy festivalů, 
vymýšlí projekty a  také vlastní choreogra� e, 
píše texty, vytváří obsah a  směřuje ideově 
hodně dopředu. Já jsem spíš výkonná šéfka 
sdružení a  mám na  starosti i  ekonomickou 
agendu. Je to zvláštní, ale naše protichůdné 
funkce působí jako motor, který věci udržuje 
v chodu. Za ta léta intenzivní práce občas stří-
davě upadáme na  mysli. Když dolehne úna-
va na  Martina, já říkám – teď to nemůžeme 
vzdát, zrovna máme peníze, tak to musíme 
dodělat! -, když už nemůžu já, Martin řekne 
- mám rozpracovaný projekt, rozjednané lidi, 
to určitě musíme dotáhnout -, a tak je to po-
řád,“ směje se Alena Pajasová.

Většina uměleckých souborů současné-
ho tance čerpá inspiraci nebo přímo progra-
mově pracuje s dalšími obory – výtvarným 
uměním, divadelními formami, pantomi-
mou nebo � lmem; z hudby tanec přímo vy-
růstá a prostor pro něj modeluje například 
scénogra� e. ProARTu je toto snažení vlastní 
a od svého vzniku v roce 2004 je něco jako 
multižánrovým pionýrem, kterého kritika 
často nešetří. ProART v  rámci festivalu ka-
ždoročně pořádá workshopy, jejichž účast-
níky jsou vedle tanečníků také další umělci 
z  jiných oborů, fotografové, operní pěvci, 
herci, zpěváci atd. Důležité je, že všichni 
mají možnost vyzkoušet si na  vlastní kůži 

vyjadřovat se jinými prostředky než dosud. 
„Zkoušky i  zážitky bývají velmi intenzivní. 
Po sedmi dnech řadu z nich společným před-
stavením propojíme na  jevišti,“ vysvětluje 
Alena Pajasová, „právě jeviště prohloubí pro-

ces tvoření něčeho nového, umělecké obory 
se spontánně prolínají a  vznikají opravdu 
velmi zajímavé věci. Smyslem toho všeho je 
nalézt průsečík různých oborů a  vložit jeho 
speci� cké kvality do  společného jevištního 
tvaru. Tanec, herectví, zpěv se stávají pro-
středkem vzájemného obohacování, které 
přetrvá i poté, co představení a festival skon-
čí, protože tím, že prošli osobní zkušeností 
s  jinou oblastí, získali studenti jiný náhled 
a skutečný respekt k odlišnostem a individu-
alitě ostatních.“

Multižánrové rozkročení je i  východis-
kem vlastních autorských projektů ProART 
Company; k  těm vrcholným počítá Ale-
na Pajasová třeba společné představení 
s  Filharmonií Brno, kdy protipólem osmi 
tanečníků bylo 100 členů symfonického 
orchestru. Dramaturgicky se ProART za-
měřuje na  netradiční interpretace vážné 
hudby, sociální tematiku a  pochopitelně 
žánrový přesah. Tančí v  nezvyklých nebo 
méně obvyklých prostorách, k  nimž patří 
Národní památník na Vítkově, České muze-
um hudby, Wannieck Gallery nebo Vila Tu-
gendhat v Brně a další. V posledních třech 
letech se jejich festivalovou scénou stalo 
Theatro NoD Experimentálního prostoru 

ProART: Tělo jako hlas – slovo jako obraz
Roxy v Dlouhé ulici na Praze 1, jinak putují 
mezi Prahou, Brnem a hlavně cizinou, která 
je jejich aktivitám často otevřenější než scé-
na domácí. 

Velkou a nápadnou zvláštností jsou an-
gažovaná, politicko-společenská témata 
jejich choreogra� í – „Milada,“ inspirovaná 
soudním výslechem a  posledním dopisem 
oběti nejznámější justiční vraždy komunis-
tických politických procesů v 50. letech 20. 
století, nebo „Jan,“ choreogra� e věnovaná 
památce a odkazu Jana Palacha. V německé 
koprodukci připravují projekt s  tematikou 
bratrů Mašínů. K puzení vyjádřit se umělec-
kou formou k tvrdé realitě a ke střetu mezi 
snem, ideálem a  skutečností ne vždy spra-
vedlivého světa, tíhne umělecký vedoucí 
souboru Martin Dvořák, pro nějž jsou právě 
tyto syrové, kritické momenty nejsilnějším 
sdělením; ryzí abstrakce je v takových přípa-
dech mnohdy nedostatečná. Současné dě-
jiny jsou jeho velkým a osobním tématem. 
A nejen to, k neobvyklým projektům často 
vyzývá i ostatní tvůrce, např. v poslední pre-
miéře Motion Scores, kdy přiměl deset za-
hraničních choreografů pracovat s hudbou 
deseti českých skladatelů 20. století.

Občanské sdružení ProART vzniklo před 
deseti lety. Od té doby získalo odborný re-
spekt a  podporu významných organizací, 
které granty a  dotacemi pomáhají novým 
projektům na svět – magistrátů měst Prahy 
a  Brna, Ministerstva kultury ČR, ambasád 
států spolupracujících umělců, Českých 
center v  zahraničí, Rakouského kulturního 
fóra, Česko-německého fondu budouc-
nosti, mezinárodních grantových organi-
zací a dalších příznivců a sponzorů. Vlastní 
příjmy přináší pořádání každoročního me-
zinárodního festivalu v Praze a v Brně s vý-
znamnou zahraniční účastí a už zmíněných 
workshopů, hojně navštěvovaných stu-
denty konzervatoří, DAMU, JAMU a laickou 
a  odbornou veřejností. „Na  konci každého 
účetního období říkám, že když to dobře do-
padne, � nance dotáhneme zespodu na nulu,“ 
říká Alena Pajasová, „a  čekám, jestli na  nás 
samotné taky něco zbude. Jenže se ukazuje, 
že největším nebezpečím není nedostatek � -
nancí, ale něco, co nikdo nečekal - generační 
výměna, která má jiné priority hodnot a  jiný 
životní styl. Mezi studenty často vídám ta-
lentované a  charismatické adepty, kteří ale 
na jeviště ani nechtějí.“ 

ProART o. s. Patočkova 51, 169 00 Praha 6; 
http://www.proart-festival.cz

(red)

Foto Paul Leclaire
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Co všechno pro běžného člověka znamená 
pravěk a co si pod ním představuje? Ně-

kdo huňaté obočí s ustupující lebkou pračlo-
věka, někdo vyhynulá, na dnešní měřítka silně 
předimenzovaná zvířata, zalednění povrchu 
zemského, objev a  používání ohně, migraci 
za potravou a tak dále. Málokdo si představu 
pravěku bude spojovat s poesií a literaturou, 
jako je tomu v našem případě. Pravěk, sdru-
žení podporovatelů a  vydavatelů literatury 
a poesie svépomocí, převzalo z doby pravě-
ku inspiraci nikoli v podobě pravěkého brain 
stormingu, tedy utváření lidského společen-
ství v  tlupách, počátků lidské mluvy, konsti-
tuování jazyka, všeobecné schopnosti ko-
munikace a jejího poetického výkvětu - ústní 
slovesnosti, nýbrž ve  schopnosti tehdejších 
chlupatých obyvatel dělat, tedy vytvářet věci 
sami, svépomocí, bez zásahu pravěké nevi-
ditelné ruky trhu, vždyť o její existenci tehdy 
neměli ani tušení. DO IT YOURSELF!!! Mantra, 
zaklínadlo a motor všeho usilování a snažení 
sdružení Pravěk. Jeho základnou v Praze 6 je 
Café Exil.

Pravěk vznikl kdysi dávno v  roce 2011 
a působí v Praze, v Brně, kdekoli, kde se „děje“ 
poesie. Kromě šesti nebo sedmi zakladatelů, 
hnacího motoru sdružení, má dalších cca 40 
– 50 členů, příznivců a všestranných podpo-
rovatelů. Jedním z vůdčích osobností Pravě-
ku je Jiří Almer: „Sešli jsme se ve správnou dobu 
na  správném místě a  nechtěli jsme o  stavu 
umění jen mluvit, ale i něco konkrétního dělat. 
Většina z  nás se už dlouho zabývá kulturními 
aktivitami, píše knihy a fanziny, pořádá koncer-
ty, hraje v  punkových, metalových i  folkových 
kapelách, takže hudební paralela k nám je vel-
mi silná a rozmanitá, organizuje multižánrové 
festivaly, literární čtení a další formy setkávání 
a  založení Pravěku bylo dalším, přirozeným 
krokem k  přímé akci. Slovo „pravěk“ symbolic-
ky vyjadřuje myšlenku Do It Yourself (DIY) a pro 
nás to znamená co nejmenší míru zapojení 
do mainstreamového světa, jemuž se přizpůso-
bovat nechceme.“

PAPÍR JE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 
S Jiřím Almerem o literatuře pravěkou rukou

Otázkou pro Pravěk tedy není co, ale 
jak. Smyslem existence sdružení je vydá-
vání literatury a  podpora nezávislé tvorby, 
avšak dle manifestu DIY bez zásahu, pomoci, 
nebo chcete-li invaze nakladatelských domů 
a  týmů jejich profesionálních manažerů. Ko-
merce, její vábničky, � nty, sliby zisku a slávy 
a  také příkazy, jak má tvůrce psát, aby byl 
komerčně úspěšný, jsou odmítnuty ve všech 
formách vnějších i  skrytých: „Tvůrcům je 
vštěpováno, že všechno od  editorské činnosti 
po  propagaci a  distribuci je věc profesionálů 
a  žádný autor se bez jejich pomoci neobejde. 
Pokud autor vyhoví podmínkám nakladatelů 
a diktátu peněz, propagace, PR a reklamy, jeho 
dílo je vydáno, pokud ne, je odmítnut s tím, že 
,tohle lidi nečtou.´ Hlavní důvod je ale ten, že 
vydavatel nechce jít do rizika. My ho s potěše-
ním podstupujeme. My dokazujeme opak, že 
knihy lze vydávat i jinak. Nemyslím, že jsme na-
ivní idealisté. Kdyby se o  společnosti nepochy-
bovalo, žili bychom v totalitě.“ 

Jak tedy tito novodobí „blouznivci litera-
tury,“ odmítající připustit, že umění je zboží 
a  podle toho se s  ním také nakládá, knihy 
vydávají? Peníze a služby za peníze jsou pře-
ce jen v  lidské kultuře hluboce zakořeněny. 
Stačí být dobrý a napsat nejlepší knihu a svět 
si k ní najde cestu sám? Utopie, chtělo by se 
říct, jenže i v tomto případě se drží principu 
DIY. Knihu členové Pravěku zpracují, vysází, 
vytisknou, opatří titulkou a měkkou vazbou; 
výběr typogra� e, obrázků a gra� cké podoby 
knihy je na autorovi, pokud sám nemá vlastní 
představu, zvolí editoři nejjednodušší mož-
nou verzi. A  protože nesouhlasí s  nařízením 
Zákona o neperiodických publikacích o nut-
nosti vyvíjet knihkupeckou činnost a  nabí-
zet knihu k prodeji, a tedy výdělku, využívají 
možnosti zákona užít formu propagačních 
materiálů sdružení. 

„Knihy vydané Pravěkem nemají copyright,“
vysvětluje Jiří Almer, „ale jestli autor chce, 
může své dílo prezentovat a nabízet sám, nikdo 
mu v tom bránit nebude. Knihy se u nás neku-

pují, zájemce si ji odnese za dobrovolný dar, pří-
spěvek, ze kterého následně � nancujeme další 
vydavatelskou činnost. S potěšením musím říct, 
že naši příznivci nás podporují a snaží se přispět 
na náklady, někteří u nás jen vydají dílo, jiní se 
časem sami zapojí – každý autor tvoří Pravěk. 
A  zatímco mnohé velké festivaly a  velcí vyda-
vatelé knih krachují nebo omezují činnost, my 
nabíráme sílu, rosteme a  zlepšujeme se, což 
motivuje i  naše autory, kterých přichází stále 
víc a kteří se k nám opakovaně vracejí.“ 

Dalším východiskem a zdrojem inspirace 
je anarchizmus, k němuž má Pravěk názorově 
blízko. Přirozenou korekcí a  pojistkou pro-
ti vpádu chaosu je dobrovolné dodržování 
pravidel, osobní zodpovědnost a  ponechání 
prostoru k osobnímu růstu v čase. „Ač většina 
z nás, tvrdého jádra Pravěku, jsou historici nebo 
bakaláři a  magistři literárních oborů vysokých 
škol, neděláme kvalitativní selekci nebo obsa-
hovou cenzuru. Zapovězeny jsou jen texty pro-
pagující rasizmus nebo nacizmus, protože to 
není názor, ale zločin, a s tím jsme se u našich 
autorů nikdy nesetkali. Neřešíme ani formu kni-
hy ať je to komiks, próza, poesie, ale i abstraktní 
mandaly, fantasy literatura nebo humor. Knihu 
vydáme, i  když si myslíme, že není právě nej-
kvalitnější, protože konečný verdikt je jen a jen 
na čtenáři. Když tyto knihy prezentujeme na na-
šich akcích autorského čtení, autor sám vidí, jak 
jeho dílo bezprostředně působí. Re� exe vlast-
ních schopností a  zkvalitnění autorské práce 
přichází přirozeně s  časem a  zkušenostmi. My 
ale nejsme těmi, kteří budou autorům říkat, co 
a jak mají psát nebo dělat.“

Sdružení hledá jiné, přirozené cesty mi-
grace umění – pořádá autorská čtení, festi-
valy a  koncerty, během kterých prezentuje 
své vydavatelské počiny na  obyčejném sto-
le, probírka knihami je přístupná každému 
přítomnému. Pravěkou formu fyzické mig-
race za  kulturními statky po  svých v  závěsu 
za  zvěří dnes zastupuje ta virtuální, přede-
vším internet a jeho nekonečné možnosti, ale 
i  v  tomto případě je osobní kontakt autorů 
a  členů Pravěku klíčový. Pomocí internetu, 
blogů, partnerských webů a dalších kontaktů 
svých členů rozšiřuje tato pravěká komunita 
své působení, propaguje akce a  vydavatel-
ské počiny. Reklama je neplacená, protože 
představuje zbytečné náklady. A jako obvyk-
le také samotné možnosti virtuálního sdílení 
duchovních statků zkoumají smysl vydava-
telství Pravěk. Nestačí dílo vydat v e-podobě 
na vlastních stránkách autora? V tom má Jiří 
Almer jasno: „I ti, co mají své stránky a píší všeli-
jaké blogy, časem touží vidět své dílo na papíře, 
protože papír je srdeční záležitost. Internet je 
jen cesta, výsledek je tištěná kniha.“

(red)



1818

Zašli jsme se tedy do ateliéru podívat a vyzvědět pro vás, co tako-
 vý kurz obnáší.
Setkáváme se s  usměvavou lektorkou Pavlou, která nás vede 

do útulného ateliéru s plápolajícím ohněm v krbu. Všude kolem nás 
jsou na stěnách obrázky, výtvarné a jiné kreativní pomůcky. Usedá-
me k zázvorovému čaji a povídáme si.
 Čím se kurz Umělcova cesta liší od ostatních výtvarných kur-
zů, které vedete a co od kurzu mohou lidi očekávat? 

V  ateliéru a  o  víkendových kurzech učím především malovat 
a  kreslit. Umělcova cesta je naprosto odlišný sebepoznávací kurz, 
který pomáhá hledat cestu k našemu vnitřnímu umělci. Tedy nespe-
ci� kuje ani nevyhraňuje oblast kreativního zájmu, ale objevujeme 
své vlastní zájmy v  jakékoli umělecké činnosti. Jednoduše řečeno, 
neučíme se v tomto kurzu ani kreslit, malovat, tvořit hudbu anebo 
psát, i když je mnohé z toho jeho součástí, ale učíme se především 
poznávat sami sebe a objevovat vlastního tvůrčího ducha. Je to fas-
cinující cesta plná objevů a velké transformace. 
 Jak jste se k tomu dostala? Víme, že se výuce kresby, malby 
a  jiných výtvarných technik věnujete více, než 10 let a  mno-
ho našich čtenářek se pod vaším vedením také naučilo krásně 
kreslit. Není tohle ale něco jiného? 

Máte pravdu. Je to odlišné a dovedli mě k tomu mnozí z mých 
studentů. Do ateliéru a na kurzy docházejí lidé, kteří se pod mým ve-
dením učí kreslit. A jsou mezi nimi tací, kteří se naučí různé techniky, 
styly a najdou si svůj vlastní. Jsou ale mezi nimi i tací, kteří ten pocit 
nemají. Nakonec společně dojdeme k tomu, že umělcem není pouze 
ten, kdo umí kreslit nebo malovat, ale že jsou i jiné umělecké činnos-
ti. Já sama jsem mnoho let zkoušela různé směry. V dětství a v mlá-
dí jsem nejen malovala, ale i hrála divadlo. Učila jsem se na kytaru, 
ráda jsem psala a pak přispívala do časopisů, nakonec jsem vydala 
svou knihu. Pracovala jsem 10 let v oblasti reklamy, marketingu a PR, 
kde jsem také uplatňovala své kreativní schopnosti. Kurz Umělcova 
cesta vede právě k poznání vnitřního potenciálu každého z nás. Byli 
to tedy mí studenti, které kreslení takzvaně nepohltilo, ale měli tou-
hu tvořit. Hledali jsme různé další cesty, než jsme našli tu jeho. Před 
několika lety se mi dostala do ruky kniha Umělcova cesta od � lmo-
vé scénáristky a režisérky Julie Cameronové, která řadu let vyučuje 
v  kurzech zaměřených na  uvolnění kreativity a  po  jejím přečtení 
jsem v obsahu našla mnoho společných cest a poznání na nich a za-
čala jsem dle jejího návodu pracovat i s jinými lidmi. 
 A jak to může lidem pomoci? 

Jsem přesvědčena a sama žiji podle svého přesvědčení, že prá-
ce by měla být ztělesněním sebe sama. Potkávala jsem mnoho lidí, 
kteří vůbec neměli tušení, co to znamená. Když jsem se jich ptala, 
co je tedy nejvíce baví, byla jsem překvapena, když ani na toto ne-
uměli odpovědět. A to mne vedlo k zamyšlení, jak těmto lidem po-
moci nalézt sama sebe a realizovat se. Člověk se rodí s ohromným 
potenciálem. Dalo by se říct, že člověk je doslova tvořitel sám sebe 
a nikdy dopředu nemůžeme vědět, kým se stane. Naše životy se ale 
vyvíjejí v různých prostředích a my máme kromě jiného jedinečnou 
schopnost toto prostředí absorbovat. Což je neuvěřitelně úžasné, 
ale na druhou stranu nás to velice blokuje. Želva bude vždycky žel-
vou, ať se narodí kdekoli. Když se české dítě narodí v Číně, doslova 
absorbuje všechny čínské zvyky včetně řeči a  používá ji jako svůj 
rodný jazyk. Když si představíme, jak nás tedy prostředí ovlivňuje, 
je to krásné, ale zároveň smutné, protože civilizovaná doba zaměře-
ná na ekonomiku a průmysl, není nakloněna kreativnímu rozvíjení 

lidské osobnosti. Výtvarný předmět se scvrkne na dvě hodiny týdně 
čehosi, co můžeme s politováním vnímat jako předmět, kde se mů-
žeme „o� ciálně � ákat“. Když si však člověk uvědomí, že vlastně ani 
neví, s jakým potencionálem se narodil, může se rozhodnout, že jej 
zkusí znovu v sobě nalézt, probudit a rozvinout. 
 Jak kurz probíhá? 

Umělcova cesta je tříměsíční kurz, kde se pravidelně setkáváme 
jednou týdně na aktivní  dvě hodiny a pracujeme ve skupince 8 – 
12 lidí. Na společných schůzkách probíhají vzájemné re� exe všech 
účastníků a  lektorovaný koučing  odvedené domácí práce před-
cházející i následující. Je to tedy velmi intenzivní kurz, kdy účastníci 
na sobě pracují i doma. Denně je potřeba vyhradit si cca půl hodiny 
času a 1x týdně si vyhradit čas na „rande“ se svým vnitřním umělcem 
a společné setkání. 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří mají touhu nebo zájem dozvě-
dět se něco o sobě, nalézt svou vnitřní tvůrčí činnost. Je však zapo-
třebí počítat s tím, že je tomu potřeba věnovat nějaký čas a z vlastní 
zkušenosti i ze zkušenosti ostatních lidí vím, že skupinová práce je 
v tomto ohledu obrovským přínosem. Samotná síla skupiny má ne-
uvěřitelnou moc. Je zdrojem velké re� exe a postřehů, zdrojem mo-
tivace i vůle. I my zde pracujeme s publikací Umělcova cesta, která 
tvoří ucelený soubor všech cvičení, ale používáme ji pouze jako pá-
teř celého programu. Přestože je velmi dobře zpracovaná pro samo-
statnou práci doma, nic nevynahradí zkušenost čerpanou prostřed-
nictvím skupiny a její re� exe. Neocenitelnost skupiny spočívá také 
v tom, že slabou sílu vůle jednotlivce dokáže posunout za hranice 
svých vlastních. Mnoho lidí se pro skupinovou práci rozhodlo právě 
pro tu zkušenost, že jejich vůle nebyla dostatečná, aby Umělcovu 
cestu dokončili sami a po ukončení programu jednotně přisvědčují, 
že práce ve skupině se nedá vůbec se samostatnou prací srovnávat, 
co se týče všech transformačních prožitků během programu. 

A ze svých vlastních zkušeností v životě se mohu k názoru účast-
níků přiklonit. Vím, že bych nikdy nevyšlapala Bobotův kuk v Černé 
hoře, nikdy bych neslanila šedesáti metrový skalní převis, také bych 
nesjela divokou řeku Salzu a další podobné bych neprožila, kdyby 
mou slabou vůli v  adrenalinových aktivitách nepozvedla síla vůle 
těch, kdo stáli vedle mě. A dodnes jsou to pro mě nejkrásnější pro-
žitky, kterých stále díky bohu přibývá. Je neuvěřitelné překonávat 
sami sebe a Umělcova cesta je skutečné dobrodružství. 

Více informací naleznete na: Ateliér Mozaika, www.atelier-
mozaika.cz, info@ateliermozaika.cz nebo na tel. 724 583 331

(at)

UMĚLCOVA CESTA,
tak se nazývá tříměsíční kurz rozvoje vnitřní 
kreativity, který pořádá Ateliér Mozaika.
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Prodej vstupenek: Eliášova 18, Praha 6, tel.: 603 485 596
Cena slosovatelné vstupenky je 500 Kč. 
Po odtržení slosovatelného kupónu bude držitel vstupenky odměněn dárkem.

Děkujeme všem sponzorům
Partner pořadatele

Výtěžek z celé akce bude věnován na konto Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem

REPREZENTAČNÍ
BENEFIČNÍ PLES

13. prosince 2014 ve 20 hodin
v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Ples je pořádán Klubem dívek a žen s Turnerovým syndromem 

Hrát bude skupina Artur 
Večerem Vás bude provázet
Eva Skalická a Rudolf Kosina 

Čeká Vás večer plný dobré zábavy, zajímavých hostů 
a bohatá tombola

Prezident Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem 
Rudolf Kosina si Vás dovoluje srdečně pozvat na



Jezděte úplně 

bez starostí!

ŠKoda rapid nebo 
ŠKoda rapid spaceback
jen za 5 899 Kč měsíčně 

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou službou ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout 
bez akontace, jen za fixní částku úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Rapid 1.2 TSI 63 kW nebo ŠKODA Rapid Spaceback 1.2 TSI 
63 kW za 5 899 Kč měsíčně ve verzi služby KOMPLET. A to včetně kompletního pojištění, servisu a sady zimních kol.  
Kompletní nabídku služby najdete na skoda-auto.cz/bezstarosti. Zeptejte se nás v on-line chatu, zavolejte na Infolinku 
ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.

ŠKODA Bez starostí
Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN“). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN 
nebo na webových stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

skoda-auto.cz/bezstarosti /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Jezděte úplně 

bez starostí!

ŠKoda rapid nebo 
ŠKoda rapid spaceback
jen za 5 899 Kč měsíčně 

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, Praha 6
Nušlova 4/2515, Praha 5
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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