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inmargo

Vážení přátelé, milí čtenáři!

Jsem ráda, že Vás mohu opět pozdravit ze stránek Vašeho oblíbeného 
magazínu Hospital IN. Také tentokrát Vám přinášíme mnoho 
zajímavého a doufáme, že se pobavíte, poučíte a že se nám podaří 
vylepšit Vaše chvíle ve zdravotnických zařízeních, ať už tam budete 
jako pacienti, návštěvníci nebo lékaři.
Samozřejmě i v tomto čísle naleznete ty rubriky, na které jste zvyklí. 
Nechybí informace o některé z nemocnic – podívali jsme se do 
Ústřední vojenské nemocnice a popovídali jsme si také s ministrem 
obrany Martinem Stropnickým o tom, jaká je v České republice péče 
o veterány.

Není to ale to jediné, co na následujících stránkách najdete. Jsme moc 
rádi, že Vám přinášíme velmi zajímavý titulní materiál, jelikož jsme 
se rozhodli napsat o nadaci Divoké husy. Dozvíte se o ní nejen díky 
rozhovoru s její ředitelkou Marcelou Nevšímalovou, ale také s jednou 
z ambasadorek této nadace – s Michaelou Dolinovou.

Nebudu Vám ale prozrazovat, co všechno na následujících stránkách 
najdete. Doufám, že se Vám bude dobře číst a že nám i nadále 
zůstanete věrní tak jako doposud.

Přeji Vám příjemné čtení a hlavně pevné zdraví! 
Johana Hovorková

šéfredaktorka
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Léčbu v Protonovém centru Praha 
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

www.ptc.cz

Každý rok postihne rakovina prostaty statisíce mužů po celém světě. V Česku jich onemocní přes 9 tisíc. Běžná 
léčba není tak úspěšná jako protonová terapie. Díky té máte 97% šanci na úplné vyléčení.  

Zvolte život. Vsaďte na proton. 

Proč proton:
97 procent. Vysoká úspěšnost oproti běžné léčbě. 

Cílený zásah. Dokonale přesný paprsek je šetrný ke zdravé tkáni.
Normální život. Během terapie i po ní můžete pracovat, bavit se a sportovat.

Sex. Významně zvýšená šance na zachování potence ve srovnání s běžnou léčbou.
Doba léčby. U časného stadia pouze pět dní.

RAKOVINA 
PROSTATY,

97% ÚSPĚŠNOST 
LÉČBY
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Šéfredaktorka: Johana Hovorková; redakce@hospitalin.cz 
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Spolupracujete s Nadací 
Divoké husy. Jak tato 
spolupráce vznikla?
Seznámila jsem se s ředitelkou 
nadace Marcelou Nevšímalovou  
na akci pro děti a tam jsme 
se daly „dohromady“. Prostě 
vzájemná sympatie.

Co se vám na nadaci líbí?
Že je konkrétní a vlastně už tak 
nějak zajetá. Že má skvělé
osobnosti, které pracují na více 
než sto procent.

Podporujete i jiné  
charitativní projekty?
Ano, Veselého seniora, i když 
v poslední době jsem pro ně
zase tak moc nepracovala. Vždy 
většinou přijmu nabídku na
vystoupení, ale sama aktivně 
takovou práci nevyhledávám.
Proto mám tyto nadace, které 
mě zaúkolují.

Fanoušci vás momentálně 
mohou vidět hlavně 
v divadle. Na co
byste je pozvala?
Určitě na Přízrak Londýna, má 
premiéru v divadle Hybernia
11. března. Je to tajemný 
a trochu děsivý muzikál s krásnou 
hudbou a skvělou choreografií. 

Doktorům věřím
podvědomě

Herečka Michaela Dolinová vystupuje v posledních letech hlavně v divadle, 
v představeních pro dospělé i pro děti. Zároveň se ale stala tváří Nadace Divoké 
husy. Jak se jí daří skloubit práci, rodinu i charitu? A jak to má s pravidelnými 
návštěvami lékaře?

Prostě něco jiného než
obvyklá legrace s muzikou.

Jaká role je vám nejbližší?
Myslím, že Coco Chanel 
v divadle Semafor. Hrajeme tam 
pravidelně s Honzou Čenským, 
Libuší Švormovou a dalšími. Je
to pecka s desetiletou tradicí.

Děláte také představení pro 
děti. Jsou to přísnější diváci 
než dospělí?

Nejsou přísnější, naopak 
jsou naivnější. Ale rychlejší 
v reakcích. Vůbec hraní  
pro děti je dynamičtější než 
dříve.
Mám ráda edukativní hraní. 
Máme pořad o zdravém jídle 
i o slušném chování a o počasí. 
Ale děti edukaci přijmou jen
pokud se u ní baví. Zkrátka se 
u toho dost zapotíme, ale
když nás pochválí puberťáci, 
je to dvojnásob potěšitelné.
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Vzpomenete si na roli,  
která pro vás byla 
nejsložitější?
Je to každá nová. Já mám trochu 
problém s texty, jde mi to
do hlavy hůře než dřív. Takže 
nejdříve je důležité znát
perfektně text, abyste na tom 
mohli tvořit a stavět roli.

Dlouhou dobu jste 
moderovala počasí.  
Sledujete ho teď každý den? 
A řeknete si třeba:  
„Já bych to udělala lépe“?
Ano, štve mě, jak jsou ty holky 
mladé a štíhlé a krásné
(smích). Raději se na počasí 
nedívám. Poslouchám ho v rádiu.

V loňském roce jste oslavila 
padesátiny. Řešíte věk?
Moje předešlé odpovědi to 
dokazují. Ano, řeším.
Náš časopis je k dispozici hlavně 
v čekárnách nemocnic.

Jaká jste pacientka?  
Bojíte se doktorů?
Jsem z doktorské rodiny a tudíž 
podvědomě doktorům

důvěřuji. Psychika dle mého 
názoru dělá opravdu hodně.
Zatím jsem naštěstí nemusela 
podstupovat nějaké bolestivé

Michaela Dolinová absolvovala 
Pražskou konzervatoř. Nastoupila 
do Kladenského divadla, 
kde odehrála velký repertoár 
klasických rolí. Souběžně 
hostovala v Divadle Semafor ve 
skupině Josefa Dvořáka, se kterým 
pak odešla do soukromého 
divadla Josefa Dvořáka. Hostovala 
i v Hudebním divadle Karlín, kam 
v roce 1993 nastoupila do stálého 
angažmá. Hrála v muzikálech: role 
Vdovy v Zorbovi, Jacquelin v Kleci 
bláznů, Boženku v Podskalákovi, 
Irenu v Josefíně, titulní roli Viktorie 
v muzikálu Viktor-Viktorie, roli 
Marie v Za zvuků hudby, Annie 
v Chicagu. Momentálně hraje roli 
Coco Chanel ve stejnojmenné hře 
a titulní roli Pařížanky – v Divadle 
U Hasičů. Připravuje se na roli 
Irmy do Kabaretu Irma. Vystupuje 
coby moderátorka a zpěvačka 
na mnoha kulturních akcích. 
Michaela má 2 děti, 2 kočky 
a jejím manželem je soudce 
Jan Sváček.
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zákroky. Nebo na to rychle 
zapomenu?

Chodíte na preventivní 
prohlídky?
Určitě na ženské prohlídky 
a k zubaři. Ale on mi tam stejně
vždy nějaký kazík najde!

Máte hodně představení, 
děti, věnujete se charitě... 
Jak odpočíváte?
Právě tímhle. Pravda, někdy se 
to nakupí a to si ráda dám celý 
den na válení. Ale dlouho to 
nevydržím. 
Mě hraní a vůbec pohyb velmi 
baví. Nabíjí mě.  
A jak říká jedna moje kolegyně: 
Čím víc mám práce, tím víc 
stihnu.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

WWW.TOWERPARK.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/TOWERPARKPRAHA

#TOWERPARKPRAHA

Mahlerovy sady 1 / 130 00 Praha 3 /
+420 210 320 081 / info@towerpark.cz

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLF

Unikátní restaurační komplex OBLACA ve zrekonstruované 
Žižkovské věži láká své hosty nejen na skvělý 
gastronomický zážitek, ale také na jedinečný výhled 
na stověžatou Prahu. Poloha přímo vybízí k posezení 
a pokochání se neuvěřitelným pohledem z výšky 66 metrů. 

Již samotný vstup do recepce TOWER PARK PRAHA 
naznačuje, že vás čeká něco výjimečného. Luxusní 
prostředí, welcome drink a pak už jen vyjet do oblak. Patro 
restaurace OBLACA tvoří tři kabiny, jejichž moderní design 
nikterak neruší jedinečný výhled, a tak se stačí jen usadit 
a nechat své chuťové pohárky vybírat z propracovaného 
sezonního menu hlavní restaurace. K čerstvým pokrmům 
patří neodmyslitelně výběr těch nejlepších vín a českého 
piva. Druhou kabinou je Café s pohodlnými boxy, lákající 
k posezení. Celý koncept pak doplňuje Bar OBLACA, kde 
připravují nabídku z destilátů mimořádné kvality. Krátce po 
svém otevření získal bar cenu v Czech Bar Awards 2012 
v kategorii „Nejlepší design Bar“. V barové nabídce je 
kromě evergreenů i vlastní výroba, především pak drinky 
s kouřovými efekty. Přejeme nebeské zážitky, blažený 
úsměv na tváři a dobrou chuť.

Kontakt: OBLACA RESTAURANT
TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
www.towerparkpraha.cz/restaurace/

Inzerce
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radost

Nejraději
dělám

Ředitelka nadace 
Divoké husy 
Marcela Nevšímalová nám 
objasnila, jak roznášejí 
pomoc na svých křídlech.

Nadace Divoké husy 
podporuje různé druhy 
benefičních akcí. Jako partner 
akce po skončení zdvojnásobí 
celkový zisk.

Jak vybíráte projekty, kterým 
pomáháte?
Naši žadatelé jsou z nestátních 
neziskových organizací. Mají 
každý měsíc možnost požádat 
v rámci programu Benefice 
s Divokými husami o podporu 
své benefiční akce.
Při výběru nás zajímá organizace 
samotná. V jaké oblasti pracuje, 
jaké má výsledky a jak hospodaří. 
Druhým kritériem je záměr 
využití daru od Divokých hus. 
A třetím je benefiční akce 
samotná. Důležité je, aby 

organizace zapojila do pořádání 
benefice co nejvíce svých klientů 
anebo podporovatelů.
Divoké husy nedarují totiž 
peníze jen tak, ale odměňují 
aktivitu a rozdávají tak radost 
dvojnásobně.

Ve chvíli, kdy nějaký projekt 
vyberete, jak spolupráce
probíhá?
Když se vybraná organizace 
dozví, že jejich benefici
podpoříme, začne akci 
připravovat. Naši podmínkou 
je, aby se naše logo objevilo na 
všech dostupných materiálech 
spojených s beneficí. Když
benefice proběhne, musí 
organizace předložit Divokým
husám vyúčtování. Týká se to 
všech prodejních dokladů,

darovacích smluv či protokolů 
o rozpečetění veřejných
sbírek spojených s termíny 
pořádané benefice. Pokud je
vše v pořádku, výtěžek může 
pořadatel převést na grantový
účet Nadace. Ta vystaví darovací 
smlouvu a pak už nic nebrání 
tomu, aby byl výtěžek zaslán 
zpět a navýšen o stejnou 
částku. Do půl roku od obdržení 
peněz musí organizace 
provést závěrečné vyúčtování. 
Předloží ke kontrole faktury 
či doklady o koupi té věci či 
zařízení, která se objevila úplně 
na začátku v žádosti. Divoké 
husy se buď osobně přesvědčí 
o splnění záměru, či jim postačí 
fotodokumentace. Všechny 
doklady jsou pečlivě kontrolovány 
a archivují se.
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V rámci vaší nadace funguje 
také Klub přátel Divokých
hus. Jak se stát jeho členem 
a jak jeho prostřednictvím
mohou zájemci pomáhat?
Do Klubu přátel Divokých hus 
je možné se přihlásit přes naše 
webové stránky anebo poslat 
email na adresu Nadace.
Od našich přátel pak očekáváme 
jakoukoliv formu podpory.
Mohou se stát přispěvateli 
veřejné sbírky Lety s Divokými
husami anebo se aktivně podílet 
na přípravě vlastních benefičních 
akcí nadace.

Když se člověk podívá na 
kalendář benefic na vašem 
webu, je to opravdu hodně 
akcí. Kolik lidí se na provozu 
vaší nadace podílí?
Na provozu Nadace se během 
loňského roku podíleli tři
lidé. Od února letošního roku 
pracuje v Nadaci pouze
vedoucí kanceláře. Grantové 
programy poběží samozřejmě
dál.

Jak vznikl název Divoké husy?
Název Divoké husy je vlastně 
dovozní značka. Od roku
1997, kdy byla Nadace Divoké 
husy založena, ji až dodnes
podporuje holandská nadace 
Wilde Ganzen – a odtud
v překladu název.
My chápeme divokou husu jako 
tu, která stále létá, nevydrží na 
místě, a tak se liší od těch hus 
domácích. Naše Divoké husy 
roznáší na svých křídlech pomoc 
druhým, a to nejen po České 
republice, ale mnohdy daleko 

za naše hranice, za hranice 
kontinentů.

Hodně se píše o charitativním 
malování deštníků. Co je to
za akci?
Charitativní malování deštníků 
byla naprosto spontánní
akce. Byl srpen, venku pršelo 
a navíc tzv. okurková sezona. 
Napadlo nás, proč třeba 
nepomalovat deštníky a pak 
je třeba nevydražit. Do akce se 
zapojily jak mediálně známé 
osobnosti, Štěpánka Duchková, 
Renata Drössler, Eva Čížkovská, 
Eva Hrušková, Jan Přeučil či Karel 
Voříšek, tak i ti, kteří nás chtěli 
podpořit a patří mezi naše dárce. 
Malování se podařilo díky 
hotelu Hilton Prague Old Town 
a samotná aukce proběhla 
v druhém hotelu Hilton Prague. 
Za podporu hotelům patří 
velké poděkování, protože jsme 
dokázali vydražit díky jejich 
podpoře částku 74 000 Kč. Ty se
staly součástí podpory dvou 
benefic.

Náš časopis spolupracuje 
s Nemocnicí Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského 
a zveřejnili jsme reportáž
z Koncertu pro paliativu, 
který proběhl pod vaší
patronací. Jak vznikla tato 
spolupráce?
Práce všech neziskových 
organizací si moc vážíme.
K někomu to máme blíž 
a k někomu dále. Divoké 
husy totiž létají po celé 
České republice. Nemocnici 
Milosrdných sester známe, víme, 
jak funguje a jak vzácné je její
oddělení paliativy. Už v minulosti 
jsme podpořili její benefici 
a pomohli tak zakoupit zařízení 
pokojů. Ani tentokrát nebylo 
pochyb o potřebnosti využití 
možného daru od nás. Rádi jsme 
žádost schválili a výtěžek
znásobili.

Jak jste se vy sama stala 
ředitelkou nadace?
Na jaře 2010 jsem začala 
pracovat pro Divoké husy pouze

Nadace Divoké husy podporuje 
odvážné lidi a smělé projekty 
v sociální a zdravotní oblasti.
www.divokehusy.cz
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na zkrácený úvazek jako 
ta osoba, která pomůže 
s marketingem a s hledáním 
dárců. Po pěti měsících, když
se současná paní ředitelka 
rozhodla odejít, mi byla
nabídnuta její pozice. Přesto 
jsem se po celou dobu svého
působení v Divokých husách 
marketingu a fundrasingu
nevzdala. Můj život musí mít 
totiž tempo, věci, které dělám, 
musí mít smysl a nejraději bych 
každý den udělala někomu 
něčím radost. A v Divokých 
husách se to dařilo.

S jakými problémy se Divoké 
husy potýkají?
Obecně by se dalo říct, že se 
potýkáme s vytrvalostí dárcovství. 
Česká republika má totiž světové 
prvenství v bleskové pomoci. 
Umíme zareagovat okamžitě, 
když je třeba pomoci v Čechách, 
Haiti, Srí Lance či Indii. Ale
vytrvalost nám schází. Takže dalo 

by se říct jednou větou: Uvítali 
bychom více dárců.

Vzpomenete si na nějakou 
benefiční akci, u které vaše
nadace pomáhala a vám 
opravdu utkvěla?
Ano, vzpomínám na benefiční 
akci neziskové organizace
z Moravy. Je to sice 4 roky 
zpět, ale tak krásná spolupráce 
se prostě nedá zapomenout. 
Místní domácí asistenční služba, 
nezisková organizace, se 
rozhodla, že když jim nikdo na 
nové auto nedá, pořídí si starší, 
a navíc se o něj zaslouží. Zapojila 
do benefice všechny své seniorky, 
o které pečovala, a naplánovali 
úžasnou benefiční akci „Prodej 
anturií“. Její klientky se sešly
v místní sokolovně. Na stolech 
s ubrusy vystavily své anturie 
v květináčích a každá si je 
sama začala prodávat. Získaly 
prodejem neuvěřitelných 80 
tisíc a od Divokých hus dostaly 
maximální výši daru, což je 
60 tisíc. A hle, bylo z toho 
auto. Měly obrovskou radost 
a nebojím se říct, že příprava 
akce, samotný průběh až 
po zakoupení vysněného 
automobilu, což trvalo cca pět 

měsíců, zkvalitnilo život všem. 
Ony takové endorfiny umí divy
v každém věku…

Kdo všechno patří mezi vaše 
patrony?
Bezmála před pěti lety se tvářemi 
Divokých hus stala Michaela 
Dolinová, Kamila Moučková, 
Simona Postlerová a Ondřej 
Kepka. Jim patří velký dík, 
protože svojí účastí a osobní 
podporou akcí pořádaných 
Nadací, dokázali oslovit
širokou veřejnost. Další velkou 
oporou se stala Štěpánka
Duchková, která je navíc členkou 
správní rady.

Můžete naše čtenáře pozvat 
na nějakou nadcházející akci?
Divoké husy podpoří koncem 
února a v březnu tři benefiční
akce. První z nich je Perníčkové 
auto, které pořádá Diakonie 
Valašské Meziříčí a výtěžek bude 
věnován na pořízení automobilu. 
V březnu pak to bude pražská 
akce Fashion for FOKUS, kterou 
pořádá organizace FOKUS 
Praha a výtěžek bude použit 
na vybudování venkovního 
relaxačního zařízení pro osoby 
s mentálním onemocněním. 
A Benefičním plesem ve 
Vyškově, pořádaným PIAFOU 
Vyškov, jehož výtěžek pomůže 
dofinancovat projekt Dobročinný 
obchůdek, ve kterém vzniknout 
nová pracovní místa pro
hendikepované, budeme 
v březnu končit.

Každý měsíc však přibývají nové 
a nové benefice, kterým Divoké 
husy výtěžky znásobují. Každou 
korunu dokážeme proměnit na 
dvě a znásobit tak radost.
Můžete být součástí i vy, když se 
stanete našimi dárci.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv



13

Vynikající účinky
přístroje Laxman

Nasadíte si speciální brýle a sluchátka, na
Laxmanu si vyberete program, např. ,,Rychlé

odstranění únavy” a zapnete start. Světelné
pulsy z brýlí a speciální zvuky ze sluchátek
přeladí Vaše tělo a mysl do ,,správného” sta-
vu - bez únavy! Za pár minut procitnete od-
počinutí jako po hodinách spánku. Připadá
Vám to jako sci-fi? Není.
Koncept Laxmanu není nijak nový: tuto tech-
nologii audiovizuální stimulace (AVS přístro-
je) vyvinula NASA a nositelé Nobelových cen
už před čtvrstoletím. Ale právě německý
Laxman, obshující nejmodernější biotech-
nologie, posunul výrazně účinnost této me-
tody kupředu. Posuďte sami:

depresí, nespavosti a na zrychlení učení. Čas-
to je zbaví i nutnosti brát na uvedené potíže
léky. AVS metoda je bezpečná, nemá ved-
lejší účinky, protože působí biofyzikálně:

Přístroj vyvíjený německými vědci a NASA dává
neuvěřitelné možnosti pro zdraví. Během minut odstraní
celotýdenní únavu či stres, během dnů či týdnů vyřeší
natrvalo problémy se spánkem nebo depresemi. Zrychluje
učení, uzdravuje z několika nemocí a to není zdaleka vše.

AVS
přístroje

20 let
garance
účinnosti Sleva na AVS přístroj:

Nikdy bych nevěřila, že mi ten malý
přístroj vyléčí za tři týdny z nespavosti

a poskytne tolik radosti a štěstí.
Radka Teichmannová, 38 let, Praha

Prim. MUDr. Jan
Cimický, CSc.:
,,Jsem přesvědčen, že

AVS posunují do bu-

doucnosti hranice psy-

chické kondice. U nás je

 nejúčinnější relaxace a dodání energie
 okamžité odstranění stresu a únavy
 rychlé a trvalé řešení nespavosti a depresí
 nadprůměrná psychická odolnost
 samoléčba několika nemocí
 rychlejší učení o 40% a dalších 20 účinků

KATALOG
ZDARMA

Pošlete sms s adresou
a slovem HOSPI na:

774 444 795
Katalog zasíláme ihned.

Napište i svůj email a
dostanete zdarma Ebook:

,,Civilizační potíže
vyřešeny.”

Vyzkoušení zdarma,
půjčovna, nákup:
značková prodejna
Anglická 16, Praha 2.
Dalších 20 míst v ČR.výh radn í  dovozce

www.galaxy.cz

Přístroj Laxman s 49 programy (účinky)
je takový domácí lékař a léčitel

v jednom. Je určen samouživatelům,
ale pro vynikající výsledky jej začínají
používat i lékaři a fakultní nemocnice.

Také si jej pořizují české celebrity,
například Ivana Gottová, Marek Vašut

či Tomáš Klus. Reference známých
osobností, lékařů a ,,běžných” uživatelů

najdete na webu www.galaxy.cz.

Zdeněk Jilemnický, 73 let, důchodce:
,,Trpěl jsem depresemi. Laxman na to zapůso-

bil dobře a ve velice krátké době. Asi se jed-

nalo o nějaký blok, protože si to jinak nedove-

du vysvětlit – Laxman mi pomohl za jediné

sezení od depresí, které jsem měl už leta.”

Jan Šabouk z Pardubic, 29 let, operátor:
,,Měl jsem problémy se spánkem - důvodem

byl stres a směnný provoz. Po používání pří-

stroje se problémy vytrácely a po týdnu byly

pouze výjimečné. Negativní účinky jsem

žádné nezaznamenal.”

K čemu Češi Laxman nejvíce využívají? Podle
statistik na rychlé odstranění únavy, stresu,

používáme od roku 1997, nyní nový

Laxman a v dnešní hektické době bych je

doporučil téměř každému.”

přelaďuje mozkové vlny a tělesné biorytmy.
Navodí vlastně stav mysli a těla, kterého člo-
věk není schopen díky civilizační zátěži do-
sáhnout: stav bez únavy, kvalitní hluboký
spánek, radostnou náladu, stavy vyšší imu-
nity apod. Jen pozor: AVS přístroje nemo-
hou používat kvůli blikajícímu světlu epilep-
tici. Používání Laxmanu je jednoduché, ú-
činky garantované a často nenahraditelné.
Laxman má ale také nevýhodu a tou je cena.
Nejlevnější AVS přístroje s garantovanou
účinností začínají na 5000 Kč a nejlepší Lax-
man stojí zhruba 25000 Kč.
Účinek si můžete předem vyzkoušet nebo si
přístroj půjčit domů (www.galaxy.cz). Tyto
nové moderní biotechnologie jsou v dnešní
hektické době výhodné a Laxman mohu do-
poručit i po vlastní dobré zkušenosti.

Radka Vlčková

HospitalIN-11.pmd 17.3.2015, 12:341
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interview

úspěšně
pokračovat
Ivana Urešová se 1. dubna oficiálně stala 
novou ředitelkou Pardubické nemocnice. 
Vlastně staronovou, protože ve vedení 
Pardubické nemocnice už před lety pracovala 
coby ekonomická ředitelka, přesněji řečeno 
náměstkyně ředitele pro ekonomiku. 

Budeme

„S Pardubickou nemocnicí 
jsem se vlastně nikdy úplně 
nerozloučila, a přestože jsem 
pak pracovala na vedoucích 
pozicích v jiných institucích, 
dění v ní jsem stále bedlivě 
sledovala,“ říká Ivana Urešová.

Působila jste ve vedení hned 
několika zdravotnických 
institucí... Které z bývalých 
angažmá bylo pro Váš 
profesní růst nejzásadnější? 
Nedá se říci, které bylo 
nejzásadnější, protože důležitá 
byla všechna, i když každé 
z jiného důvodu. Pro každého 
profesionála jsou asi určující 
jeho úplné začátky – ty jsem 
absolvovala v nemocnici ve 
Vysokém Mýtě, kam jsem 
před 25 lety nastoupila jako 
ekonomka. Právě v této 
nemocnici jsem se pak stala 
ředitelkou a vedla ji více než 
10 let. Právě skutečnost, že 

jsem se vypracovala z nižšího 
managementu až na post 
ředitelky nemocnice, byla pro 
můj profesionální a vlastně 
i osobní život nesmírně důležitá. 
Před 11 lety ale byla ve Vysokém 
Mýtě zrušena akutní lůžková 
péče a já odešla za novou 
výzvou právě do nemocnice 
v Pardubicích, kde jsem se stala 
ekonomickou náměstkyní. 
V této funkci jsem strávila velmi 
poučných 5 let a Pardubice 
se mi v dobrém slova smyslu 
zaryly pod kůži. Pak ale došlo 
k výměně ředitele a na základě 
toho jsem změnila své působiště 
i já a odešla do nemocnice 
v Chrudimi, kde jsem zůstala 
posledních 6 let a odcházela 
z funkce ekonomicko-technické 
náměstkyně. Symbolicky jsem se 
vrátila znovu do Pardubic, což 
mě velmi těší. S Pardubicemi 
jsem se totiž nikdy definitivně 
nerozloučila a dění v nemocnici 

jsem stále sledovala, takže 
jsem vlastně nepřišla do 
cizího a neznámého, nýbrž do 
domácího prostředí. Což je velká 
vstupní výhoda. 

Říkáte, že jste dění 
v Pardubické nemocnici 
nepřetržitě sledovala, 
jaké změny podle vás tato 
instituce potřebuje nejvíce? 
Jsem přesvědčena, že po 
profesní, technické i ekonomické 
stránce lze úspěšně pokračovat 
v dobře započatém. Některé 
ozdravné procesy už byly 
nastaveny, takže mým úkolem 
bude dohlédnout na to, aby 
plynule pokračovaly, aby chod 
celé nemocnice nenarušovaly 
nepatřičnosti a aby měli lékaři 
odpovídající pracovní zázemí. 
I dobré ale může být vždy ještě 
lepší a lékařům, a především 
pacientům lze v mnohém vyjít 
ještě více vstříc. Chci se proto 
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soustředit na komunikaci 
s veřejností, s našimi klienty, 
protože bych si přála více 
spokojených pacientů, takových, 
jimž se dostane nejen špičkové 
odborné, ale i lidské péče. 
Komunikace s pacienty 
u nás byla léta zanedbávána 
a podceňována, důraz byl 
kladen především na úroveň 
medicínských výkonů, ale mluvit 
s pacienty a vše jim správně 
a trpělivě vysvětlit uměli jen 
v některých zařízeních. Teď 
přitom rozhodně nemám na 
mysli konkrétně Pardubickou 
nemocnici, ale tuzemské 
zdravotnické instituce obecně. 
Právě v této oblasti vidím 
značné rezervy a ty se pod 
mým vedením budeme snažit 
drobnou každodenní prací 

zaplnit, až jednou budeme 
opravdu dobří, snad nejlepší. 
Pokud se toto podaří, bude to 
změna, kterou pocítí všichni (jak 
lékaři, tak pacienti) a kterou 
dle mého názoru všichni 
potřebujeme. 

V čem chcete naopak na 
předchozí vedení navázat? 
Jak už jsem zmínila, na 
mnoho správně započatého 
a nastaveného lze navázat zcela 
plynule a úspěšně to rozvíjet. 
Přebírám nemocnici v dobré 
kondici, získali jsme akreditaci, 
minulý týden jsme otevřeli nový 
multioborový pavilon. Neplánuji 
teď žádné revoluční zásahy, 
chci zajistit bezproblémový 
chod nemocnice a postarat se 
o to, aby poskytovala služby 

Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty denne. Když mám pocit,  
že to mé hlasivky neutáhnou, vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich účinek je  
skoro okamžitý. Jsem narozena ve znamení Berana a jako taková, co si sama  
nevyzkouším, tomu nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DOPORUČUJI, vyzkoušejte  
Zlaté pastilky na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní produkt

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest 
v krku

www.zlatepastilky.cz

Golden produkty žádejte v  lekárně.

bolest v krku
chrapot
kašel
ucpaný nos
svěží dech
hlasivky

v té nejvyšší kvalitě a přitom 
ekonomicky prosperovala. 

Jaký bude váš první krok po 
nástupu do funkce ředitelky? 
Moje první kroky povedou 
na jednotlivá oddělení mezi 
zaměstnance i mezi pacienty. 
I když jsem Pardubickou 
nemocnici vnitřně nikdy 
neopustila, přece jen jsem 6 let 
pracovala jinde. Takto dlouhá 
doba určitě přineslařaduzměn, 
které nejsou zvenčí na první 
pohled viditelné. Proto chci 
zjistit, co nového se událo od 
doby, kdy jsem tuto nemocnici 
dočasně opouštěla. 

Text: redakce
Foto: Tomáš Kubelka

Inzerce
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interview

Přebírám
stabilní

Chrudimská nemocnice 
má nového ředitele. 
K 1. dubnu 2015 se funkce ujal 
MUDr. Vladimír Kučera.

Vladimír Kučera vystřídal 
MUDr. Vladimíra Ningera, Ph.D., 
který od začátku letošního 
roku působí jako náměstek 
generálního ředitele Nemocnice 
Pardubického kraje, a. s. 
Tato společnost vznikla letos 
sloučením pěti nemocnic akutní 
lůžkové péče vlastněných 
Pardubickým krajem. Patří mezi 
ně i Chrudimská nemocnice.

Jaký bude váš první krok 
po nástupu na místo  
ředitele?
Zcela prostý. Bezprostředně 
po svém nástupu se plánuji 
sejít s každým z primářů 
nemocnice. Chci si vyslechnout 
jejich potřeby a vydefinovat 
si krátkodobé i dlouhodobé 

zařízení

priority jednotlivých oddělení. 
Jinak v krátkodobém horizontu 
to bude doladění organizační 
struktury vedení Chrudimské 
nemocnice v souladu s novým 
organizačním řádem spojených 
zdravotnických zařízení 
Nemocnice Pardubického kraje, 
a. s., tak aby lépe reflektoval 
tuto skutečnost, aby se 
eliminovaly některé duplicity 
a pokryly nastavené požadavky 

především na controlling 
a management kvality.

Jaké změny podle vás 
nemocnice nejvíce 
potřebuje?
S ohledem na skutečnost, že 
po svém předchůdci přebírám 
zařízení v podstatě stabilní 
s dobře nastavenými vnitřními 
vztahy a procesy, nejsou potřeba 
žádné radikální změny. Ať 
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již se jedná o rozsah poskytovaných 
zdravotnických služeb Chrudimské 
nemocnice, tak i jejich personálního 
zabezpečení. Žádné revoluční kroky se 
nejeví být nezbytné a rozvoj bude spíše 
postupný cestou evoluce. Jako jednu ze 
svých priorit v krátkém až střednědobém 
horizontu mám vybudování nové 
multioborové JIP pro pacienty oddělení 
interny a neurologie a také vybudování 
nového nízkoprahového příjmu. 

V čem naopak chcete navázat  
na předchozí vedení?
Již po mnoho let je vyhlášená chrudimská 
chirurgie, která je známa svojí erudicí 
a specializací na miniinvazivní chirurgii 
(laparoskopie, artroskopie). Toto je třeba 
i nadále rozvíjet a podporovat i trend 
moderní jednodenní chirurgie. 
Navíc jsme jako nemocnice získali nově 
i akreditaci onkochirurgickou a bylo by 
vhodné i nadále udržet a rozvíjet tuto 
operativu. Například nádorů prsu, ale 
nejen jich. Pochopitelně v nemocnici není 
jen chirurgické oddělení, a tak budeme 
i nadále rozvíjet další obory a směry, které 
již dnes vycházejí z dobrých základů. Ať již 
se jedná o neinvazivní kardiologii, slibně 
se rozvíjející pracoviště endoskopické 
nabízející screeningová vyšetření nádoru 
tlustého střeva, chronickou resuscitační 
péči, která je unikátní v našem kraji, 
a další.

Kde jste působil dříve a jak 
v nové pozici využijete předchozí 
zkušenosti?
Ve své předchozí pozici jsem byl 
ředitelem společnosti Dimed, což je 
nestátní zdravotnické zařízení poskytující 
služby v oborech radiologie a nukleární 
medicíny. Hlavní devizou je těsný kontakt 
s provozem chrudimské nemocnice 
a znalost mnohých procesů i potřeb. Navíc 
má pětiletá praxe z nestátního zařízení mi 
umožnila nahlédnout na mnoho aspektů 
zdravotní péče jinou optikou a doufám, že 
z této zkušenosti budu mít možnost využít 
i ve své současné pozici.

Text: redakce
Foto: archiv In
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inhospital

Špičková péče 
o vojáky i civilisty
Ústřední vojenská nemocnice je stálicí na hvězdném nebi české medicíny mezi 
institucemi, které se dlouhá desetiletí zabývají soustavným a odborným výzkumem, 
špičkovou péčí a poskytováním praktických, denních služeb klientům.

Specializované kliniky Ústřední 
vojenské nemocnice patří k tomu 
nejlepšímu, co může ve srovnání 
v rámci EU (ale i na širším fóru) 
uspět ve srovnávání kvality, 
odbornosti a profesionality. 
Zajímavá je také péče nemocnice 
o válečné veterány.

Ústřední vojenská nemocnice 
– Vojenská fakultní nemocnice 
Praha je veřejností vnímána jako 
výjimečné zdravotnické zařízení 
s dlouholetou tradicí poskytující 
špičkovou zdravotní péči. Svými 
výsledky a oceněními se řadí 
mezi přední a nejprestižnější 
zdravotnická zařízení v České 
republice. Provozuje moderní 
medicínu a zajišťuje vysoce kvalitní 
a bezpečnou komplexní zdravotní 
péči prověřenou akreditací SAK.
V ÚVN pracuje devět klinik 
a více než dvě desítky oddělení, 
kde se provádí vysoce odborné 
a specializované výkony a ošetření. 
Ročně se v ÚVN uskuteční přes 
milion ambulantních vyšetření, 
hospitalizováno je přes 24 tisíc 
pacientů.

Celkový pohled na areál Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze.

Archivní snímek exteriéru Ústřední 
vojenské nemocnice.
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Nemocnice pečuje z převážné 
části o obyvatele Prahy 6, 
o příslušníky armády a dalších 
složek ozbrojených sil, v řadě 
subspecializací také o nemocné 
z dalších regionů České republiky. 
Poskytuje moderní léčbu a péči 
ve všech oborech s výjimkou 
dětského lékařství, porodnictví, 
kardiochirurgie a léčby popálenin.
Jakožto fakultní nemocnice 
zajišťuje odborné stáže pro dva 
tisíce studentů lékařských fakult 
Univerzity Karlovy a dalších 
vysokých škol, je také řešitelem 
řady projektů výzkumu a vývoje.

Psychologická podpora 
a vyšetření
Ústřední lékařsko-psychologické 
oddělení (ÚLPO) má dvě základní 
oblasti odborného působení – 
sekci klinické psychologie, jejíž 
součástí jsou i specializované 
poradny, a sekci expertizní, 
výběrovou. V rámci sekce 
klinické psychologie se věnuje 
komplexní psychodiagnostické, 
léčebné, poradenské a posudkové 
činnosti. Kromě nich poskytuje 
i konziliární služby, včetně krizové 
intervence, nemocným i jejich 
rodinným příslušníkům. V rámci 
psychoterapeutických služeb 
poskytuje individuální i skupinovou 
psychoterapii (pro hospitalizované 
i ambulantní pacienty). K běžné 
praxi patří všechny základní 
psychoterapeutické přístupy 
(kromě psychoanalýzy), včetně 
podpůrných postupů, jako jsou 
hypnóza a relaxace. Psychologické 
oddělení také zajišťuje odbornou 

péči i pro vlastní personál ÚVN 
formou speciálních výcvikových 
programů zaměřených především 
antistresově, na zlepšení schopnosti 
komunikace a na regeneraci 
psychických sil.
Expertizní sekce oddělení vyšetřila 
v roce 2014 na 2 tisíce žadatelů 
o službu vojáka z povolání, 
vyšetřuje vojáky před odjezdem 
do mise a po návratu, posuzuje 
psychickou způsobilost vojenských 
specialistů, jejichž odbornost si 
vyžaduje velké psychické zatížení, 
jako jsou například pyrotechnici či 
výsadkáři.
Sekce expertizní psychologie má 
možnost pracovat s nejnovějšími 
metodami psychologického 
assessmentu a testování 
a zároveň se podílí na jejich vývoji 
a ověřování. Dlouholetá praxe 
v oblasti dopravně-psychologických 
vyšetření a výběru osob pro 
specifické profese jak v civilním 
sektoru, tak v ozbrojených složkách 
umožnila oddělení zařadit se mezi 
přední pracoviště personálního 
výběru pro náročná povolání.

ÚVN a Armáda České republiky
Oddělení nemocí z povolání (NPOV) 
poskytuje pracovně-lékařské 
služby pro AČR a organizace, 
jejichž zřizovatelem je Ministerstvo 
obrany ČR. Jedná se především 
o preventivní pracovně-lékařské 
prohlídky a posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci zaměstnanců 
vykonávajících práce rizikové podle 
zákona upravujícího ochranu 
veřejného zdraví nebo práce 
s rizikem ohrožení zdraví. Důležitou 

Hlavním posláním Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice je poskytovat kvalitní bezpečnou odbornou 
zdravotnickou péči založenou na nejmodernějších léčebných 
metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality života svých 
pacientů.

součástí služeb pro MO ČR je 
posudková činnost a vyšetření 
osob vysílaných do zahraničí před 
výjezdem a po návratu (vojenské 
mise, struktury NATO, vojenští 
přidělenci při diplomatickém 
zastoupení, účastníci vojenských 
odborných kurzů a stáží).
Oddělení je poskytovatelem 
komplexních pracovně-lékařských 
služeb pro smluvní organizace 
nejen v rezortu MO, ale i v civilním 
sektoru. Část ambulantní doby je 
vyhrazena pro veterány vojenských 
zahraničních misí.

Centrum ambulantní  
zdravotní péče (CAZP)
CAZP zahrnuje Polikliniku, program 
Zelená cesta a ambulance Úřadu 
vlády ČR a Parlamentu ČR.
Středisko Poliklinika poskytuje 
základní léčebně-preventivní 
péči a posudkovou činnost 
v ambulancích praktických 
lékařů a dále specializovanou, 
léčebně-preventivní a posudkovou 
činnost v interní a nefrologické 
ambulanci. Provádí rovněž 
některá specializovaná vyšetření 
(ergometrie, 24hodinové 
monitorování krevního tlaku). 
Na základě požadavků složek 
MO ČR, GŠ AČR a silových 
ministerstev zajišťují pracovníci 
oddělení zdravotnické zabezpečení 
mimořádných akcí – cvičení, 
výjezdů, shromáždění, návštěv 
delegací aj. Prioritou oddělení 
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je poskytování služeb klientům 
rezortu MO ČR a AČR, válečným 
veteránům, vojenským důchodcům 
a jejich rodinným příslušníkům. 

Program Zelená cesta
Je samostatný program 
vytvořený primárně pro zajištění 
ambulantních zdravotních služeb 
pro potřeby armády, Ministerstva 
obrany ČR, válečných veteránů, 
vojenských důchodců a dalších 
kategorií pacientů složek 
integrovaného záchranného 
systému. Jedná se o pracoviště 
poliklinického charakteru se 
specifickým objednávkovým 
systémem, který mohou využít 
pouze pacienti registrovaní 
do databáze programu. Pro 

klienty programu Zelená cesta jsou vyčleněny odborné ambulance 
(chirurgie, ortopedie, urologie, dermatovenerologie, neurologie, interna, 
stomatologie); ostatní odborná pracoviště (například oční klinika, 
radiodiagnostika, gynekologie, ORL a další) mají pro program vyčleněné 
termíny. Středisko Zelená cesta je situováno v areálu ÚVN. v budově B3.
Během roku 2014 získalo oprávnění k využívání této nadstandardní 
služby 1 922 nových klientů a prostřednictvím programu bylo v roce 2014 
ošetřeno v odborných ambulancích ÚVN 8 936 klientů.

Péče o válečné veterány
ÚVN pečuje o válečné veterány v rámci ambulantní i hospitalizační a 
ošetřovatelské péče. Ambulantní péče je poskytována zejména v rámci 
programu Zelená cesta. Ošetřovatelskou péči zajišťuje Domov péče o 
válečné veterány a další oddělení, zejména pak Domov se zvláštním 
režimem. V ÚVN je pečováno o čtyři desítky veteránů 2. světové války. 
Domov péče o válečné veterány (DPVV) je určen pro válečné veterány 

a jejich manželky nebo družky, jejichž zdravotní stav 
nevyžaduje trvalou péči a kteří jsou schopni se o sebe 
postarat. V DPVV je poskytováno bydlení, strava a služby 
spojené s pobytem (pomoc při oblékání, osobní hygieně, 
přípravě a podávání stravy).  
V roce 2014 zde bylo umístěno deset válečných 
veteránů.

Domov se zvláštním režimem
Jde o registrovanou sociální pobytovou službu, která 
poskytuje trvalý pobyt osobám majícím sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního 
onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
nebo jinou demencí, které mají z důvodu těchto 
onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Režim tohoto pracoviště je přizpůsoben specifickým 
potřebám klientů. Zdravotní péče je zde zajištěna pouze 
nelékařskými zdravotnickými profesemi, neposkytuje 
tedy léčebnou ani diagnostickou činnost. Lékařská péče 
je zajištěna ambulantně.
V roce 2014 se Domov se zvláštním režimem připravoval 
na certifikaci České alzheimerovské společnosti – Vážka. 
Cílovou skupinou oddělení jsou primárně váleční 
veteráni.

Text: redakce
Foto: archiv
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CHCETE MÍT SVOU VÁHU 
POD KONTROLOU?
GLUKOMANNAN
KONJAC (AMORPHOPHALLUS KONJAC), LIDOVĚ NAZÝVANÝ TAKÉ JAKO 
„ĎÁBLŮV JAZYK“ JE ROSTLINA ŽIJÍCÍ NA SUBTROPICKÉM A TROPICKÉM 
VÝCHODĚ ASIE OD JAPONSKA A ČÍNY, NA JIH PO INDONÉSII. JE TO 
TRVALKA, ROSTOUCÍ Z MOHUTNÉ HLÍZY S PRŮMĚREM AŽ 25 CM.

Text: redakce Foto: archiv

M ouka, připravená ze su-

šených hlíz konjac je staletí 

užívána v čínské, korejské 

a japonské kuchyni.

Sušina hlízy konjac (Amorphophallus 

konjac) obsahuje až 40 % gluko-

mannanu. Je to ve vodě rozpustný 

polysacharid, považovaný za potravi-

novou vlákninu. Protože se během 

trávení nerozkládá na jednoduché 

stravitelné cukry, pro organismus 

nemá žádnou kalorickou hodnotu.

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI 
PŘIROZENOU CESTOU
Glukomannan na sebe v kyselém 

prostředí žaludku váže vodu a zvýší 

svůj objem až 200násobně. Vytvoří 

se silně viskózní gelovitá hmota, která 

vyplní žaludek a vyvolá pocit sytosti.

Výzkumy ukázaly, že gelovitá hmota se 

vytváří kolem částeček potravy a způ-

sobuje, že trávicí enzymy uvolňují z po-

bávání tuků a cholesterolu z potravy 

a ve snížení reabsorpce (zpětného 

vstřebávání) žlučových kyselin. Tím 

jsou játra nucena produkovat další 

žlučové kyseliny z cholesterolu, díky če-

muž hladina cholesterolu v krvi klesá.

Užívání glukomannanu ukázalo sta-

tisticky významné zlepšení hladiny 

celkového cholesterolu u obézních pa-

cientů. (International Journal of Obesity 

2008 (4):289-293.)

U zdravých lidí užívání 3,9 g gluko-

mannanu po dobu 4 týdnů snížilo 

hladinu celkového cholesterolu, LD 

lipoproteinů, triglyceridů a systolického 

krevního tlaku. Triglyceridy v krvi se 

snížily až o 23 % . (American Journal of 

Clinical Nutrition 1995, 61 (3):585-589.)

Výživové doplňky obsahující gluko-

mannan se používají na celém světě 

proti zácpě, obezitě, acne vulgaris, 

diabetu II. typu a na snižování hladiny 

cholesterolu.

Na snížení hmotnosti se doporučuje 

příjem 3 g denně ve třech dávkách po 

1 g, spolu 2,5–3 dcl vody přibližně 30 

minut před jídlem. Na snížení hladiny 

cholesterolu v krvi se doporučuje pří-

jem 4 g denně podobným způsobem. 

Spolehlivé značkové výživové doplňky, 

obsahující kombinaci výtažku ze zelené 

kávy a glukomannanu, jako například 

STRONG NATURE® Zelená káva PLUS 

nebo čistý STRONG NATURE® Gluco-

mannan,  se dají koupit za dostupnou 

cenu i u nás v lékárnách.

travy sacharidy pomaleji, a tím se sníží 

množství vstřebávaných sacharidů.

Glukomannan váže na sebe i tuky 

a oleje a přirozenou cestou je vynáší 

z trávicího traktu, proto jejich kalorická 

hodnota pro organismus je nulová. 

Neváže však minerály a vitaminy, po-

třebné pro zachování zdraví. Je třeba 

dodat, že část v tucích rozpustných 

vitaminů a minerálů může být vázána 

glukomannem.

Do osmi týdnů trvající dvojitě slepé 

studie bylo zařazeno 20 obézních pa-

cientů. Placebo nebo potravinový do-

plněk, obsahující 1 g glukomannanu byl 

podáván pacientům jednu hodinu před 

každým jídlem. Pacienti během studie 

neměnili své stravovací návyky ani svůj 

způsob života . Studie prokázala, že 

během 8 týdnů u pacientů užívajících 

glukomannan, hladina cholesterolu 

signifikantně klesla a zaznamenali 

u nich průměrné snížení hmotnosti 2,5 

kg. (Internationawl Journal of Obesity 

2008, 8 (4):289-293.)

SNÍŽENÍ HLADINY 
CHOLESTEROLU
Užívání glukomannanu snižuje hladinu 

cholesterolu. Studie potvrdily, že 

snižování hladiny LDL cholesterolu 

(„špatný cholesterol“) a zvyšování 

hladiny HDL cholesterolu („dobrý 

cholesterol“) významně souviselo 

s užíváním glukomannanu. Mechanis-

mus účinku spočívá ve snížení vstře-

Zdroj: www.zelena-kava.cz, www.glucomannan.cz
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Martin Stropnický:
Péči o veterány stále zlepšujeme
Ústřední vojenská nemocnice se podílí na zdravotní péči o veterány, ať už ty z 2. světové války, 
nebo o ty novodobé. Podle ministra obrany Martina Stropnického systém funguje dobře, avšak na 
ty „novodobé“ vojáky stále není upřen dostatek pozornosti. To se ministerstvo chystá změnit. 

Péče o veterány byla historicky 
synonymem péče o vysloužilce, 
jakási náhrada sociálního 
zajištění. Jak je tomu dnes?
Současná péče o válečné veterány je 
širší. Ministerstvo obrany nepečuje 
v současnosti pouze o veterány 
z 2. světové války, „válečné 
vysloužilce“, ale také novodobé 
veterány, vojáky, kteří sloužili 
v zahraničních operacích po roce 
1990.

Obecně došlo v péči o válečné 
veterány k zásadní změně po 
roce 1989. Důležitým mezníkem 
bylo přijetí dvou zákonů. Zákona 
o vojácích z povolání a zejména 
zákona o válečných veteránech, 
který v roce 2002 definoval pojem 
válečný veterán, stanovil podmínky 
pro získání osvědčení válečného 
veterána a úkoly ministerstva 
v oblasti péče o ně. 
Zvýšená pozornost byla a je 
věnována tzv. druhoválečným 
veteránům, kterých v současné 
době máme v evidenci přes devět 
set. V případě potřeby mohou 
využívat služeb Domovů péče o 
válečné veterány v Karlových Varech 
nebo v pražské ÚVN. Poskytujeme 
jim také finanční podporu na 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
(do výše 22 000 Kč i na manželku) 
a rekreační pobyty (do výše 6 000 Kč 
i na manželku). 
Novodobých veteránů evidujeme 
v současné době celkem 12 600. 
Ti mimo činnou službu, kteří 

nepobírají dávky důchodového 
pojištění, mohou využívat 
rekreační pobyty s ozdravným 
programem ve vojenských 
zařízeních a může jim být 
poskytována preventivní či v 

případě potřeby ambulantní péče 
ve vojenských zdravotnických 

zařízeních. Veteránům, kteří pobírají 
dávky důchodového pojištění, 
pak náleží obdobné benefity jako 
druhoválečným veteránům. 

Vojáci na misích mají zajištěnou 
lékařskou a zdravotnickou 
péči. Podílí se na tom ÚVN a její 
podřízené subjekty?
Systém zdravotní péče 
v zahraničních misích je založen 
na polních nemocnicích, centrech 
zdravotních služeb a praporních 
obvazištích, které jsou v podřízenosti 
Agentury vojenského zdravotnictví. 
Ústřední vojenská nemocnice tento 
systém lékařské péče v zahraničních 
misích doplňuje svými lékaři 
a specialisty. V České republice 
pak poskytuje vysoce odbornou 
péči například vojákům, kteří byli 
v zahraniční operaci vážně zraněni 
a poskytuje nejen lékařskou péči 
v první fázi po převozu zraněného, 
ale také následnou lékařskou 
a rehabilitační péči ve spolupráci 
s rehabilitačními zařízeními na 
Měříně nebo na Slapech. 

Co podle Vás nejvíc chybí pro 
odpovídající úroveň zdravotní 
péče o vojáky, příslušníky IZS 
a veterány?
Obecně považuji zdravotní péči 
poskytovanou vojenskými zařízeními 

interview
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za velmi dobrou.  Velmi se osvědčil například program 
Zelená cesta, vytvořený primárně pro zajištění 
ambulantních zdravotních služeb pro potřeby armády, 
Ministerstva obrany ČR, válečných veteránů, vojenských 
důchodců a dalších kategorií pacientů složek IZS. 
Vše ale samozřejmě není úplně dokonalé. Současné 
kapacity neumožňují vyhovět stále se zvyšujícímu počtu 
žádostí o umístění válečných veteránů ve vojenských 
sociálních a zdravotních zařízeních. Bohužel neexistuje 
zákon, který by této kategorii osob, které nasazovaly 
své životy za naši vlast, umožňoval přednostní přijetí 
do podobných zařízení v blízkosti jejich bydliště, kde 
mají své rodiny. Zde sehrávají významnou roli pracovníci 
odboru pro válečné veterány, kteří se snaží přesvědčit 
provozovatele jednotlivých zdravotních a sociálních 
zařízení k přednostnímu přijetí válečného veterána 
v případě potřeby. 

Armáda ČR je profesionalizovaná. Je tomu tak 
i v zajištění lékařské péče? Nebo mohou vojáci 
využít i civilní systém?
Poskytujeme vojákům z povolání ve vlastních zařízeních 
zdravotní péči na nejvyšší úrovni a v maximálním 
rozsahu. V případě potřeby neodkladné lékařské péče 
či specializované lékařské péče (například v oboru 
gynekologie a porodnictví), má voják možnost zvolit si 
pro ošetření některé z civilních zdravotnických zařízení. 

Jakou podporu má péče o fyzickou a psychickou 
kondici veteránů, regenerace, prevence 
a podobně?
Je to jedna z oblastí, na které se nyní intenzivně 
zaměřujeme.  Úzce při tom spolupracujeme se spolky 
sdružujícími veterány, například s Československou 
obcí legionářská nebo Českým svazem bojovníků 
za svobodu. Tyto cíle sleduje také dotační program 
ministerstva obrany „Péče o válečné veterány z doby 2. 
světové války“, jehož hlavním cílem je zprostředkování 
pomoci druhoválečným veteránům při plnohodnotném 
zapojení do života, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým 
a psychickým schopnostem a možnostem. Program 
se v posledních letech realizuje prostřednictvím 
Československé obce legionářské, která sdružuje 
nejvíce účastníků 2. světové války. V rámci programu 
působí po celém území republiky 30 terénních 
pracovníků, kteří pečují o devět stovek válečných 
veteránů v průměrném věku 91 let. Pravidelně je 
navštěvují, doprovázejí na různé akce, zapojují je do 
přednášek na školách a pomáhají jim řešit problémy 
každodenního života. V tomto roce bude poprvé do 
projektu zařazeno přibližně 100 novodobých válečných 
veteránů starších 70 let.

V reakci na vysoký věk válečných veteránů a jejich 
narůstající zdravotní problémy byl zřízen Domov se 
zvláštním režimem při ÚVN Praha pro válečné veterány se 
sníženou soběstačností a Léčebny dlouhodobě nemocných 
při ÚVN Praha a Vojenské nemocnici Olomouc. 
Na podporu novodobých veteránů spustilo v březnu 
2012 ministerstvo obrany projekt spolufinancovaný EU, 
který je zaměřen na jejich začleňování do civilního života 
s důrazem na uplatnění na trhu práce. Dosud bylo v jeho 
rámci rekvalifikováno 217 a zaměstnáno 183 novodobých 
válečných veteránů. V projektu máme zájem pokračovat  
i v dalších letech. 
V současné době se vůbec obrací naše pozornost více 
k novodobým veteránům. Aktuálně analyzujeme na 
ministerstvu několik podnětů, jak dále vylepšit péči o ně.

Využíváte Vy osobně ve své funkci služeb lékařů 
ÚVN?
Ano. Několikrát jsem již služeb ÚVN využil a vždy jsem se 
setkal s profesionálním přístupem lékařů i zdravotnického 
personálu. Ne nadarmo pravidelně boduje střešovická 
nemocnice v anketách spokojenosti pacientů.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Divadelní společnost Jana Hrušínského

Jaroslav Vostrý

Tri v tomˇ

Inzerce
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interview

1000 statečných:
V zimě a ledu
Magazín HOSPITAL in již 
nějakou dobu podporuje 
projekt 1000 statečných, 
který pomáhá získat dostatek 
finančních prostředků 
na optimalizující studie 
v oboru dětské onkologie 
a hematologie. Možná by 
nikoho nenapadlo, kolik je 
mezi Statečnými cestovatelů!  
Rádi bychom je našim 
čtenářům postupně představili, 
a tak jsme jim položili několik 
otázek. Druhým, koho jsme 
vyzpovídali, je cestovatel 
a dokumentarista Václav Sůra.

Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. 
Vzpomenete si, kdy jste ji 
potřeboval nejvíce?
Při cestě na severní pól jdete pouze 
po zamrzlém oceánu - Severním 
ledovém. Pod sebou máte stále 
cca čtyři kilometry vody. Kry nejsou 
ale kompaktní - jsou stále v pohybu 
a to vlivem mořských proudů, 
větru a rotace zeměkoule. Dochází 
k neustálému trhání ledu. Trhliny 
jsou široké i stovky metrů a brání 
vám v pochodu k vytčenému cíli. 
Zamrzají rychlostí cca dva centimetry 
tloušťky za 24 hodin. Někdy musíte 
jít i po takto tenkém ledu – a to 
chce velikou dávku statečnosti!

Ještě větší ale potřebujete když 
ten led pod vámi povolí. Mně se 
to stalo již několikrát, při první 
cestě na severní pól v roce 2005.  
Ta koupel při teplotě -35°C byla 
opravdu dlouhá (než jsem zvládl 
vylézt zpět na led) a bylo to 
o vlásek...  
Myslím že právem patřím mezi 
1000 statečných.

Na jaké místo se chcete 
podívat, zatím se vám to 
nepovedlo a proč?
Na jižní pól! Cena za expedici je 
opravdu veliká a sehnat peníze na 
takovou cestu je čím dál tím větší 
problém.

1000 statečných je projekt, 
který nezištně pomáhá těm, 
kteří to nejvíce potřebují. 
Kdy jste se s podobnou 
pomocí setkal na svých 
cestách?
Že si v týmu polární výpravy nezištně 
pomáháme, je samozřejmostí. Je 
to dáno i tím, že se pohybujeme 
v opravdu extrémních podmínkách, 
kde každá pomoc a záchrana zvenčí 
je většinou hodně daleko a trvá 
to dost dlouho - počítáme s tím, 
že si musíme umět poradit sami. 
Několikrát jsem již takovou pomoc 
od kolegů v expedici přijal a ne 
jednou jsem ji zase poskytl. Tam 
opravdu všichni táhneme za jeden 
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provaz - problém jedince je tam 
rázem problém všech. Hodně mne to 
dalo i do normálního civilního života.

Co byste doporučil těm, 
kteří se chtějí vydat na 
nějakou dlouhou cestu 
a zatím to nikdy neudělali? 
Co – kromě statečnosti 
– potřebují?
Potřebují odhodlání! Víru v sama 
sebe a v to, že to zvládnou. Slogan 
naší expedice která v roce 2010 
jako první česká přešla zamrzlé 
jezero Bajkal v celé jeho délce 
(skoro 700 km) na jeden zátah 
znělo: Vystrojeni od Bergans, 
poháněni vlastní vůlí! Často na něj 
vzpomínám. Je to vždy více o hlavě 
než o svalech.

Co byste dělal, kdyby ve 
vašem životě nehrálo zrovna 
cestování takovou roli? 
Nebo vás to vždycky táhlo 
někam pryč a nic jiného si 
nedovedete představit?
Já jsem se cestování nepoddal na 
plný úvazek. Mám i svoji malou 
firmu a za téměř 20 let jsem to 
dokázal celkem úspěšně propojit. 
Mám i pár zákazníků, kteří mne 
začali na mé výpravy přispívat.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

Václav Sůra  

– český cestovatel,  
dokumentarista.  
Při svých cestách 
se specializuje 
na polární kraje 
či oblast Sibiře. 
Přešel mimo jiné 
Grónsko, jezero 
Bajkal a prošel 
Špicberky. 

Inzerce

Gel na snadné polykání tablet

GLOUP

•  Gloup je gel, který podstatně 
usnadňuje polykání kapslí 
a tablet

•  Gel obalí tabletu,
čímž usnadní její polknutí

•  Višňová příchuť překryje
nepříjemnou chuť tablety

•  Je vhodný pro děti cca od 2 let, 
bezpečný pro těhotné
a kojící ženy

•  Usnadní polykání tablet všem,
kterým to činí potíže
bez rozdílu věku

•  Lze užívat dlouhodobě

Výrobce: Rushwood B.V.

K dostání v lékárnách, nebo na e-shopu www.medicalfox.cz

Balení: 150 ml
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informace

Inkontinence
není ostuda
U většiny žen dochází 
vlivem inkontinence 
ke snížení až ztrátě 
vzrušivosti a sexuálního 
prožívání, poklesu sexuální 
touhy a někdy dokonce 
k anorgasmii.

Inkontinence se objevuje 
u dospívajících dívek následkem 
zánětu dolních močových cest po 
započetí sexuálního života. 
U žen v produktivním věku je 
způsobena ochabnutím svalů 
a tkání kolem močové trubice 
z důvodu těhotenství, těžkého 
porodu nebo gynekologických 
operací. 
Třetina žen trpí tzv. stresovou 
inkontinencí, přibližně čtvrtina 
urgentní inkontinencí.  
Ve věku 15 až 64 let je postiženo 
únikem moči až 30 procent žen.

„Sexuální reaktivita žen obecně do 
třiceti let stoupá, do menopauzy 
pozvolna klesá a po padesátém 
roce života se snižuje. Inkontinence 
do sexuálního života významně 
zasahuje. Je zdrojem frustrace, 
úzkostí a obav, narušeného 
životního rytmu, únavy a celkového 

poklesu výkonnosti. Nechtěný 
únik moči stresuje zejména mladší 
ženy,“ říká klinický psycholog Mgr. 
Petr Křenek.

Co se děje při sexu?
U většiny žen dochází vlivem 
inkontinence ke snížení až 

ztrátě vzrušivosti a sexuálního 
prožívání, poklesu sexuální touhy 
a někdy dokonce k anorgasmii. 
„Inkontinentní ženy si nejčastěji 
stěžují na nedostatečnou 
lubrikaci, bolesti, dysfunkční 
orgasmus a nedostatek sexuální 
touhy. Vyhýbají se styku 
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kvůli pocitům nucení na močení během předehry 
a obávají se úniku moči během styku a při orgasmu. 
Nepříjemné pocity vyvolávají navíc obavu z toho, že 
zápach provázející samovolný únik moči sníží jejich 
atraktivitu a odradí partnera. Proto se milování raději 
vyhýbají,“ vysvětluje odborník a dodává, že snížení 
frekvence sexuálních styků vede často k depresím 
a partnerskému sexuálnímu nesouladu. 
Přesto polovina žen trpících inkontinencí zůstává 
sexuálně aktivních, ale frekvence pohlavních styků 
je nižší, sexuální předehra delší a soulož i délka 
vyvrcholení jsou kratší. 
„Primárním problémem je komunikace mezi lékařem 
a pacientkou na téma sex u inkontinentních žen. 
Valná většina mladých dívek a žen se za únik moči 
stydí a přichází až ve chvíli, kdy je pro ně situace 
neuchopitelná. Přitom včasná diagnóza a dodržování 
léčebných opatření mohou mnohým z nich přinést až 
nečekaný efekt,“ upozorňuje Mgr. Křenek.

Cestou ke zkvalitnění sexuálního života 
inkontinentních žen jsou i přírodní 
přípravky ovlivňující slabost močového 
měchýře.

Úspěch léčby je podmíněn změnou dosavadní 
životosprávy, pravidelným užíváním předepsaných 
léků, doporučenou fyzikální terapií (elektrostimulace, 
překonávání netlumených kontrakcí – bladderdrill, 
biofeedback, terapie biostimulačním laserem, 
neurostimulační techniky a podobně; a také rehabilitací. 
Každá žena je jedinečná a nejlepší léčebný postup je 
vždycky ten, který je „šitý na míru“.  

To však určitě neznamená, že léčbu inkontinence 
nemůžete podpořit samy. Naopak.

Upevnění  
svalů pánevního dna
„Správně fungující svaly pánevního dna obecně přinášejí 
ženám i mužům větší slast při milování a obohacují 
sexuální život,“ říká Mgr. Křenek. 
Pravidelným cvičením ochablé svaly pánevního dna 
posílíte a tím „zabijete dvě mouchy jednou ranou“. 
Budete lépe ovládat močové ústrojí a zároveň zlepšíte 
kvalitu sexuálního prožitku. K posílení svalů pánevní 
oblasti provádějte třikrát denně po dvaceti minutách 
známé Kegelovy cviky, které významně pomáhají 

Inzerce
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INCoVeNAl 
ComfoRt

Doplněk stravy Incovenal comfort 
je první nehormonální tabletka s 
unikátním složením účinných látek 
jako jsou CELcomplex, vitamin D3, 
hořčík a vitamin C. Len setý, který 
je významnou složkou CEL complexu, přispívá k posílení 
svalů pánevního dna, jejichž ochabnutí je častou příčinou 
nedobrovolného úniku moči.
CELcomplex® (Tykev obecná extrakt ze semen - Cucurbita 
pepo, Přeslička rolní extrakt natě - Equisetum arvense, 
Len setý extrakt ze semen - Linum usitatissimum); oxid 
hořečnatý; plnidlo: mikrokrystalická celulosa; zahušťovadlo: 
sodná sůl karboxymethylcelulosy; L-askorbová kyselina; 
protispékavá látka: stearan hořečnatý, talek; cholekalciferol.
Doporučená denní dávka je 2x denně 1 tableta. Tablety se 
polykají celé, nerozkousané. Zapít dostatečným množstvím 
tekutiny.
Ustanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. 
Doplněk stravy se nesmí používat jako náhrada pestré 
stravy. Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. 
Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na jednotlivé složky 
přípravku. Skladujte mimo dosah dětí. Přípravek chraňte 
před vlhkem a přímým slunečním zářením. Skladujte při 
teplotě 15 – 25 ˚C.
Doporučená cena: 470 Kč (60 tablet).

informace
Polovina žen trpících inkontinencí zůstává sexuálně 
aktivních, ale frekvence pohlavních styků je nižší, sexuální 
předehra delší a soulož i délka vyvrcholení jsou kratší.  

zabránit úniku moči při takzvané 
stresové inkontinenci. 
Cvičení doplňte používáním 
vaginálních konusů či tzv. 
Venušiných kuliček, které když 
udržítev pochvě, postupně 
vyměníte za další o větší hmotnosti. 
Léčebný efekt uvedených postupů 
na zlepšení sexuální funkcí 
odborníci zaznamenali ve třech 
čtvrtinách případů inkontinentních 
žen! Nezapomeňte na posilování 
břišních svalů a dalších oslabených 
svalových skupin, a zaměřte se i na 
celkové držení těla. 
Pánevnímu dnu prospívá 
kalanetika, pilates či power jóga, 

ale i turistika, plavání a jízda na 
kole. Celkovou kondici samozřejmě 
můžete podpořit i zevnitř. 

Buďte zase sama sebou
Cestou ke zkvalitnění sexuálního 
života inkontinentních žen jsou 
i přírodní přípravky ovlivňující 
slabost močového měchýře. Známý 
je účinek dýňových semen a 
v poslední době využití síly semen 
lnu setého v nehormonálních 
tabletách Incovenalcomfort, 
který v kombinaci s natí přesličky 
a semeny tykve, přídavky hořčíku 

a vitamínů C a D3 přispívá 
k posílení svalů pánevního dna, 
jejichž ochabnutí je častou příčinou 
nedobrovolného úniku moči. 
Přípravek působí i na nervový 
systém. Eliminuje výkyvy nálad 
a zlepšuje i psychickou kondici. 
Jeho významné účinky potvrdily 
nejen zahraniční lékařské studie, 
ale především zkušenosti pacientek, 
které se po pravidelném užívání cítí 
být zase samy sebou.

Text: redakce
Foto: archiv

Inzerce
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„... jak náhle se mohou 
objevit, tak mohou 
ještě rychleji zmizet.“ 
Řeč budiž  
o pomnících.

 Hlava odpadla od těla Panny Marie jako „uťa-
tá“. Kutálela se v tu neděli 3. listopadu 1918 
po Staroměstském náměstí, až se dokutále-
la k nohám mladičkého Jaroslava Seiferta. 

„... její zbožné oči se dívaly na moje zaprášené boty,“ 
popíše básník po letech svůj prožitek ze stržení ma-
riánského sloupu. „...uťatá Fučíkova hlava,“ zaujala 
na počátku devadesátých let Mojmíra Grygara. V ja-
kési venkovské kůlně se válela v podivném mauzoleu 
„zurážených bust a soch představitelů padlého reži-
mu“. A Grygarovi bleskne hlavou: „... toto je druhá 
Fučíkova poprava“.
Kolik pomníků a soch šlo v lidských dějinách na „po-
pravu“, kolik „uťatých“ kamenných či kovových hlav 
se kutálelo k zaprášeným botám básníků. Nikdo se už 
nedopočítá. Kdy to začalo? Možná ve starém Egyp-
tě. Za vlády zbožštělého faraona Achnatona měli být 
„staří“ bozi zapomenuti: jejich chrámy podlehly roz-
kladu – „zůstaly po nich jen pahorky zarostlé trávou“ 
–, hieroglyfické znaky obsahující jména starých bohů 
mizely s maniakální důsledností i ze sebedrobnějších 
předmětů osobní potřeby. Achnatona ovšem čekal 
stejný posmrtný osud. A vlastně jen náhodou, po 
dlouhých staletích, se jeho jméno vrátilo do historie.
Strhnout pomník? Jak snadné, jak „odvážné“. Jen je 
třeba dávat pozor, kam padá. Mariánský sloup na Sta-
roměstském náměstí měl padnout „k nohám mučed-
níka M. J. Husa“. Prý tomu zabránil městský zříze-
nec, který se nechal slyšet, že tíhou padajícího sloupu 
„bude rozflákán kanál, který zde šel“. Stržen je tedy 
k Týnu, z jehož průčelí byly už v roce 1620 odstraně-
ny kališnické symboly. Dav zpívá Kdo oře, vyorává 
naše stará práva a volá se sláva, sláva.

Sláva to bývá i při odhalování. „Již od deseti hodin vy-
zváněl kostelní zvon,“ čteme v jednom dobovém svě-
dectví – je vlastně jedno, o jaký pomník jde. „Stovky 
lidí se shromáždily, aby mohly odhalení zhlédnout...“ 
(O pár desítek let později a na zcela jiném místě „... 
několik stovek“ lidí na celou hodinu ucpe Staré zá-
mecké schody, aby zhlédlo odhalení památníku Kar-
lu Hašlerovi). Slavnostně se řeční. Poslanci, vašnos-
tové, znalci dějin. A znovu se volá sláva, a jde průvod: 
„V nekonečném průvodu jsme viděli 8 kapel (včetně 
2 vojenských) a 73 praporů.“ Následuje oběd pro vy-
brané a lidová slavnost pro lid. K čemu pak následně 
pomník slouží? „...aby se u něho scházeli občané, ko-
naly se zde slavnosti, procházely kolem něj sváteční 
průvody.“ A abychom si mohli vyrovnávat účet s dě-
jinami.
Někdy se tak dokonce děje podle zákona. Zákon na 
ochranu republiky přijatý roku 1923 v bezprostřední 
reakci na atentát na Aloise Rašína měl chránit nejen 
základní instituce státu, ale i ideje, na kterých byla 
republika založena. V paragrafu 26 se myslelo i na 
pomníky: „Politický (státní policejní) úřad může na-
říditi, aby byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné pa-
mátky umístěné na veřejném místě nebo tak, že jsou 
viditelné z veřejného místa, jsou-li rázu protistátní-
ho...“ Litera zákona byla pak na mnoha místech re-
publiky naplněna. Tiše a ochotně.
V halasu naopak padají pomníky v bezprostředním 
čase politických vášní a převratů. Někdy je to oko za 
oko. Když se 1. června 1953 v Plzni demonstrovalo 
proti měnové reformě, z oken radnice létaly i busty 
Stalina a Gottwalda. Jiný dav, pod rudými vlajkami, 
na oplátku tohoto „hanobení“, strhl pomník TGM. 

Často je zapomenuto původní poslání a pomník se 
stává hmatatelným zosobněním „zla“. Chebská so-
cha Josefa II., původně vztyčená jako symbol poli-
tického liberalismu, se v počátcích republiky stala 
symbolem národnostního napětí a jako takovou ji 
jedné listopadové noci čeští vojáci strhli z podstavce, 
„a s ulomenou pravou rukou odešli do kasáren“. 
Podstavce by však byla škoda, může sloužit dál. Zů-
staňme v Chebu: v dubnu 1946 je do vzduchu vy-
hozen „pomník padlým“ (upomínající k válce roku 
1866), na nepoškozeném základě vyroste v dubnu 
1947 pomník americkým vojákům, ten je odstraněn 
v roce 1951, o čtyři roky později ho nahrazuje pohra-
ničník se psem, pohraničník utajeně mizí počátkem 
roku 1990 a už na jaře stojí na jeho místě nový pomník 
Američanům.
„... a někteří historikové říkali, že pomníky jsou jako 
mušle na mořském břehu, když nastane odliv moře 
a paměti,“ píše Patrik Ouředník v Europeaně, „struč-
ných dějinách dvacátého století“. Na rozdíl od pří-
rodního koloběhu má „odliv“ lidské historie obvykle 
trvalé následky. Zatímco mušli jen dočasně překryje 
písek, pomníky mizí definitivně. A jen archeologie 
naší mysli si dokáže dosadit – například na pražskou 
Letnou, která nám budiž theatrem mundi – všechny 
pomíjivé znaky pádící doby: žulového Stalina, ko-
vový metronom, sklolaminátového Michaela Jack-
sona či tvář Václava Klause z obřího předvolebního  
billboardu. Snažíme se dějiny chytit za ocas a hlavy 
padají...

Téma padlých a nově vztyčovaných pomníků se vine 
celým únorovým číslem Literárních novin. Najdete ho 

mj. na stranách 4–9, 14–15 a 18.

Uťaté hlavy světa, spojte se!
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Iva Pekárková:
Kenny je moje nejoblíbenější téma 

Na co jste myslel letoš-
ní první lednové týdny 
poté, kdy islámští extre-
misté rozjeli sérii masa-
krů, pro Evropana těžko 

pochopitelných? 
Vzpomněl jsem si na knihy známé ital-
ské novinářky Oriany Fallaci Síla rozu-
mu a  Hněv a hrdost, které jsem nedávno 
předtím četl a  říkal si, ještě, že se toho 
nedožila. Byla to brilantní novinářka, 
jejíž rozhovory se státníky a světově 
známými osobnostmi, včetně těch nej-
kontroverznějších, vycházely nejenom 
v její rodné Itálii, ale i ve světě v nejpres-
tižnějších médiích. Ty dvě knížky ovšem 
nejsou složené z rozhovorů, nýbrž 
z myšlenek a celoživotních zkušeností 
s politikou a vším, co s ní souvisí, včetně 
náboženství v jeho různých podobách 
a praktikách. Fallaci se později kvůli 
zhoubné nemoci na dlouho odmlčela, 
aby se znovu ozvala po útoku na dvojča-
ta v New Yorku v září 2001.

Jak se dá shrnout poselství jejích knih?
Oriana Fallaci se hned po newyorské 
apokalypse, jíž byla svědkem, přihlá-
sila  k otevřenému nepřátelství, nejen 
k radikálnímu islámu, ale k jeho pří-
tomnosti v zemích Západu vůbec. Její 
deklarovaný postoj byl tak ostrý, že si 
říkal o podobný „trest“ jako pařížští 
karikaturisté. Nemoc však potenciální 
atentátníky předešla, Fallaci zemřela 
v roce 2006. A pokud jde o poselství je-
jích knih, dá se velmi stručně vyjádřit 
tak, že v nich burcuje k boji na obranu 
Evropy, její civilizace a tradic. Zároveň 
stejně ostře utočí na evropské zastán-
ce multikulturalismu, kteří podle ní až 
hanebně vycházejí vstříc požadavkům 
muslimských komunit, což demonstru-
je na konkrétních, skutečně velmi křik-
lavých případech z jejího rodného Tos-
kánska. V tom se shoduje s těmi, kteří 
dnes ve všech zemích Evropy varují před 
bezpečnostní hrozbou islámu. Jenomže 
ani ona, ani dnešní hlasatelé potenci-

ální hrozby neříkají, jak to chtějí řešit  
v situaci, kdy v Evropě žijí milióny 
muslimů, jejichž populace ve srovnání 
s původními obyvateli mnohonásobně 
rychleji narůstá. Je to opravdu hodně vý-
bušné téma, zvlášť v kombinaci s dnešní 
neslýchanou „arogancí teroru“.

Vy sám jste jako dítě vyrůstal v pro-
středí syrských křesťanů. Do jaké míry 
tam tehdy panovala náboženská ne-
snášenlivost? Jaké společenské posta-
vení křesťané měli?
V době mého dětství a dospívání jsem 
ani nevěděl, jestli můj kamarád, či spo-
lužák je muslim nebo křesťan. Já se po 
tom hlavně ani nepídil. Narodil jsem 
se v Aleppu, krásném městě na severu 
Sýrie, blízko tureckých hranic, které je 
dnes v troskách. V osmi letech jsme se 
přestěhovali do města ve vnitrozemí 
uprostřed vyprahlé stepi, kam byli v 50. 
letech mezi beduíny odkládáni přísluš-
níci nepohodlné inteligence. To mělo 

Kino je můj kostel

Pokračování na straně II

harmonieŽivota
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Filmovým režisérem chtěl být Moris Issa od třinácti, ne-li dříve. Namířeno měl z rodné sýrie do 
Kalifornie, kde měl na její univerzitě, v blízkosti  Hollywoodu, studovat filmovou režii. Nečekaný dopis 
z Prahy od bratrance, který v něm líčil přednosti tehdy hodně slavné pražské FaMU a maminčiny slzy 
stesku  z blížícího se odloučení ( „tak daleko až za oceán?“) však změnily směr snů osmnáctiletého 
Morise.  Do Čech přiletěl na Nový rok 1963, posléze tu založil rodinu a vystřídal několik profesí – 
režiséra, tlumočníka a překladatele. I když má dodnes hlavu plnou „oscarových“ nápadů, zájem o ně 
má zatím jen šuplík jeho psacího stolu.  I proto má čas svou brilantní češtinou ochotně odpovídat na 
dotazy novinářů, díky kterým se pomalu stává tak trochu expertem na geopolitickou situaci v rodné 
zemi, která mu mizí před očima. 

Dagmar SeDlická
své výhody, měl jsem výborné učitele, 
kteří mě hodně ovlivnili. Tři měsíce 
prázdnin jsme pak vždy trávili u pří-
buzných, zpátky v té úrodné, „moder-
ní“ Sýrii, v Damašku, Homsu a v Safitě, 
rodném městě otce, kde křesťané v době 
mého dětství tvořili naprostou většinu. 
Koneckonců křesťané jsou v Sýrii doma 
od vzniku jejich víry a po všechna ta sta-
letí se podíleli na vzniku všeho bohatství 
země, duchovního i materiálního, stej-
ně jako mnoho dalších etnik, díky nimž 
byla Sýrie etnicky barevným a hlavně 
výjimečně tolerantním ostrovem v ob-
lasti, kde tomu v té době zdaleka tak 
nebylo. V tom městě ve vnitrozemí žili 
spolu s muslimskou většinou křesťané, 
Kurdové, Arméni, Asyřané, jezídové, 
beduíni, a všichni se vzájemně respek-
tovali, i nábožensky. Nicméně smíšená 
manželství mezi nimi nebyla a dodnes 
nejsou obvyklá. V tom představuje naše 
rodina, v níž moje sestra a další dvě se-
střenice z matčina i otcova rodu mají 
za manžele muslimy, jednu z vzácných 
výjimek. 

Kde se z historického pohledu nábo-
ženská nesnášenlivost podle vás vzala?
Nechci se v žádném případě pasovat na 
znalce historického vývoje na Blízkém 
východě, ale pokud máte na mysli nábo-
ženskou nesnášenlivost obecně, tak si 
myslím, že v různých podobách dopro-
vází lidstvo od těch dob, kdy „objevilo“ 
bohy, ať už jich bylo mnoho, nebo jeden. 
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Moris iSSA se narodil 

v syrském Aleppu,  gymná-

zium vystudoval v malém 

městě ve vnitrozemí, ale 

maturoval v Homsu s tak 

dobrými výsledky, že byl se 

skupinou nejlepších ma-

turantů a vysokoškoláků 

přijat tehdejším preziden-

tem, jak bylo v Sýrii tradicí. 

Řízením osudu se ocitl 

na pražské FAMU a jeho 

guruem se v Praze stal 

Elmar Klos. Právě tento os-

carový režisér mu pomohl 

k prvnímu celovečernímu 

filmu Bizon. Na trvalý 

pobyt v Čechách čekal až 

do roku 1992. Je autorem 

řady televizních filmů –Paní 

mlha, Den dobrých skutků, 

Zlatá princezna a další. 

Jeho  ženou je herečka 

Lenka Termerová, dcerou 

herečka Martha  Issová 

a synem střihač  

Filip Issa. Pokračování na str. 2

„Je dobré připustit si, že to, čím se 
zabýváme z běžného praktického 
hlediska takzvaně normálního svě-
ta, vůbec k ničemu není,“ varoval 
mě hned na začátku rozhovoru Jiří 
Chýla, přední český fyzik, který spo-
lupracuje se špičkovými domácími 
i světovými vědci na experimentech 
v Evropské organizaci pro jaderný 
výzkum (CERN). Hledání Higgsova 
bosonu nebo zkoumání vzniku ves-
míru skutečně mohou vypadat jako 
sice dobrodružné a nepochybně 
zajímavé projekty, nicméně pro-
jekty na pomezí sci-fi a literatury 
faktu. Nejvyšší dávku exaktnosti jim 
snad může dodat příměs filozofie.  
Budova fyzikálního ústavu Aka-
demie věd, v níž jsme se setkali, je 
ze začátku 70. let minulého století 
a zvenku připomíná spíše sídlišt-
ní základní školu z dob minulého 
režimu. Místo pro výzkum, který 
proměňuje pohled na svět?

Říkáte, že váš výzkum – zkou-
mání mikrosvěta, nebo pře-
mýšlení o vesmíru k ničemu 
není. Jak tomu rozumět?
Tak to prostě je – to, co děláme, 

je vedeno touhou po poznání, ne předsta-
vou o aplikacích, které budou mít bezpro-
střední dopad na společnost, v níž žijeme. 
Nicméně je také dobré vědět, že třeba 
web, tedy komunikační nástroj, který naši 
společnost dramaticky změnil, vznikl prá-
vě v rámci CERNu. Vymyslel ho tam „ajťák“ 
Tim Berners-Lee, když promýšlel možnosti 
přístupu k informacím z více míst, aby zjed-
nodušil komunikaci v rámci velkého vědec-
kého týmu.
Neboli: tento způsob komunikace vzniknul 
pro potřeby dorozumívání vědců zabýva-
jících se naprosto nepraktickými věcmi. 
A jsou tady další vedlejší produkty, které od-
padávají na cestě za poznáním a mají zcela 
praktický význam pro společnost.

Vznikají tyto užitečné vedlejší produkty 
náhodně, nebo je to něco, co takový vý-
zkum provází téměř zákonitě?
Vznikají nutně. Hledáme odpovědi na takový 
typ otázek, že za tímto účelem potřebujeme 
vytvářet technologie a dovednosti, které 
nikdo dříve nepotřeboval. Někdy jsou to 
věci, o kterých běžný člověk ani neví, nejsou 
tak významné a populární jako web, nicmé-
ně jsou důležité a je jich mnoho. Například: 
V trubicích urychlovače, kde má dojít ke 
střetu částic, potřebujeme velmi vysoké va-
kuum, které se v „normálním“ světě, v běž-
ných technologiích nevyskytuje. Potřebu-
jeme ho proto, aby se částice srážely pouze 
spolu, nikoli se zbytky plynu. Ukázalo se ale, 

že takové vakuum je dobré i pro solární pa-
nely a podobnou technologii využívají na-
příklad panely na střeše ženevského letiště. 
V tunelu v Rotterdamu je zase zařízení, které 
hlídá s přesností na několik mikronů, zda se 
tunel nepohybuje. Tato technologie také 
původně vznikla v CERNu. A je tu ještě jedna 
důležitá věc, která úplně nesouvisí s techno-
logiemi – způsob myšlení.

Takže přeci jen praktický význam pře-
mýšlení o nekonečnosti vesmíru?
Svým způsobem ano. Náš obor přitahuje 
stále hodně lidí, ale většina z nich se v něm 
nakonec neuchytí, většina doktorandů od-
chází do „normálního“ světa. A je o ně velký 
zájem třeba v bankách,  i jiných špičkových 
firmách. Nejenom proto, že zpravidla umějí 
dobře programovat, ale hlavně proto, že se 
naučili řešit problémy, naučili se určitým 
způsobem myslet.

To je zajímavé – vy opakovaně zdůraz-
ňujete, že zákonitosti mikrosvěta, které 
zkoumáte, jsou z pohledu našeho běžné-
ho velkého světa bizarní, těžko pochopi-
telné, nelogické, absurdní. Přesto způsob 
myšlení, který do mikrosvěta proniká, 
může být prakticky použitelný pro řešení 
problémů běžného života.
Ano, mikrosvět není zmenšeninou makro-
světa. Kdyby tam fungovaly zákonitosti, na 
které jsme zvyklí, tak by atomy nebyly sta-
bilní a svět by nevzniknul, nemohli bychom 
vzniknout ani my. Nezbývá nám než praco-
vat s pojmy, které se běžné logice makro-
světa vymykají. Ale tak to prostě je. S tím 
se musíme smířit. Jsme určitým způsobem 
nastaveni – nejsme třeba schopni si před-

stavovat svět ve více než třech rozměrech. 
Zároveň se o to ale snažíme a teorie, které 
při výzkumu používáme, pracují s více di-
menzemi. Nikdy neuvidíme čtvrtý rozměr, 
přesto o něm víme. Zásadní ale je, že nástro-
je – ať už naše myšlení nebo technologie, 
kterými se do toho bizarního mikrosvěta 
snažíme vstoupit – jsou z toho našeho běž-
ného, „normálního“ světa. Vždycky si na-
konec musíme všechno přeložit do jazyka, 
v němž jsme schopni se běžně pohybovat. 
Náš výzkum je tedy v tomto smyslu i zkou-
máním, kam až jsou naše myšlení a naše 
představivost schopny dojít a nakolik jsme 
ty extrémní  polohy schopni vrátit zase 
zpátky na nějakou pevnou půdu srozumi-
telné zkušenosti.

Rozumím tomu správně, že pozitivní vedlejší 
efekty by tu byly i v případě, že by váš výzkum 
nikam nevedl, byl postaven špatně?
Ano, i kdyby se ukázalo, že jdeme slepou 
uličkou, a to se může stát, tak by vedlejší 
efekty platily.   Zdrojem nových poznatků 
je hledání, ne nalezení nějakého definitivní-
ho řešení. Nikdy nedospějeme ke konečné 
„teorii všeho“.

To mi nahrává na otázku z oblasti kriti-
ky vědy – jak si tedy ale mohou být vědci 
jisti, že se vůbec propracovávají k popisu 
něčeho skutečného, že se nepohybují jen 
uvnitř svých teorií? Je to dnes už klasická 
představa T. S. Kuhna o změně paradig-
matu - že velké vědecké revoluce vždy 
znovu ukazují, že věda se pohybuje na 
půdě nějaké převládající teorie, obrazu 
světa, který se může měnit a není tedy po-
pisem světa samotného.
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Osobní dotazník
Kudy vedla vaše cesta od profese spe-
ciálního pedagoga, který se kromě jiného 
věnoval práci s drogově závislými, k zalo-
žení Českého centra fotografie?
Už jako dítě jsem chodil do lidové školy umění 
a to, co se člověku vtiskne v dětství, mu vět-
šinou  zůstane do dospělosti. A tak jsem sice 
léčil narkomany, ale stále mě to táhlo k výtvar-
nému umění. Jednou jsem si řekl, že v kan-
celářích, které jsme ve Školské ulici v Praze 
měli, bychom mohli zřídit malou výstavní 
síň. A průšvih byl na světě. Tak vznikla galerie 
Paideia.  Posbíral jsem grafiky T. F. Šimona 
a celá výstava se prodala. Tehdy za mnou při-
šel Honza Mlčoch, kurátor fotografické sbírky 
Uměleckoprůmyslového musea, a požádal 
mě, zda bych stařičkému fotografovi Rudol-
fu Jandovi také neudělal výstavu. Doktora 
Jandu přivedl fotograf Petr  Helbich, asistent 
Josefa Sudka.  Začalo se to řetězit a v galerii 
bylo třeba vymezit kabinet fotografie. Neu-
plynulo mnoho času a v roce 1996, kdy jsme 
s českými fotografiemi odjeli na veletrh do 
San Francisca, vznikla obchodní značka Čes-
ké centrum fotografie.  Ačkoli jsem sám nikdy 
pořádně nefotil, bylo mi jasné, že v oblasti fo-
tografií je možné najít neuvěřitelné množství 
pokladů, tehdy to bylo pole neorané.

Už jste viděl nový český film Ireny Pavlás-
kové Fotograf?
Ještě ne, ale již jsem o něm hodně slyšel… Prý 
je to velmi dobře udělaný film, v němž je Jan 
Saudek věrně zobrazen. 

Obraz nebo fotografie?
Obojí. Každé má své. Na druhé straně, o foto-

Fotografie. Jeden okamžik našeho běhu času. „Když porovná-
me  množství slavných ruských fotografů v přepočtu na počet 
obyvatel a stejné kritérium uplatníme u nás, jsme lepší ,“ říká 
kurátor Českého centra fotografie Jiří Jaskmanický. Tuzem-
ská černobílá umělecká tvorba je ve světě snadno rozpozna-
telná. Je poetická, někdy experimentální, reaguje na nové 
impulsy po svém. 

Intimní, 
tajemná 
a žádaná. 
Černobílá 
je dobrá 
investice
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Česká je hezká – a ceněná
Čím je podle vás fotografie ojedinělá 
oproti ostatním formám umění?
Fotografie je specifická.  Zachycuje jeden oka-
mžik našeho běhu času. Obraz vytváří spíše 
přeměněnou vizi.

Historický vývoj české fotografie byl  
specifický. Proč?
Je to taková zvláštnost. Před válkou byl velmi 
aktivní klub amatérských fotografů, předná-
šet k nám jezdil například český lékař a foto-
graf žijící v Americe Drahomír Josef Růžička.  
Jenže pak přišel rok 1948. Po čtyřicet let jsme 
byli uzavření v jen málo propustné konzervě. 
Čeští fotografové reagovali na světový vývoj 
svého řemesla, ale vždy si  tyto vlivy přetvo-
řili svým českým způsobem. Fotografie si žila 
svým životem, tudíž je česká tvorba na první 
pohled rozpoznatelná od jiných. Je víc poe-
tická, někdy experimentální, reaguje na nové 
impulsy po svém. Navíc  u nás od jednoho his-
torického záběru najdete jen tři, maximálně 
pět kopií. Jeden snímek byl pro publikování do 
novin, druhý na výstavu fotokroužku a třetí se 
možná poslal do nějakého světového salonu. 
Více jich nebylo potřeba – s fotografiemi se 
neobchodovalo, měly nulovou hodnotu. Ale 
hlavní devízou není množství, ale obsah, kva-
lita české fotografie.

V jednom z rozhovorů jste dokonce pro-
hlásil, že Česká republika je v této oblasti 
světovou velmocí. Stojíte si za tímto tvr-
zením i dnes?
Těžko definovat, co je světová velmoc. Když 
ale porovnáme třeba množství slavných rus-
kých fotografů v přepočtu na počet obyva- Pokračování na str. 2
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Jana HEŘMÁNKOVÁ Jiří Jaskmanický (vlevo) s Františkem Dostálem.

grafii už za ta léta něco vím. Takže když v umě-
ní narazím na něco výjimečného, je to obvykle 
fotka. Tou výjimečností nemyslím jen investi-
ci jako takovou, ale i obsah díla. Jedno bez dru-
hého obvykle nefunguje. 

Černobílá nebo barevná?
Rozhodně černobílá. Je tajemnější, intimnější. 
Vynechání barvy sice ubere jeden rozměr, ale 
probouzí fantazii. Rozměr dvou barev auto-
rovi snáze umožní vytvořit umělecké dílo. Ba-
revná fotografie je těžká. Řada fotografů  ale 
tiskne barevné snímky, které upravují ve Pho-
toshopu, a prodávají je za desítky tisíc dolarů. 
Technika postupuje a umožňuje rozvoj, který 
kvalitu provedení barevné fotografie zvyšuje. 
Ale zrovna dnes jsem četl prosincový článek 
o nejdražší prodané fotografii světa. Fotograf 
Peter Lik  za ni inkasoval 6,5 milionu dolarů. Je 
černobílá.

Digitál nebo klasika?
Samozřejmě klasika. Proces vyvolání foto-
grafie je důležitý, lze jí hodně pomoci, docílit 
záměru. Ve Photoshopu to lze také, ale prostě 
to není ono.  

Sbírat nebo raději obchodovat?
Co je každému bližší. Rozhodně ale není mož-
né dělat obojí. Protože pak byste coby sběratel 
chtěl mít nejlepší kousky do své expozice mís-
to k prodeji. A naopak.

Máte fotokomoru?
Chraň pánbůh! Nechci míchat umění a ob-
chod dohromady. A pak – vyzkoušel jsem si to 
a udělat dobrou fotku je něco tak těžkého, že 
se to ani nezdá.

tel a stejné kritérium uplatníme u nás, jsme 
lepší. Vždyť jsme dvacet let mohli jezdit na 
veletrhy s českou fotografií a ještě jsme něco 
málo vydělali na další aktivity. Přitom se jed-
nalo o snímky autorů, které nikdo neznal. 
Rozhodla kvalita.

Platí to i v otázce ceny? Prodává se česká 
fotografie lépe v zahraničí?
Rozhodně se jedna a tatáž fotografie prodá 
v zahraničí výrazně dráže. Je to dáno trhem 
a jeho kupní silou. Když si bohatý americký 
nebo francouzský sběratel koupí fotografii, 
často jsou to pro něj – s trochou nadsázky 
– stejné náklady, jako když si mi jdeme do anti-
kvariátu koupit knížku.

Kdy se tedy česká fotografie začala stá-
vat dobrým obchodním artiklem?
Až v 90. letech. Již předtím, v 70. letech, k nám 
začali přijíždět obchodníci ze zahraničí se 
znalostí výše uvedené reality. A začali sku-
povat fotografie našich slavných autorů. V té 
době se fotografie začaly dostávat i na aukce. 

Tak jako v každém umění jistě existují fo-
tografie, které jsou národním dědictvím, 
jehož bychom se pod vidinou zisku ne-
měli vzdávat…
Stoprocentně. Důležité soubory v České re-
publice zůstávají, nebo se k nám dokonce vra-
cejí. Například Josef Koudelka věnoval celou 
sérii svých fotografií českému státu, Sudek 
a Drtikol mají zastoupení v Uměleckoprů-
myslovém museu a tak dále. Je ale pravda, že 
se v 90. letech vyvezla řada děl, která tu měla 
zůstat. Ale to je na jinou debatu, neboť stát na 
nákup těchto předmětů nedává skoro nic.

Příloha Literárních novin věnovaná umění a kultuře

Dům umění města Brna
Galerie hlavního města Prahy

únor 2015

Magdalena Juříková (1956) je ředitelkou Galerie 
hlavního města Prahy od listopadu roku 2012. 
V minulosti pracovala jako kurátorka Sbírky 
moderního sochařství v Národní galerii v Praze. 
Spravovala také uměleckou sbírku Komerční banky 
a pražské galerie Zlatá husa. V edici Fototorst vyšly 
její monografie fotografů Jana Ságla a Tona Stana.
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Co vás přivedlo k výtvar-
nému umění, potažmo ke 
studiu dějiny umění?
 Původně jsem chtěla stu-
dovat malířství na pražské 

AVU, včas jsem však pochopila, že jsem 
spíš takový reprodukční než produktivní 
talent. Smířila jsem se tedy s doporučením 
mé gymnazijní profesorky dějepisu, která 
správně odhadla moje skutečné předpo-
klady a směřovala mne na univerzitu ke 
studiu dějin umění.

Jste ředitelkou jedné z nejvýznamněj-
ších a také největších galerií v České re-
publice. Zbývá vám ještě čas na vlastní 
kunsthistorickou práci, tedy na badatel-
skou a kurátorskou činnost?
Jen tu a tam, cítím se v současnosti spíš 
jako projektový manažer, takže pouze ini-
ciuju některá témata vhodná k dalšímu 
uměnovědnému výzkumu. 

Do čela Galerie hlavního města Prahy jste 
nastoupila před dvěma lety. S vaším jmé-
nem byla spojena velká očekávání. Co se 
vám podařilo všechno změnit?

Ke své ředitelské roli přistupuji hlavně 
z manažerské pozice. Hledala jsem způ-
sob, jak vyvážit všechny hlavní činnosti 
galerie tak, aby se instituce začala chovat 
hospodárně a zároveň dynamicky. Po-
dařilo se mi změnit některé nevýhodné 
smlouvy s dodavateli a poskytovateli slu-
žeb, které jsem zdědila po předchůdcích, 
a postupně vytvořit alespoň malou finanč-
ní rezervu na akviziční činnost. Na konci 
minulého roku se nám díky tomu podaři-
lo vyrovnat dluh vůči autorům, kteří nám 
dlouhodobě zapůjčili svá díla do expozice 
Po sametu. Snažíme se, aby jejich artefak-
ty byly v dohledné době zakoupeny do naší 
stálé sbírky. GHMP se totiž za posledních 
šest let vůbec nevěnovala akviziční čin-
nosti, pouze pasívně přijímala dary.

Galerie hlavního města Prahy je známá 
tím, že má ve své správě mnoho výstav-
ních objektů…
Ano, od počátku jsem usilovala o rozum-
nou redukci objektů, které spravujeme, 
protože je to obrovská zátěž, zejména po-
kud jde o historické budovy. Dnes máme 
sice o dva objekty méně, ale čeká nás re-
konstrukce Colloredo-Mansfeldského pa-
láce, který by se podle nové koncepce měl 
stát novým srdcem galerie včetně celé ad-
ministrativy. Počítáme zde s multifunkč-
ním prostorem piana nobile, který chceme 
návštěvníkům otevřít. Už dva roky zde na-
víc funguje výstavní prostor ve třetím pa-
tře, který důstojně nahradil výstavní síně 
ve druhém patře Staroměstské radnice. 

Vybudovali jsme zde navíc nové edukační 
centrum. Jeho činnost považuji v galerii za 
klíčovou, zejména kvůli nedostatečné vý-
uce umění na základních a středních ško-
lách. Jinak se totiž výtvarné umění u nás 
nestane nikdy tak masovou záležitostí, 
jako je tomu v zemích s dlouhodobou, sys-
tematickou a hlavně atraktivnější výcho-
vou. Připravujeme také nové logo, které by 
mělo zjednodušit naši práci s vizuálními 
výstupy galerie.

Po ředitelích všech státních muzeí a ga-
lerií se často požaduje, aby jim svěřené 
instituce měly vysokou návštěvnost. Jak 
je na tom v tomto ohledu vy?  
Za rok 2014 už máme k dispozici finální 
čísla. Naši galerii navštívilo celkem 250 561 
návštěvníků, což je přes sto tisíc návštěv-
níků více než v roce 2013. Návštěvnost je 
však měřítkem jen do určité míry. Samo-
zřejmě nás všechny těší, že návštěvnost 
stoupá, nicméně dramaturgie výstavních 
programů nesmí sledovat pouze tento cíl.  
Snažíme se o vybalancovaný program, vý-
stavy s atraktivními tituly nám umožňují re-
alizovat experimentální a neznámá témata.

 Mezi výstavní objekty GHMP patří také 
jedna z nejpozoruhodnějších staveb ba-
rokní Prahy, Trojský zámek. Proč jste se 
rozhodla nasměrovat jeho dramaturgii 
krátkodobých výstav směrem k umělec-
kému řemeslu?
Trojský zámek mi v mnoha ohledech při-
pomíná zámek na Zbraslavi, kde dříve síd-

lila Sbírka moderního sochařství Národní 
galerie, ve které jsem v minulosti patnáct 
let pracovala. Myslím si, že sochařská díla 
dobře fungují v dekorativním prostředí 
zámku a v Tróji je navíc málo využité pro-
středí parku, které doslova volá po exte-
riérových objektech. Ve spolupráci s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem a Muzeem 
hlavního města Prahy jsme proto doplnili 
výstavní program Trojského zámku o ex-
pozice uměleckého řemesla, které přita-
hují další cílovou skupinu návštěvníků, 
a to jsou rodiny s dětmi.

Nicméně vlajkovou lodí GHMP zůstává 
i nadále Dům U Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí a výstavní sály ve 
druhém patře Městské knihovny. Na jaké 
výstavy se zde můžeme v roce 2015 těšit?
Z programu bych vybrala hlavně výsta-
vu belgického symbolisty Jeana Delvilla. 
Bude to vůbec první rozsáhlá expozice 
mapující jeho dílo u nás. Delvill není v Če-
chách moc známým umělcem, stejně jako 
Félicien Rops patří však k nejpozoruhod-
nějším osobnostem této epochy v Evro-
pě. Výstava Ropse by měla pak následovat 
o rok později. 

Historička umění Magdalena  
Juříková stojí včele Galerie hlav-

ního města Prahy od listopadu 
roku 2012. V rozhovoru jsme se jí 

zeptali, co vše v galerii zatím změ-
nila a na jaké výstavy se můžeme 

v tomto roce v GHMP těšit. 
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 C
elý profesní život se 
věnujete hudbě. Co vás 
k hudbě přivedlo?
Pocházím z amatérské 
hudební rodiny, ve které 
se vždy zpívalo a tančilo. 
Děda hrával na akordeon, 
tatínek na kytaru, také 

měl mandolínu a citeru, maminka zpíva-
la v pěveckém sboru, ale také s dechovou 
a taneční kapelou. Už jako malá holka jsem 
rodiče napodobovala a zkoušela jsem to na 
všechny ty nástroje, co doma byly, vymýš-
lela jsem si nejrůznější bicí a dost mne ba-
vilo hrát na hřeben. Jednou přišla paní uči-
telka z LŠU dělat nábor k nám do mateřské 
školy a bylo jasno. Rodiče mne museli při-
hlásit. Ale oni by mne přihlásili i bez toho 
náboru, protože by se mnou nevydrželi.

Prý jste chtěla být zpěvačkou nebo kla-
víristkou, nakonec jste ale studovala 
hru na violoncello?
To byly ty holčičí představy, kdy každá chce 
být nejlepší herečkou, zpěvačkou, klaví-
ristkou nebo minimálně primabalerínou 
Národního divadla… Když jsem ale přišla 
do hudební školy a došlo po půlroce pří-
pravky na výběr nástroje, tak mi paní uči-
telka řekla: „Podívej se, kotě, máš malou 
ručičku, s klavírem to nevidím, máme tady 
housličky anebo cellíčko…“ A pak zahráli 
na cellíčko a sametový zvuk, i přes malou 
ručičku, rozhodl. To mi bylo sedm. Pak 
už jsem se věnovala jen violoncellu, které 
jsem vystudovala. Zpěv jsem dělala pro ra-
dost, chodila jsem k několika kantorům na 
soukromé hodiny, ale to až v dospělosti.

Studovala jste na konzervatoři v Plzni. 
Do Plzně jste se po létech vrátila jako ře-
ditelka orchestru. Náhoda? Mohl to být 
orchestr kdekoli jinde? Jaký je vlastně 
váš vztah k Plzni?
V Plzni jsem skutečně studovala, chvíli 
hrála v opeře, ale i ve filharmonii, které 
dnes řediteluji. Byl to tenkrát Plzeňský 
rozhlasový orchestr. Pak jsem šla studovat 
do Prahy, kde žiji přes dvacet let, a nabírala 
zkušenosti ve světě. Vztah k Plzni skuteč-
ně mám. Když jsem zjistila, že je vypsané 
výběrové řízení na ředitele Plzeňské fil-
harmonie, přihlásila jsem se a vyhrála. Byla 
jsem tenkrát jedinou ženou na této pozici – 
v republice je nás celkem 15 ředitelů. Plzeň 
mám ráda a teď jsme Evropským hlavním 
městem kultury, to je radost.

Jak se z interpretky stane hudební ma-
nažerka? A jaká byla vaše cesta k ředitel-
skému postu?
Nikdy mne neuspokojovala tzv. jedno-
směrná cesta. Po studiu violoncella na kon-
zervatoři jsem se jala prohloubit hudebně 
teoretické vzdělání na FF UK, kde jsem 
vystudovala hudební vědu. Obě školy mi 
daly velmi pevný základ pro můj profesní 
život. Dalo by se říci, že v době po revolu-
ci byla situace v hudebním managementu 
lehce chaotická a většina aktivních umělců 
se musela starat sama o sebe. Do této doby 
bych mohla zasadit svoje manažerské po-
čátky. V roce 1995 jsem založila soubor Flo-
res de Praga a musela se o něj starat. Záhy 
jsme natočili CD, objeli svět, jen v USA 
jsme měli téměř 300 představení. Pracova-
la jsem ale i v umělecké agentuře. 

V souboru Flores de Praga hrajete stále. 
Je to vyvážení k mnohdy přece jen – při 
vší úctě – „netvůrčí“ práci manažerky? 
A navíc hrajete v souboru ryze „dám-
ském“ – odpočíváte přitom od převážně 
„mužského“ světa, se kterým se střetá-
váte jako ředitelka?
Flores de Praga jsem založila před dvaceti 
lety, nemám na něj teď tolik času, ale od-
reagování to je. A funkční :-) Umělecká 
činnost je kreativní, s Flores ale zabíháme 
hodně i do jiných žánrů, mě to baví. Mana-
žerská práce je ale také kreativní – vymýš-
lím projekty, vytvářím dramaturgii jak pro 
filharmonii, tak pro festival Smetanovské 
dny, jehož jsem rovněž ředitelkou, vy-
mýšlím dětské pořady, moderuji koncer-
ty. Když se nějaký projekt podaří, přináší 
mi to stejnou radost jako dobře zahraný 
koncert. Na druhé straně je pravdou, že 
ten manažerský svět je někdy tvrdý, je to 
opravdu hodně mužské prostředí, obnáší 
jednání s politiky, se zahraničními partne-
ry, zajištění ekonomického chodu institu-
ce, vyplňování grantových žádostí, utváře-
ní rozpočtů, komunikaci se zaměstnanci 
atd. Mám ale tu výhodu, že mohu přijmout 
mužské myšlení ženským rozumem. 

Je pro manažera výhodou, když zná 
chod orchestru i ze židle hráče?
Bezesporu ano. Znám všechny problémy 
z obou stran. Snažím se našim filharmo-
nikům nenastavovat podmínky, které by 
se nelíbily mně, kdybych seděla na jejich 
místech. 

Druhý březnový den začí-
nají v Plzni Smetanovské 
dny. Originální festival 
s pětatřicetiletou tradicí 
organizuje v posledních 
letech Plzeňská filharmo-
nie. Ředitelkou filharmo-
nie i Smetanovských dnů 
je Lenka Kavalová.

Pavel HEJDUK 
a

Ivan MATĚJKA

Pokračování na str. II
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Současná moc 
je vizuálně 
negramotná
Pavel Karous:    4-5
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elý profesní život se 
věnujete hudbě. Co vás 
k hudbě přivedlo?
Pocházím z amatérské 
hudební rodiny, ve které 
se vždy zpívalo a tančilo. 
Děda hrával na akordeon, 
tatínek na kytaru, také 

měl mandolínu a citeru, maminka zpíva-
la v pěveckém sboru, ale také s dechovou 
a taneční kapelou. Už jako malá holka jsem 
rodiče napodobovala a zkoušela jsem to na 
všechny ty nástroje, co doma byly, vymýš-
lela jsem si nejrůznější bicí a dost mne ba-
vilo hrát na hřeben. Jednou přišla paní uči-
telka z LŠU dělat nábor k nám do mateřské 
školy a bylo jasno. Rodiče mne museli při-
hlásit. Ale oni by mne přihlásili i bez toho 
náboru, protože by se mnou nevydrželi.

Prý jste chtěla být zpěvačkou nebo kla-
víristkou, nakonec jste ale studovala 
hru na violoncello?
To byly ty holčičí představy, kdy každá chce 
být nejlepší herečkou, zpěvačkou, klaví-
ristkou nebo minimálně primabalerínou 
Národního divadla… Když jsem ale přišla 
do hudební školy a došlo po půlroce pří-
pravky na výběr nástroje, tak mi paní uči-
telka řekla: „Podívej se, kotě, máš malou 
ručičku, s klavírem to nevidím, máme tady 
housličky anebo cellíčko…“ A pak zahráli 
na cellíčko a sametový zvuk, i přes malou 
ručičku, rozhodl. To mi bylo sedm. Pak 
už jsem se věnovala jen violoncellu, které 
jsem vystudovala. Zpěv jsem dělala pro ra-
dost, chodila jsem k několika kantorům na 
soukromé hodiny, ale to až v dospělosti.

Studovala jste na konzervatoři v Plzni. 
Do Plzně jste se po létech vrátila jako ře-
ditelka orchestru. Náhoda? Mohl to být 
orchestr kdekoli jinde? Jaký je vlastně 
váš vztah k Plzni?
V Plzni jsem skutečně studovala, chvíli 
hrála v opeře, ale i ve filharmonii, které 
dnes řediteluji. Byl to tenkrát Plzeňský 
rozhlasový orchestr. Pak jsem šla studovat 
do Prahy, kde žiji přes dvacet let, a nabírala 
zkušenosti ve světě. Vztah k Plzni skuteč-
ně mám. Když jsem zjistila, že je vypsané 
výběrové řízení na ředitele Plzeňské fil-
harmonie, přihlásila jsem se a vyhrála. Byla 
jsem tenkrát jedinou ženou na této pozici – 
v republice je nás celkem 15 ředitelů. Plzeň 
mám ráda a teď jsme Evropským hlavním 
městem kultury, to je radost.

Jak se z interpretky stane hudební ma-
nažerka? A jaká byla vaše cesta k ředitel-
skému postu?
Nikdy mne neuspokojovala tzv. jedno-
směrná cesta. Po studiu violoncella na kon-
zervatoři jsem se jala prohloubit hudebně 
teoretické vzdělání na FF UK, kde jsem 
vystudovala hudební vědu. Obě školy mi 
daly velmi pevný základ pro můj profesní 
život. Dalo by se říci, že v době po revolu-
ci byla situace v hudebním managementu 
lehce chaotická a většina aktivních umělců 
se musela starat sama o sebe. Do této doby 
bych mohla zasadit svoje manažerské po-
čátky. V roce 1995 jsem založila soubor Flo-
res de Praga a musela se o něj starat. Záhy 
jsme natočili CD, objeli svět, jen v USA 
jsme měli téměř 300 představení. Pracova-
la jsem ale i v umělecké agentuře. 

V souboru Flores de Praga hrajete stále. 
Je to vyvážení k mnohdy přece jen – při 
vší úctě – „netvůrčí“ práci manažerky? 
A navíc hrajete v souboru ryze „dám-
ském“ – odpočíváte přitom od převážně 
„mužského“ světa, se kterým se střetá-
váte jako ředitelka?
Flores de Praga jsem založila před dvaceti 
lety, nemám na něj teď tolik času, ale od-
reagování to je. A funkční :-) Umělecká 
činnost je kreativní, s Flores ale zabíháme 
hodně i do jiných žánrů, mě to baví. Mana-
žerská práce je ale také kreativní – vymýš-
lím projekty, vytvářím dramaturgii jak pro 
filharmonii, tak pro festival Smetanovské 
dny, jehož jsem rovněž ředitelkou, vy-
mýšlím dětské pořady, moderuji koncer-
ty. Když se nějaký projekt podaří, přináší 
mi to stejnou radost jako dobře zahraný 
koncert. Na druhé straně je pravdou, že 
ten manažerský svět je někdy tvrdý, je to 
opravdu hodně mužské prostředí, obnáší 
jednání s politiky, se zahraničními partne-
ry, zajištění ekonomického chodu institu-
ce, vyplňování grantových žádostí, utváře-
ní rozpočtů, komunikaci se zaměstnanci 
atd. Mám ale tu výhodu, že mohu přijmout 
mužské myšlení ženským rozumem. 

Je pro manažera výhodou, když zná 
chod orchestru i ze židle hráče?
Bezesporu ano. Znám všechny problémy 
z obou stran. Snažím se našim filharmo-
nikům nenastavovat podmínky, které by 
se nelíbily mně, kdybych seděla na jejich 
místech. 

Druhý březnový den začí-
nají v Plzni Smetanovské 
dny. Originální festival 
s pětatřicetiletou tradicí 
organizuje v posledních 
letech Plzeňská filharmo-
nie. Ředitelkou filharmo-
nie i Smetanovských dnů 
je Lenka Kavalová.

Pavel HEJDUK 
a

Ivan MATĚJKA

Pokračování na str. II

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

 P
L

Z
E

Ň
S

K
É

 F
IL

H
A

R
M

O
N

IE

Na co jste myslel letoš-
ní první lednové týdny 
poté, kdy islámští extre-
misté rozjeli sérii masa-
krů, pro Evropana těžko 

pochopitelných? 
Vzpomněl jsem si na knihy známé ital-
ské novinářky Oriany Fallaci Síla rozu-
mu a  Hněv a hrdost, které jsem nedávno 
předtím četl a  říkal si, ještě, že se toho 
nedožila. Byla to brilantní novinářka, 
jejíž rozhovory se státníky a světově 
známými osobnostmi, včetně těch nej-
kontroverznějších, vycházely nejenom 
v její rodné Itálii, ale i ve světě v nejpres-
tižnějších médiích. Ty dvě knížky ovšem 
nejsou složené z rozhovorů, nýbrž 
z myšlenek a celoživotních zkušeností 
s politikou a vším, co s ní souvisí, včetně 
náboženství v jeho různých podobách 
a praktikách. Fallaci se později kvůli 
zhoubné nemoci na dlouho odmlčela, 
aby se znovu ozvala po útoku na dvojča-
ta v New Yorku v září 2001.

Jak se dá shrnout poselství jejích knih?
Oriana Fallaci se hned po newyorské 
apokalypse, jíž byla svědkem, přihlá-
sila  k otevřenému nepřátelství, nejen 
k radikálnímu islámu, ale k jeho pří-
tomnosti v zemích Západu vůbec. Její 
deklarovaný postoj byl tak ostrý, že si 
říkal o podobný „trest“ jako pařížští 
karikaturisté. Nemoc však potenciální 
atentátníky předešla, Fallaci zemřela 
v roce 2006. A pokud jde o poselství je-
jích knih, dá se velmi stručně vyjádřit 
tak, že v nich burcuje k boji na obranu 
Evropy, její civilizace a tradic. Zároveň 
stejně ostře utočí na evropské zastán-
ce multikulturalismu, kteří podle ní až 
hanebně vycházejí vstříc požadavkům 
muslimských komunit, což demonstru-
je na konkrétních, skutečně velmi křik-
lavých případech z jejího rodného Tos-
kánska. V tom se shoduje s těmi, kteří 
dnes ve všech zemích Evropy varují před 
bezpečnostní hrozbou islámu. Jenomže 
ani ona, ani dnešní hlasatelé potenci-

ální hrozby neříkají, jak to chtějí řešit  
v situaci, kdy v Evropě žijí milióny 
muslimů, jejichž populace ve srovnání 
s původními obyvateli mnohonásobně 
rychleji narůstá. Je to opravdu hodně vý-
bušné téma, zvlášť v kombinaci s dnešní 
neslýchanou „arogancí teroru“.

Vy sám jste jako dítě vyrůstal v pro-
středí syrských křesťanů. Do jaké míry 
tam tehdy panovala náboženská ne-
snášenlivost? Jaké společenské posta-
vení křesťané měli?
V době mého dětství a dospívání jsem 
ani nevěděl, jestli můj kamarád, či spo-
lužák je muslim nebo křesťan. Já se po 
tom hlavně ani nepídil. Narodil jsem 
se v Aleppu, krásném městě na severu 
Sýrie, blízko tureckých hranic, které je 
dnes v troskách. V osmi letech jsme se 
přestěhovali do města ve vnitrozemí 
uprostřed vyprahlé stepi, kam byli v 50. 
letech mezi beduíny odkládáni přísluš-
níci nepohodlné inteligence. To mělo 

Kino je můj kostel

Pokračování na straně II
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Filmovým režisérem chtěl být Moris Issa od třinácti, ne-li dříve. Namířeno měl z rodné sýrie do 
Kalifornie, kde měl na její univerzitě, v blízkosti  Hollywoodu, studovat filmovou režii. Nečekaný dopis 
z Prahy od bratrance, který v něm líčil přednosti tehdy hodně slavné pražské FaMU a maminčiny slzy 
stesku  z blížícího se odloučení ( „tak daleko až za oceán?“) však změnily směr snů osmnáctiletého 
Morise.  Do Čech přiletěl na Nový rok 1963, posléze tu založil rodinu a vystřídal několik profesí – 
režiséra, tlumočníka a překladatele. I když má dodnes hlavu plnou „oscarových“ nápadů, zájem o ně 
má zatím jen šuplík jeho psacího stolu.  I proto má čas svou brilantní češtinou ochotně odpovídat na 
dotazy novinářů, díky kterým se pomalu stává tak trochu expertem na geopolitickou situaci v rodné 
zemi, která mu mizí před očima. 

Dagmar SeDlická
své výhody, měl jsem výborné učitele, 
kteří mě hodně ovlivnili. Tři měsíce 
prázdnin jsme pak vždy trávili u pří-
buzných, zpátky v té úrodné, „moder-
ní“ Sýrii, v Damašku, Homsu a v Safitě, 
rodném městě otce, kde křesťané v době 
mého dětství tvořili naprostou většinu. 
Koneckonců křesťané jsou v Sýrii doma 
od vzniku jejich víry a po všechna ta sta-
letí se podíleli na vzniku všeho bohatství 
země, duchovního i materiálního, stej-
ně jako mnoho dalších etnik, díky nimž 
byla Sýrie etnicky barevným a hlavně 
výjimečně tolerantním ostrovem v ob-
lasti, kde tomu v té době zdaleka tak 
nebylo. V tom městě ve vnitrozemí žili 
spolu s muslimskou většinou křesťané, 
Kurdové, Arméni, Asyřané, jezídové, 
beduíni, a všichni se vzájemně respek-
tovali, i nábožensky. Nicméně smíšená 
manželství mezi nimi nebyla a dodnes 
nejsou obvyklá. V tom představuje naše 
rodina, v níž moje sestra a další dvě se-
střenice z matčina i otcova rodu mají 
za manžele muslimy, jednu z vzácných 
výjimek. 

Kde se z historického pohledu nábo-
ženská nesnášenlivost podle vás vzala?
Nechci se v žádném případě pasovat na 
znalce historického vývoje na Blízkém 
východě, ale pokud máte na mysli nábo-
ženskou nesnášenlivost obecně, tak si 
myslím, že v různých podobách dopro-
vází lidstvo od těch dob, kdy „objevilo“ 
bohy, ať už jich bylo mnoho, nebo jeden. 
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Moris iSSA se narodil 

v syrském Aleppu,  gymná-

zium vystudoval v malém 

městě ve vnitrozemí, ale 

maturoval v Homsu s tak 

dobrými výsledky, že byl se 

skupinou nejlepších ma-

turantů a vysokoškoláků 

přijat tehdejším preziden-

tem, jak bylo v Sýrii tradicí. 

Řízením osudu se ocitl 

na pražské FAMU a jeho 

guruem se v Praze stal 

Elmar Klos. Právě tento os-

carový režisér mu pomohl 

k prvnímu celovečernímu 

filmu Bizon. Na trvalý 

pobyt v Čechách čekal až 

do roku 1992. Je autorem 

řady televizních filmů –Paní 

mlha, Den dobrých skutků, 

Zlatá princezna a další. 

Jeho  ženou je herečka 

Lenka Termerová, dcerou 

herečka Martha  Issová 

a synem střihač  

Filip Issa. 

O knihách ze všech stran

ročník 3. (8.)

Vychází 12. 2. 2015
jako samostatná příloha
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Iva Pekárková:
Kenny je moje nejoblíbenější téma 

Příloha Literárních novin věnovaná umění a kultuře

Dům umění města Brna
Galerie hlavního města Prahy

únor 2015

Magdalena Juříková (1956) je ředitelkou Galerie 
hlavního města Prahy od listopadu roku 2012. 
V minulosti pracovala jako kurátorka Sbírky 
moderního sochařství v Národní galerii v Praze. 
Spravovala také uměleckou sbírku Komerční banky 
a pražské galerie Zlatá husa. V edici Fototorst vyšly 
její monografie fotografů Jana Ságla a Tona Stana.

GHMP: Výstavy
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Co vás přivedlo k výtvar-
nému umění, potažmo ke 
studiu dějiny umění?
 Původně jsem chtěla stu-
dovat malířství na pražské 

AVU, včas jsem však pochopila, že jsem 
spíš takový reprodukční než produktivní 
talent. Smířila jsem se tedy s doporučením 
mé gymnazijní profesorky dějepisu, která 
správně odhadla moje skutečné předpo-
klady a směřovala mne na univerzitu ke 
studiu dějin umění.

Jste ředitelkou jedné z nejvýznamněj-
ších a také největších galerií v České re-
publice. Zbývá vám ještě čas na vlastní 
kunsthistorickou práci, tedy na badatel-
skou a kurátorskou činnost?
Jen tu a tam, cítím se v současnosti spíš 
jako projektový manažer, takže pouze ini-
ciuju některá témata vhodná k dalšímu 
uměnovědnému výzkumu. 

Do čela Galerie hlavního města Prahy jste 
nastoupila před dvěma lety. S vaším jmé-
nem byla spojena velká očekávání. Co se 
vám podařilo všechno změnit?

Ke své ředitelské roli přistupuji hlavně 
z manažerské pozice. Hledala jsem způ-
sob, jak vyvážit všechny hlavní činnosti 
galerie tak, aby se instituce začala chovat 
hospodárně a zároveň dynamicky. Po-
dařilo se mi změnit některé nevýhodné 
smlouvy s dodavateli a poskytovateli slu-
žeb, které jsem zdědila po předchůdcích, 
a postupně vytvořit alespoň malou finanč-
ní rezervu na akviziční činnost. Na konci 
minulého roku se nám díky tomu podaři-
lo vyrovnat dluh vůči autorům, kteří nám 
dlouhodobě zapůjčili svá díla do expozice 
Po sametu. Snažíme se, aby jejich artefak-
ty byly v dohledné době zakoupeny do naší 
stálé sbírky. GHMP se totiž za posledních 
šest let vůbec nevěnovala akviziční čin-
nosti, pouze pasívně přijímala dary.

Galerie hlavního města Prahy je známá 
tím, že má ve své správě mnoho výstav-
ních objektů…
Ano, od počátku jsem usilovala o rozum-
nou redukci objektů, které spravujeme, 
protože je to obrovská zátěž, zejména po-
kud jde o historické budovy. Dnes máme 
sice o dva objekty méně, ale čeká nás re-
konstrukce Colloredo-Mansfeldského pa-
láce, který by se podle nové koncepce měl 
stát novým srdcem galerie včetně celé ad-
ministrativy. Počítáme zde s multifunkč-
ním prostorem piana nobile, který chceme 
návštěvníkům otevřít. Už dva roky zde na-
víc funguje výstavní prostor ve třetím pa-
tře, který důstojně nahradil výstavní síně 
ve druhém patře Staroměstské radnice. 

Vybudovali jsme zde navíc nové edukační 
centrum. Jeho činnost považuji v galerii za 
klíčovou, zejména kvůli nedostatečné vý-
uce umění na základních a středních ško-
lách. Jinak se totiž výtvarné umění u nás 
nestane nikdy tak masovou záležitostí, 
jako je tomu v zemích s dlouhodobou, sys-
tematickou a hlavně atraktivnější výcho-
vou. Připravujeme také nové logo, které by 
mělo zjednodušit naši práci s vizuálními 
výstupy galerie.

Po ředitelích všech státních muzeí a ga-
lerií se často požaduje, aby jim svěřené 
instituce měly vysokou návštěvnost. Jak 
je na tom v tomto ohledu vy?  
Za rok 2014 už máme k dispozici finální 
čísla. Naši galerii navštívilo celkem 250 561 
návštěvníků, což je přes sto tisíc návštěv-
níků více než v roce 2013. Návštěvnost je 
však měřítkem jen do určité míry. Samo-
zřejmě nás všechny těší, že návštěvnost 
stoupá, nicméně dramaturgie výstavních 
programů nesmí sledovat pouze tento cíl.  
Snažíme se o vybalancovaný program, vý-
stavy s atraktivními tituly nám umožňují re-
alizovat experimentální a neznámá témata.

 Mezi výstavní objekty GHMP patří také 
jedna z nejpozoruhodnějších staveb ba-
rokní Prahy, Trojský zámek. Proč jste se 
rozhodla nasměrovat jeho dramaturgii 
krátkodobých výstav směrem k umělec-
kému řemeslu?
Trojský zámek mi v mnoha ohledech při-
pomíná zámek na Zbraslavi, kde dříve síd-

lila Sbírka moderního sochařství Národní 
galerie, ve které jsem v minulosti patnáct 
let pracovala. Myslím si, že sochařská díla 
dobře fungují v dekorativním prostředí 
zámku a v Tróji je navíc málo využité pro-
středí parku, které doslova volá po exte-
riérových objektech. Ve spolupráci s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem a Muzeem 
hlavního města Prahy jsme proto doplnili 
výstavní program Trojského zámku o ex-
pozice uměleckého řemesla, které přita-
hují další cílovou skupinu návštěvníků, 
a to jsou rodiny s dětmi.

Nicméně vlajkovou lodí GHMP zůstává 
i nadále Dům U Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí a výstavní sály ve 
druhém patře Městské knihovny. Na jaké 
výstavy se zde můžeme v roce 2015 těšit?
Z programu bych vybrala hlavně výsta-
vu belgického symbolisty Jeana Delvilla. 
Bude to vůbec první rozsáhlá expozice 
mapující jeho dílo u nás. Delvill není v Če-
chách moc známým umělcem, stejně jako 
Félicien Rops patří však k nejpozoruhod-
nějším osobnostem této epochy v Evro-
pě. Výstava Ropse by měla pak následovat 
o rok později. 

Historička umění Magdalena  
Juříková stojí včele Galerie hlav-

ního města Prahy od listopadu 
roku 2012. V rozhovoru jsme se jí 

zeptali, co vše v galerii zatím změ-
nila a na jaké výstavy se můžeme 

v tomto roce v GHMP těšit. 

Tradice zavazuje

LiTerární  
noviny
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ROZHODNUTÍ POKUSIT SE ZÍSKAT DOTACI Z PROSTŘEDKŮ EU 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ V RÁMCI 
OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCE-
SCHOPNOST SE ODVINULO ZE DVOU ZÁKLADNÍCH FAKTORŮ.

Text: Mgr. Petra Hybnerová, MBA, manažerka vzdělávacího projektu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/3.2.01/04.0020

REALIZÁTOR PROJEKTU: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

CELKOVÉ NÁKLADY: 4 376 388 Kč 

TERMÍN REALIZACE: 1. 10. 2012 – 30. 3. 2015

VYBRANÉ VÝSTUPY PROJEKTU:
  Vytvořeno 12 vzdělávacích programů v oblastech: odborná 

zdravotnická terminologie a komunikace v Aj a Nj, počítačová 

gramotnost, zdravotnické právo, ekonomické minimum a fi nan-

ční gramotnost, komunikační dovednosti (pro lékaře, nelékaře, 

s problémovým pacientem), duševní hygiena (emoční inteligence, 

protistres, syndrom vyhoření)
  Vytvořeny výukové materiály pro jednotlivé vzdělávací programy

  Vybavena počítačová a jazyková učebna a přednášková místnost

  Pořízena odborná literatura 
  Zapojeno 6 manažerů oblastí a přes 25 metodiků 

vzdělávacích programů
  Proškoleno 8 lektorů z řad pracovníků ve zdravotnictví 

pro výuku počítačové gramot nosti

  Celkově podpořeno 254 osob, z toho úspěšně 224 osob

Tento vzdělávací program je fi nancován 
Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky.
Informace o průběhu projektu a kontakty 

na internetové adrese www.nemjbc.cz

Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků 

ve zdravotnictví v Libereckém kraji
Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků 

ŽIVOT VZDĚLÁVACÍHO 
PROJEKTU V NEMOCNICI

P rvním hlediskem bylo mít 

v nemocnici zaměstnan-

ce, kteří projekt s šancí na 

úspěch napíší. Druhým 

faktorem byla přítomnost lidí, jež 

budou ochotni a schopni projekt 

zdárně zrealizovat. Odstoupili jsme 

od možnosti nechat si ho admi-

nistrovat externí firmou, usilovali 

jsme tak o hlubší zainteresovanost 

pracovníků a jejich odpovědnost. 

Negativním dopadem tohoto způso-

bu je především čas zaměstnanců, 

kteří činnosti pro projekt vykonávali 

vedle své hlavní práce. Na druhou 

stranu právě znalost prostředí, 

interpersonálních vztahů, orientace 

v činnostech nemocnice a profe-

sionální provázanost s ostatními 

zdravotnickými zařízeními v kraji 

byly přínosem při realizaci dva a půl 

roku trvající práce. 

Vzdělávací programy a výukové ma-

teriály vytvářeli přímo zaměstnanci. 

Řada z nich v sobě nalezla skrytý 

talent. Za velký přínos dále uvá-

dějí upevnění týmové spolupráce, 

vzájemné poznání i potřebu trpě-

livosti a tolerance. Uskutečnění 

projektu přispělo ke zdokonalení 

znalostí a dovedností pracovníků 

ve zdravotnictví ve všech řešených 

oblastech.

Zpočátku jsme zaznamenali mezi 

účastníky určitou obavu z náplně 

vzdělávacích programů. Po prvních 

kurzech (tzv. pilotních ověřeních) se 

obavy snížily. Ze strany účastníků 

byla kladně hodnocena praktická 

stránka vedení kurzů s dopady do 

profesního i osobního života. 

Při rozhodnutí, zda podobný 

projekt v takovém rozsahu 

v nemocnici znovu připravit, musí 

být na základě získaných zkušenos-

tí odvislý především od zájmu 

zaměstnanců a ochoty organizace 

překonávat rizika, jež jsou s projek-

tem vždy spojena a nelze je zcela 

vyloučit. Motto realizačního týmu 

po třiceti měsících intenzivní práce 

zní: „Když člověk nemůže, tak může 

ještě čtyřikrát“.

inzerce
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a pomáhá
APLA jede 
Ve čtvrtek 2. dubna 2015 byl na náměstí T. G. Masaryka v Táboře odstartován první 
ročník štafety APLA jede. Sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy 
se podařilo zorganizovat akci, díky níž se lidé nejen více dozvědí o autismu, který je stále 
ještě často velkou neznámou, ale zároveň budou mohou sdružení pomoci – morálně 
i finančně.

Celkem do čtyř světových stran 
se rozjely čtyři cyklodresy APLA JČ. 
Zástupci sdružení oslovili známé 
osobnosti z řad sportovců, herců, 
zpěváků, vysoce postavených 
zástupců měst a státní správy 
a zástupců neziskových organizací, 
aby štafetu pomohli rozjet. Každý, 
kdo dres obdržel a obdrží, má 
deset dnů na to, aby v něm ujel 
na kole dvanáct kilometrů, výzvu 
i dres předal dál a zaslal fotografii 
a informace o své jízdě. Kdo jízdu 
nedokáže (z jakýchkoli důvodů) 
uskutečnit, může se z ní „vykoupit“, 
a to libovolnou částkou na účet 
APLA JČ.
Na www.aplajede.cz mají zájemci 
možnost sledovat, kde dresy 
zrovna cestují, kdo v nich ujel 
kolik kilometrů, bavit se veselými 
fotografiemi a zároveň i referovat 
o tom, zda a jak narůstají finance 
na APLA účtu. Finance, které 
se prostřednictvím této akce 
získají, budou použity na terénní 

Rozjezd cyklistické štafety 
APlA jede.

První ročník štafety APlA jede byl 
odstartován 2. dubna 2015 v táboře 
při Světovém dni informovanosti 
o autismu.
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práci v rodinách lidí s autismem 
v Jihočeském kraji. 
„Nápad uspořádat benefiční 
akci, která bude trochu recesí, 
trochu osvětová, ale hlavně aktivní 
a spojená se sportem se mi zrodil 
v hlavě jedné letní noci, kdy už 
jsem po několikáté vstávala ke své 
malé dceři. V noci, kdy všechno 
a všichni spí, všude je tma a ticho, 
má člověk dost času na přemýšlení. 
A tak se zrodil nápad recesistické 
akce cykloštafety. Myšlenky se valily 
v hlavě, že ani usnout nešlo, a tak 
jsem si je ještě v noci zapsala a ráno 
už čekal na mé kolegyně ve schránce 
email s popisem akce,“ popisuje 
Lucie Straková Jirků, terapeutka 
a místopředsedkyně APLA JČ. 
Rozjezdu štafety se zúčastnili: Ing. Jiří 
Fišer, starosta města Tábor, Jarmila 
Machačová, mistryně světa 2013 
v dráhové cyklistice, Teodor Buzu, 
akademický malíř, který v rámci akce 
věnoval APLA svůj obraz v hodnotě 
5000 Kč k následné dražbě a Mgr. 
Ing. Marek Wohlgemuth, ředitel 
centra pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením ARPIDA 
České Budějovice.

APlA působí  
v mnoha oblastech
Posláním sdružení Asociace 
pomáhající lidem s autismem Jižní 
Čechy je napomáhat osobám 
s poruchou autistického spektra 
(PAS), jejich rodinám a dalším 
pečujícím osobám ke zkvalitnění 
jejich života a zařazení do většinové 
společnosti. Mezi jejich hlavní služby 
patří poradenství, pedagogická 
péče, individuální terapie, terapie 
problémového chování, terénní 
služba, sociální poradenství, 
vzdělávání, letní tábory nebo 
odlehčovací služba.  
Sdružení vzniklo v roce 2007.

Text: redakce
Foto: archiv

Autismus

• Je jednou z nejzávažnějších 
poruch dětského mentálního 
vývoje. 

• Jedná se o vrozenou poruchu 
některých mozkových funkcí.

• Porucha vzniká na 
neurobiologickém podkladě.

• Důsledkem poruchy je, že 
dítě dobře nerozumí tomu, 
co vidí, slyší a prožívá.

•  Duševní vývoj dítěte je kvůli 
tomuto handicapu narušen 
hlavně v oblasti komunikace, 
sociální interakce a 
představivosti.

• Autismus doprovází 
specifické vzorce chování.

Jarmila machačová, mistryně světa 
2013 v dráhové cyklistice.

Záštitu nad akcí převzal starosta 
města tábora Ing. Jiří fišer (vlevo).
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přinést klid
Dříve vyslovené přání může

Andrea Radomská mluví z vlastní zkušenosti 
o institutu dříve vysloveného přání, který je zatím 

v Česku spíše neznámý. Přitom dává pacientům 
možnost rozhodnout o vlastním osudu a stanovit, 

co s nimi lékaři mají, či naopak nemají dělat 
v momentu, kdy sami svou vůli vyjádřit nemohou.

Zdravotní sestra Andrea Radomská 
se často potkává se smrtí a umíráním 
z téměř bezprostřední blízkosti. 
Působila v řadě hospiců a byla oporou 
a pomocí mnoha svým pacientům 
v jejich posledních dnech.

lékaři i sestry často vidí smrt 
a umírání jako něco, čemu je 
potřeba za každou cenu zabránit. 
Vy jste se naopak rozhodla, 
že budete umírajícím v jejich 
posledních dnech oporou. Proč?
Původním vzděláním jsem dětská 
sestra. Nejprve jsem pracovala na 
dětské hematoonkologii. Tam jsem se 
poprvé setkala s něčím tak těžkým, jako 
je umírání čtyřletého dítěte. Pak jsem 
přešla na dospělou onkologii. Když 
mi před patnácti lety umíral tatínek, 
chtěli jsme, aby to bylo doma. Tehdy 
ale nebyly mobilní hospice, takže jsme 
to zvládli svépomocí. Od té doby jsem 
se intenzivně začala věnovat práci 
s umírajícími.

Setkala jste se při své práci někdy 
s tím, že by pacient odmítal určitou 
léčbu nebo zvažoval eutanazii?
Ano, největší takovou zkušenost 
jsem zažila před rokem a půl. 
Náhodou jsem v televizi viděla zpověď 
Přemysla Šlusaře, který onemocněl 
amyotrofickou laterální sklerózou 
a nechtěl na konci života zůstat 
připojený na přístroje. Tato nemoc 

sice nepostihuje intelekt, ale postupně 
člověku ochabují svaly. Nakonec nad 
nimi ztratí kontrolu úplně a udusí se. 
Právě tomu se chtěl Přemek vyhnout, 
a proto žádal o eutanazii.

Pacient má však mnohem více 
možností, jak rozhodnout o konci 
svého života. Jednou z nich je 
institut dříve vysloveného přání, 
který umožňuje předem odmítnout 
resuscitaci nebo připojení na 
ventilátor. Jak může nevyléčitelně 
nemocnému člověku pomoci?
Především mu může přinést klid. Často 
se totiž setkávám s tím, že onkologičtí 
pacienti přemýšlejí o eutanazii, protože 
mají nějaký problém, se kterým si 
neví rady. Když jim pomůžeme vyřešit 
například jejich bolest nebo sociální 
tíseň, často od myšlenky na předčasné 
ukončení života upustí. Největší strach 
Přemka byl, že ochrne, připojí ho na 
dýchač a on bude půl roku koukat do 
stropu, než umře. Když jsem mu řekla 
o dříve vyslovených přáních, obrovsky 
se mu ulevilo. S právničkou jsme sepsali 
dokument, kde bylo jasně uvedeno, že 
nechce připojit na ventilátor.

Když člověk svá přání sepíše, 
znamená to, že je budou lékaři 
vždy respektovat?
Právě protože jsem tušila, že to asi 
nebude tak jednoduché, rozhodla jsem 
se s kopiemi Přemkova přání obejít 
největší nemocnice v Praze, kam by 

mohl být po přivolání rychlé záchranné 
služby převezen. A setkala jsem se 
s nejrůznějšími reakcemi. 
Někteří lékaři mi řekli, že je nabádám 
k eutanazii. To bylo časté u mladých 
doktorů, kteří byli čerstvě po škole. 
Ti vzpomínali na lékařskou přísahu, 
kde slibovali, že udělají vše pro 
záchranu člověka. Oni měli problém 
s tím, že by dusícího se pacienta 
neměli napojit na přístroje. 
Oproti tomu zkušení starší doktoři 
tomu přání rozuměli a přišlo jim 
neetické takovým způsobem 
zachraňovat člověka. Z vlastní 
zkušenosti znali případy, kdy jim na 
lůžku zůstal bezmocný pacient, který 
mohl už jen hýbat očima a vnímat 
tu hrůzu z bezmoci a napojení na 
přístroje.

Setkáváte se s předem vyslovenými 
přáními  
jen u lidí v terminálním 
stádiu nemoci?
Není tomu tak. Já jezdím často 
školit například do domovů seniorů. 
A některé mají pro své klienty po 
formální stránce připravený vzor pro 
předem vyslovené přání, který jim 
nabízejí. Z vlastní zkušenosti vím, že 
nestačí mít jenom napsané své přáni 
někde v lékařské dokumentaci, ale že je 
potřeba mít podepsaný tento konkrétní 
dokument. 

Text: Jakub Hein, Cesta domů
Foto: archiv
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tam je cesta 
Kde je vůle, 
Badmintonista Petr Koukal změnil svůj přístup k životu poté, co jej v mladém věku 
postihla vážná diagnóza – rakovina. Dnes ví, jak důležitou součástí zdravého životního 
stylu je psychika a snaží se o ni dbát stejně jako o tělo. A daří se mu to. 

V následujících měsících 
se Petr Koukal chystá nejen na 
mistrovství světa, ale blíží se 
i olympijské hry v Rio de Janeiru.

V dubnu Vás čeká semifinále 
a finále play offextraligy  
s týmem Sokol meteor Praha 
Radotín. očekáváte těžký zápas? 
Volíte u takových zápasů nějakou 
speciální přípravu?
Nic speciálního nechystám, bude to 
pro mě náročné především vzhledem 
k faktu, že se vrátím po měsíční 
turnajové šňůře v zahraničí, která 
play off bude předcházet. Navíc 
mám i jiné aktivity, které mi zabírají 
poměrně hodně času. Ale věřím, že 
to zvládneme a získáme titul!

Na jaký turnaj nebo konkrétní 
zápas se v letošním roce těšíte 
nejvíce?
Jednoznačně na mistrovství světa 
v indonéské Jakartě. Badminton 
je v Indonésii národní sport, skoro 
až náboženství, něco jako hokej 
v Kanadě. Fanoušci jsou tam 
neuvěřitelní a je to vždy zážitek.

Jak se změní Vaše příprava 
v souvislosti s blížící se 
olympijskými hrami  
v Rio de Janeiru?
Příliš se nezmění. Jelikož půjde již 
o moji třetí kvalifikaci na olympijské 

hry, tak si troufnu tvrdit, že už trochu 
vím, jak na to, a není potřeba nic 
měnit.

Stal jste se mistrem České 
republiky ve dvouhře mužů 
a finále v Karviné bylo velmi 
těsné. Jak z Vašeho pohledu 
probíhalo?
Obhájil jsem titul již poosmé v řadě, 
ale rozhodně to letos bylo nejtěžší. 
Finálový soupeř Milan Ludvík hrál 
skvěle. Hodně útočil a nechal na 
kurtu všechno. Nakonec rozhodly 
zkušenosti a až koncovka třetího 
setu, ale na to se historie neptá, 
takže jsem spokojený.

Jak je na tom podle vás v 
současné době český badminton? 
Na rekreační úrovni skvěle - hrají 
ho tisíce lidí, stále jich příbývá 
a z toho mám velkou radost. 
Snad tento boom bude ještě 
pokračovat a já se budu snažit 
tomu maximálně pomáhat. Horší 
je to na reprezentační úrovni, kde 
bohužel stále chybí jasná koncepce 
badmintonového svazu a především 
chybí dobré tréninkové podmínky 
pro mladí a nadějné hráče. Evropa 
i svět se nám herně velmi rychle 
vzdalují a je potřeba s tím rychle 
něco udělat. 

Na zápasy se připravujete také 
se svým mentálním trenérem, 

tudíž se opravdu poctivě 
věnujete psychice. Co pro vás 
tato příprava znamená a v čem 
pomáhá?
Je to důležitá součást přípravy. 
Člověk může být skvěle herně 
i fyzicky připravený, ale když není 
připravená hlava, tak se nedá vyhrát. 
Jednoduše řečeno mi pomáhá v tom, 
abych v každém zápase nechal na 
hřišti to nejlepší, co ve mě v dané 
chvíli je.

Do Vaší kondiční přípravy patří 
i běh. Baví vás?
Baví mě velmi, ale nejvíc když se 
můžu jít proběhnout jen tak, pro 
zábavu. Většina běžeckých tréninků 
bohužel příliš zábavných není, jsou 
to různé intervalové tréninky, sprinty, 
odrazy, kopce, schody, apod. 

Kde běháte nejčastěji?
V lese.

Jako sportovec samozřejmě 
musíte dodržovat zásady 
zdravého životního stylu. Jak se 
ale změnil poté, co jste prodělal 
rakovinu, pokud vůbec nějak?
Snažím se jíst více zeleniny a ovoce, 
omezil jsem výrobky obsahující lepek 
a jím také méně masa.

Jak vlastně vypadá váš 
jídelníček? Dovolíte si (alespoň 
někdy) všechno?
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Jím od všeho něco, snažím se aby 
byl můj jídelníček vyvážený a pestrý. 
Jednou za čas si velmi rád dopřeji 
velké hody a to spořádám prakticky 
cokoliv. Nejraději samozřejmě 
doma u babičky nebo s přáteli v 
restauraci.

U vrcholových sportovců a ve 
vašem nasazení je potřeba 
neustálé motivace. Co vám 
pomáhá bojovat s únavou a kde 
se stále bere vaše odhodlání?
Radost z každého dne a z toho, 
že máme možnost žít svobodný a 
šťastný život. Ne každý na světě 
má takové štěstí, ale bohužel si to 
hodně lidí vůbec neuvědomuje.

S Nadačním fondem Petra 
Koukala se snažíte šířit osvětu 
ohledně rakoviny a prevence. 
Zlepšuje se podle Vás povědomí 
o nutnosti dbát o své zdraví 
v každém věku?
Věřím, že je to každý rok lepší 
a že tomu snad trochu pomáháme 
i my s naším projektem STK PRO 
CHLAPY. Především chlapi totiž 
velmi zanedbávají své zdraví a mají 
pocit, že jsou nesmrtelní…  
Můj příklad ale jasně hovoří 
o opaku… Bylo mi dvacet čtyři let, 
sportoval jsem, žil zdravě, nekouřil, 
nepil, nikdy jsme neměli rakovinu 
v rodině… A jednoho dne mi pan 
doktor řekl: „Máte rakovinu a ještě 
dnes vás musíme operovat.“  
V tu chvíli člověku dojde, v jakém 
žijeme omylu a že je potřeba s tím 
něco dělat.

Jak se Nadačnímu fondu 
Petra Koukala a projektu 
StK pro chlapy daří a co 
Vás v následujících týdnech 
a měsících čeká?

Mám velkou radost, že se nám 
podařilo podepsat dlouhodobou 
a koncepční spolupráci se 
společností Volkswagen. Vzhledem 
k našemu názvu bylo spojení s 
nějakou automobilovou značkou 
velmi žádoucí a beru to jako velký 
úspěch, díky kterému se náš projekt 
výrazně dostane do povědomí 
veřejnosti. Dále ale hledáme další 

partnery, kteří by nám pomohli 
s financováním projektu, protože to 
zatím vůbec není jednoduché.

Co vás v souvislosti  
s nadačním fondem čeká 
v nejbližší době?
V následujících měsících nás 
čeká road show po velkých 
českých městech, kde budeme 

Rakovina mi změnila život a i když to bylo náročné období, 
tak to byla pozitivní změna. A jsem velmi rád, že můžu 
pomoci dalším lidem.
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dál šířit osvětu mužského zdraví 
a preventivních prohlídek, 
chystáme se také na přednášky do 
škol a mnoho dalšího. 

Vy sám o rakovině hovoříte  
velmi otevřeně. Je to ale  
pro Vás stále složité téma?
Není. Rakovina mi změnila život 
a  i když to bylo náročné období, tak 
to byla pozitivní změna. A jsem velmi 
rád, že můžu pomoci dalším lidem. 
Věřím, že to bude celoživotní projekt, 
který bude jednou opravdu velký 
a zachrání tisíce životů…

Aby toho nebylo málo, máte 
i další aktivity. můžete našim 
čtenářům přiblížit také projekt 
těloCvik?
TěloCvik je můj projekt moderní 
a zdravé posilovny, kde se necvičí 
na strojích a s těžkými činkami, ale 
pod dohledem zkušených trenérů 
a fyzioterapeutů a s důrazem na 

správné provedení. Má zkušenost 
je totiž taková, že právě tento 
typ cvičení má největší smysl a je 
pro naše tělo to nejlepší. Stejně 
tak se v tělocviku můžete nechat 
namasírovat nebo si nechat poradit 
s jídelníčkem, apod. Vše najdete 
na našem webu www.telocvik.com 
a já se těším, že se tam se čtenáři 
potkám.

Vzhledem k tomu, že 
i v těloCviku spojujete cvičení, 
fyzioterapii, masáže, jógu 
i výživové poradenství, nabízí 
se otázka, jak toto všechno 
ve svém životě spojujete 
Vy. Zmínili jsme již mentální 
trénink. Ale jak se Vám daří 
duševní pohodu s tou fyzickou 
propojovat?
Myslím si, že právě sladění těla 
a duše je cesta k úspěchu. Nejen 
ve sportu, ale v životě, kde za 

Petr Koukal se narodil 
14. 12. 1985 v Hořovicích. Je 
osminásobným mistrem České 
republiky v badmintonu, zvítězit 
se mu podařilo pokaždé od 
roku 2007 kromě jediné výjimky 
– roku 2012.  
V roce 2010 Petru Koukalovi 
lékaři diagnostikovali rakovinu 
varlat, kterou úspěšně porazil. 
Při zahajovacím ceremoniálu 
XXX. letních olympijských 
her v roce 2012 v Londýně, 
kam se téměř zázrakem 
kvalifikoval tak brzy po nemoci, 
se stal vlajkonošem české 
výpravy. Vzhledem ke své 
zkušenosti s vážnou nemocí 
se dnes kromě badmintonu 
věnuje i prevenci s Nadačním 
fondem Petra Koukala 
a projektem STK pro chlapy. 
Snaží se o nemoci informovat 
a přesvědčit muže, zejména ty 
mladé, aby se nechali vyšetřit.  
Jeho přítelkyní je česká 
biatlonistka Gabriela Soukalová.

úspěch považuji štěstí, lásku 
a svobodu.

S lidmi hovoříte otevřeně o své 
nemoci, o prevenci a o tom, jak 
je důležité jít včas na vyšetření. 
Jakou roli právě u rakoviny 
podle vás a vašich zkušeností 
hraje psychika?
Samozřejmě velmi důležitou. 
Myslím, že můj příklad to jasně 
dokazuje. Když jsem onemocněl, 
málokdo věřil, že bych mohl 
ještě někdy vrcholově sportovat. 
Ale mně se díky nezlomné vůli, 
odhodlání, vytrvalosti  – prostě díky 
silné psychice – podařilo měsíc po 
skončení chemoterapie vyhrát další 
titul mistra České republiky a po 
dalším roce a půl se kvalifikoval na 
olympijské hry v Londýně. Kde je 
vůle, tam je cesta!

Text: Johana Hovorková
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DeN ZDRAVí  
Ve VítKoVICKé NemoCNICI

Sedmý duben je Světovou zdravotnickou 
organizací vyhlášen za Světový den 
zdraví a k jeho oslavám se připojují 
zdravotnická zařízení na všech 
kontinentech. Výjimkou nebyla ani 
Vítkovická nemocnice, člen skupiny 
AGEL, která pozvala všechny zájemce na 
plejádu bezplatných vyšetření. Lákadlem 
pro návštěvníky byla například novinka 
v podobě kapnometru umožňujícího 
měření oxidu uhličitého v dechu, nutriční 
poradenství nebo vyšetření krve.
Tradiční součástí Dne zdraví ve Vítkovické 
nemocnici byla možnost konzultací 

s lékařem, vyšetření krevního obrazu, 
tuku, cukru a cholesterolu z krve, 
vyšetření EKG či prostaty a chybět 
nebude ani oblíbené bezplatné nutriční 
poradenství. Vše přitom nabídla v tento 
den nemocnice zcela zdarma. „Cílem 
této akce je vést pacienty, ale také 
personál nemocnice, k odpovědnosti 
za své zdraví. Mnoho lidí s návštěvou 
lékaře váhá, i když má podezření, že 
něco není v pořádku. Mnohdy jim právě 
podobné akce dodají potřebnou odvahu 
nechat se vyšetřit,“ uvádí manažerka 
ošetřovatelské péče Vítkovické 
nemocnice Xenie Gašparová.
Novinkou letošního ročníku byla navíc 
možnost vyšetření pomocí kapnometru. 
„Kapnometr slouží k měření oxidu 
uhličitého ve výdechu, takže je určen 
především pro vyšetřování kuřáků, kteří 
mohou snadno zjistit, nakolik mají 
cigarety negativní vliv na jejich zdraví,“ 

vysvětluje Xenie Gašparová s tím, že 
v Česku kouří každý čtvrtý dospělý. 
Téměř dvacet procent ze všech úmrtí 
v Česku je přitom způsobeno právě 
nemocemi spojenými s kouřením.

VelIKoNoCe V PRoStěJoVě

Velikonoční atmosféra rozveselila také 
dětské oddělení Nemocnice Prostějov, 

která je členem skupiny AGEL. 
Malé pacienty navštívily studentky 
Střední zdravotnické školy, které si pro 
ně připravily speciální dílnu. Děti vyráběly 
velikonoční výzdobu, která zkrášlí prostory 
oddělení. Součástí programu byla také 
beseda o původu velikonočních svátků, 
jejich symbolice a historii. 
V současné chvíli je na dětském oddělení 
Nemocnice Prostějov hospitalizováno 25 
dětí. „Jedná se nejčastěji o onemocnění 
dýchacích ces a střevní potíže, tedy 
problémy, které jsou pro toto roční 
období typické, ale také bohužel úrazy 
a operace,“ uvedla Jitka Voříšková, vrchní 
sestra dětského oddělení, s tím, že pokud 

to jen bude možné, budou se na oddělení 
snažit co nejvíce pacientů na velikonoční 
svátky propustit domů. Malí pacienti, 
kteří budou muset na oddělení zůstat, 
však o tradiční Velikonoce rozhodně 
nepřijdou. Prostory dětského oddělení 
již nyní zdobí tradiční dekorace, kterou 
si děti samy vyrobily. „Počítáme také 
s pomlázkou a drobnými dárky pro děti. 
Již několik let dostáváme od Rotary clubu 
Prostějov upečené velikonoční beránky 
z výstavy v Národním domě v Prostějově. 
Dětem pak „přilepšujeme“ o Velikonocích 
ve stravě, samozřejmě jen pokud to 
dovolí jejich zdravotní stav,“ prozradila 
s úsměvem vrchní sestra. 

DětSKé oDDěleNí NemoCNICe 
PřeRoV ožIlo VelIKoNoCemI

Velikonoční atmosféru si užívají pacienti dětského oddělení Nemocnice Přerov, člena skupiny 
AGEL. Ducha Velikonoc v nemocnici zajistil bohatý velikonoční program v podobě tvoření pro děti, 
který připravily učitelky  Základní a mateřské školy. Nemocnice se tak nemocným dětem snaží co 
nejvíce zpříjemnit velikonoční svátky.
„Momentálně je na dětském oddělení hospitalizováno 16 dětí a také 10 doprovázejících rodičů, 
kteří si velikonoční dílnu nesmírně pochvalují. Program je pestrý a každá věková kategorie si v něm 
najde něco zajímavého, takže úsměvy jsou nakonec vidět všude kolem,“ uvedla vrchní sestra 
dětského a novorozeneckého oddělení nemocnice Přerov Bc. Jana Fialová s tím, že velikonoční 
přípravy zahrnují tradiční malování vajíček, výrobu velikonočních dekorací pro výzdobu dětského 
oddělení nebo povídání o Velikonocích.
„Pokud je to možné, snažíme se během jakýchkoliv svátků malé pacienty vždy pouštět domů. 
Někdy to ale jednoduše nejde. Cílem velikonoční dílny je proto alespoň umožnit hospitalizovaným 
dětem prožívat velikonoční atmosféru i přes to, že musí být během svátků v nemocnici,“ říká 
Bc. Jana Fialová.
Velikonoční program není ale zdaleka jedinou akcí dětského oddělení Nemocnice Přerov. Na 
začátku prosince za malými pacienty tradičně přichází Mikuláš, nechybí předvánoční tvoření, 
program ke Dni dětí, týden zvířátek, týden čarodějnic a mnohé další.
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NEERA® kúru koupíte na www.darzprirody.cz a na tel.: 739 45 40 45.

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí 
bát, že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak 
mě honila mlsná všeho druhu, ale 
asi po pěti dnech začala změna. 
Začalo mě to bavit, protože jsem 
přestala bojovat. Měla jsem 
hodně energie a spala minimálně, 
protože se tělo nevysilovalo 
zpracováváním potravy. Bylo mi 
lehce a krásně a zažívala jsem 
euforii. Pak nastal okamžik, kdy 
mi bylo líto vrátit se zase k jídlu, 
protože jemněhmotný svět se 
při půstu otevírá daleko snáz 
a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi

Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stejnojmenného speciálního stromového 

sirupu a dalších čistě 
přírodních ingrediencí. 
Tento nápoj stimuluje 
pročišťující proces našeho 
těla, uspokojuje pocit 
hladu a dodává tělu energii 
bez toho, aby zatěžoval 

trávicí trakt, přispívá 
k obnovení 

biochemické 
a minerální 
rovnováhy 
v tkáních 

a buňkách 
a urychluje 

jejich 
regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení 
detoxikačního programu lidé zjišťují, 

že díky odplavení odpadních látek 
a navrácení přirozené rovnováhy se 
zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se 
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost 
vůči chorobám, mají čistší pleť a jasnější 
oči, pevnější vlasy a nehty a působí na své 
okolí šťastnějším, pozitivnějším dojmem.

Tuk se během 
detoxikace rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. 
Většina lidí, kteří absolvovali 
7 – 10 denní kúru, uvádí snížení 
váhy o 5 až 10 kg, ostatní zhubli 
3 – 5 kg. Protože příčinou snížení 
tělesné váhy není ztráta vody, ale 
především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá 
čast váhy (pokud vůbec nějaká) se 
po skončení diety vrátí. Detoxikační 
kúra NEERA®  pomůže organizmu 
najít svou přirozenou rovnováhu 
a „připomene” mu jeho smysl pro 
zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA®NEERA®NEERA

že díky odplavení odpadních látek 
a navrácení přirozené rovnováhy se 
zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se 
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost trávení, spánek, krevní oběh, odolnost 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

stejnojmenného speciálního stromového 
sirupu a dalších čistě 

přírodních ingrediencí. 
Tento nápoj stimuluje
pročišťující proces našeho pročišťující proces našeho 
těla, uspokojuje pocit 
hladu a dodává tělu energii
bez toho, aby zatěžoval 

trávicí trakt, přispívá 
k obnovení 

Detoxikace organismu vyžaduje 
komplexní přístup. Rádi byste využili 
potenciálu pročištění Neera Detox 
kúrou naplno a nevíte jak na to? 
Obraťte se na nás: 

info@darzprirody.cz, 
tel. 724 356 320.

Při objednání 
v našem 
eshopu 
obdržíte 
jako dárek 
balzámek 
z Bali.

Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

Pročištění těla přináší 
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Alchymáže
Ladislav Novák

Výstava děl Ladislava Nováka v pražské Galerii Smečky, jejímž zřizovatelem je 
Pražská plynárenská, spojuje dvě okolnosti, pro něž stojí zato ji navštívit. 

Novák je známý a současně 
stále ještě objevovaný autor, který 
dávno a výrazně vstoupil do historie 
české koláže a experimentální 
poezie, v druhém případě jako 
jeden z několika zakládajících 
básníků spolu s Jiřím Kolářem, 
Josefem Hiršalem a Bohumilou 
Grögerovou. Svým bytostným 
zakotvením na Vysočině, v Třebíči 
se však vědomě držel stranou od 
„velkého“ uměleckého provozu 
a nesl, jako jemu podobní, celý život 
všechny důsledky tohoto rozhodnutí. 
Jeho dílo si díky tomu zachovalo 
mimořádnou míru originality, 
ale pro svůj regionální původ 
i přes všechna průběžná ocenění, 
tuzemské i mezinárodní výstavy se 
vždy složitěji prosazovalo. Některá 
Novákova konkrétní díla a hlavně 
výtvarné techniky jsou okamžitě 
rozpoznatelné a povědomé i širšímu 
publiku, jiné jejich varianty přinášejí 
překvapení a rozšiřují představu 
o podobě Novákovy tvorby i o vývoji 
koláže v druhé polovině 20. století 
u nás.

Individuální výběr
Druhým důležitým momentem 
výstavy je původ vybraných děl. 
Pocházejí ze soukromých sbírek 
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a příležitostí k jejich zhlédnutí tedy 
obvykle není tolik jako v případě 
sbírek veřejných institucí. Navíc 
soukromé kolekce nesou vždy 
stopy individuálního výběru majitele 
a o to jsou zajímavější. Většinou 
zahrnují nejen ověřené chefd´oeuvry, 
vícekrát vystavené a reprodukované 
v katalozích a monografiích, 
ale i ukázky dále nerozvíjených 
autorských pokusů stejně jako třeba 
počátky později rozpracovávaných 
motivů a technik.

Vymývání všednosti
Výstava je věnována především jedné 
z častých a oblíbených Novákových 
technik – alchymáži, která vzniká 
poměrně radikálním autorským 
zásahem do tištěné reprodukce. 
Zdálo by se, že Novák daný obraz 
chemicky narušuje a vymývá až 
k úplnému zničení nebo jeho 
fragmety jen nově přetiskuje. Ve 
skutečnosti tak všední motiv posouvá 
do nového příběhu, vkládá do něj 
básnické, ironické, humorné obsahy 
a jedinečné estetické kvality, nemluvě 
o reakci, dnes už naštěstí méně 
srozumitelné, na dobovou cenzuru 
tiskovin a stále aktuální manipulaci 
s textem a obrazem. 

Na výstavu Vás zve  
Pražská plynárenská 
Galerie Smečky
15. dubna – 20. června
úterý – sobota: 11 – 18 hod
Ve Smečkách 24, Praha 1

Většina Novákových prací na papíře 
vznikla díky kombinaci více, většinou 
alespoň dvou autorských technik. 
Výstava se proto neomezuje jen na 
zmíněnou alchymáž, často se k ní ve 
vybraných dílech přidává prostá koláž 
– dolepený konkrétní detail, froasáž, 
na jejímž začátku je zmuchlaný papír 
a autorské zvýraznění náhodně 
vzniklých linií, nebo fumáž – kresba 
kouřem.

Marie Bergmanová, kurátor výstavy
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Příležitost pro 
soukromé lékaře, 
ordinace a podnikatele 
ve zdravotnictví
Pronájem  
samostatného objektu-vily  
v centru olomouce

Co můžete efektivně využít?
• minimální vzdálenost od centra 

města 
• parkoviště (9 míst)
• kvalitně vybavená podlaží pro 

provoz, administrativu a logistiku

Výměry:
1.PP: 138,83 m2

1.NP: 154,23 m2

2.NP: 151,78 m2

Podkroví: 106,58 m2

Celková výměra: 551,42 m2

Cena za pronájem celého objektu: 
114.000,- Kč bez DPH/měsíc  
(+ energie)
Cena za parkoviště:
9 míst 9.000,- Kč/měsíc 
(Při pronájmu celého objektu je 
cena za parkování k jednání)

vila
 k p

ro
nájm

u

KoNtAKt: 
tel.: 602 752 049 
e-mail:  
balasovamarcela@centrum.cz

objekt bude volný od 1. 1. 2016
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Liga proti rakovině Praha, která si v letošním roce připomíná již 25 let 
svého působení, pořádá v květnu tradiční celonárodní sbírku, při které 
bude na dvanáct tisíc dobrovolníků ve žlutých tričkách nabízet žluté 
kytičky měsíčku lékařského. 
Ke každé kytičce dárce dostane i letáček s informací o prevenci 
nádorových onemocnění reprodukčních orgánů u žen i mužů.  Liga v něm 
vyzývá: „Využívejte preventivních vyšetření, všímejte si svého těla, jděte 
k lékaři včas!“   
ZDRAVÍ MÁTE VE ZNAČNÉ MÍŘE VE SVÉ MOCI!

ČeSKÝ DeN PRotI RAKoVINě: 
13. KVětNA

PRoBIotICKé tAmPóNy elleN®

Více než dvě třetiny českých žen pravidelně trpí vaginálními záněty, které jsou 
doprovázené nepříjemným pocitem svědění, pálení a výtokem. Jednoduchým 

a přirozeným prostředkem, jak obnovit rovnováhu vaginální mikroflóry, je pravidelné 
používání Probiotických tampónů ellen® s vysokou kvalitou menstruační ochrany, 

doporučené Českou gynekologickou a porodnickou společností ČSL JEP. Tampóny  
ellen® obsahují směs patentovaných probiotických bakterií mléčného kvašení Lacto 

Naturel® (LN®), které jsou nejčastěji přítomny v přirozené vaginální mikroflóře.  
Žádejte ve své lékárně již od 181,- Kč (doporučená cena).  

Více informací najdete na www.ellen-tampony.cz

VySAVAČ AtoCARe:  
efeKtIVNí BoJoVNíK  
PRotI AleRgIím

UV-C antibakteriální vysavač Atocare je určen nejen pro potřeby 
alergiků, astmatiků a ekzematiků. Jedná se o unikátní přístroj 
sestavený k hubení veškerých alergenů a dráždivých látek, které 
způsobují alergie, astma a ekzémy. Pomůže zbavit se prachu, 
roztočů, virů, bakterií, zvířecích chlupů, plísní a dalších alergenů. 
Cena: 4900,- Kč.
www.atocare.cz

Inzerce
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Zažijte pořádnou sílu! Spolehlivost a odolnost. A taky hospodárnost.
Zahradní technika John Deere má tohle všechno ve svých genech. 
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informace

s uměleckou duší
Třetí ročník festivalu Doktorfest se koná 29. a 30. května 2015. Tento 
multižánrový festival ve dvou dnech propojí páteční koncert a vernisáž 
obrazů se sobotním celodenní přehlídkou kapel, která bude probíhat 
téměř celý den.

Lékaři

Páteční večerní program 
festivalu Doktorfest zahájí 
MUDr. Jiří Gilík, umělecký 
vedoucí orchestru Sester 
Havelkových, pianista, hráč na 
akordeon, výborný bluesový 
zpěvák, odborník na autentickou 
interpretaci historického jazzu. 
Na něho navážou dvě malířky 
s vernisáží svých obrazů – 
MUDr. Zorka Vašíčková-Dubská, 
členka Výtvarné skupiny lékařů, 
a MUDr. Eva Vaculíková, která se 
malování věnuje už 35 let.

Nabitá sobota
V sobotu program začíná již 
ve 12 hodin, a to soutěžní 
přehlídkou kapel, kterých 
tentokrát dorazí sedm. 
První bude DickO’Brass 
MUDr. Tomáše Nedělky, která 
vznikla v roce 2001. Hlavním 
pracovištěm tohoto lékaře-
hudebníka je Rehabilitační 
centrum Nedělka v Praze 

6, kde pracuje i jeho otec 
MUDr. Jiří Nedělka. Dále 
má částečný úvazek na 
Neurologické klinice FN Motol 
a řadu dalších medicínských 
i mimomedicínských aktivit. 
V hudbě se věnuje zpěvu 
a dechovým nástrojům.
Druhou účinkující skupinou je 
Esence, pop-rockový soubor, 
v němž působí MUDr. Radovan 
Pock. Vystudoval všeobecné 
lékařství na 3. lékařské fakultě 
UK. Pracuje v Ústavu pro péči 
o matku a dítě v Praze - Podolí. 
V kapele hraje na housle a na 
klávesy, zpívá vokály. Klasické 
hudbě se věnuje už od útlého 
mládí, v kapele hraje od svých 
patnácti let.
Následovat bude zábavový 
revival Elektrický oslík a hned 
po něm hardcore/rock’n’rollová 
kapela Onset. Skupina Pupíček, 
která se soutěže také zúčastní, 
vznikla v roce 2004 a hraje 

punk-rock. Téměř 22 let 
fungující country-bigbeatová 
kapela Tó víš bude předposlední 
a nakonec bude soutěžit 
legendární Tupá kudla, která 
funguje již od roku 1989. 
Od 18 hodin zahrají účastníkům 
vítězové předchozích ročníků 
– Bílá nemoc, v níž působí 
MUDr. Zdeněk Hřímal. Ten 
o kapele říká: „Máme štěstí 
na autory textů, kteří jsou 
zároveň našimi přáteli. Je to 
třeba Ivan Hlas, Michal Bureš, 
Filip Horáček nebo MUDr. 
Bořivoj Petrák. Hudbu skládá 
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převážně Ivan Němec, velkým 
dílem hrajeme původní věci 
od již nežijící autorské dvojice 
František Stralczynský a Tomáš 
Poláček.“ On sám působí na 
Klinice zobrazovacích metod 
ve Fakultní nemocnici v Motole 
jako vedoucí lékař dětské 
sonografie. Bílá nemoc zvítězila 
na Doktorfestu 2013.
V loňském roce vyhrála skupina 
Bratři v rytmu, která celý festival 

uzavře. Hraje převážně funkovou 
hudbu ovlivněnou jazzem, 
latinou a R'n'B. Autorem většiny 
skladeb je Ivan Doležálek, Tomáš 
Mourek a některé věci jsou 
převzaté. Lékařem v kapele je 
MUDr. Imran Zangi, který se 
v současné době věnuje práci ve 
svých soukromých ordinacích.

Text: redakce
Foto: archiv

DOKTORFEST je multižánrový 
festival věnovaný renomovaným 
lékařům, kteří se prezentují na 
veřejnosti jako osoby s uměleckou 
duší. Mnozí z nich se ve volném 
čase věnují hudbě a dalším 
uměleckým oborům a dosahují 
vynikajících výsledků. K účinkování 
na dalším ročníku byli pozváni 
lékaři hudebníci, malíři a literáti. 
V rámci Doktorfestu 2015 opět 
proběhne soutěžní přehlídka 
lékařských kapel nejrůznějších 
žánrů.

Inzerce
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informace

Dnes už existuje řešení
Ještě v nedávné době byl šedý zákal strašákem pro všechny pacienty očních 
klinik. Nepříjemné onemocnění, při němž dochází k zakalení oční čočky, mohla 
odstranit pouze náročná operace za použití skalpel. Dnes je ale všechno jinak. 

Šedý zákal:

Už třetím rokem používají 
lékaři v České republice k operacím 
katarakty takzvaný femtosekundový 
laser. S ním je zákrok desetkrát 
přesnější, bezpečnější a trvá 
necelou minutu.
Před třemi lety, v dubnu 2012, 
proběhla v pražské oční klinice 
DuoVize první operce šedého 

zákalu za pomoci moderního 
laserového přístroje LenSx. První 
v České republice. 
„Při operaci šedého zákalu jenutné 
odstranit z oka zakalenou čočku, 
která nepropouští světlo na sítnici, 
a nahradit ji čočkou umělou. 
K tomu se ještě v nedávné době 
používal skalpel, ale teď už tři roky 
operujeme kataraktu laserovým 

paprskem řízeným počítačem 
a kontrolovaným chirurgem. 
Tím se vylučují chyby způsobené 
manuálním vytvářením řezů,“ 
vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, 
primářka oční kliniky DuoVize, 
a dodává: „Výzkumy prokázaly, že 
laser je 10x přesnější než člověk.“
Největším rizikem při standardní 
operaci katarakty je porušení 
pouzdra čočky při vytváření 
tzv. capsulorhexe (tj. kruhové 
otevření pouzdra čočky). Pokud 
k němu dojde, nelze do pouzdra 
implantovat umělou nitrooční 
čočku. „Laser vytvoří tuto 
capsulorhexi zcela dokonale 
kulatou a centrovanou a ve zvolené 
velikosti tak, jako to žádný chirurg 
nedokáže,“ uvádí MUDr. Lubomír 
Továrek, kataraktový mikrochirurg, 
a dodává: „Dokonalá capsulorhexe 
zabezpečí přesnou polohu nitrooční 
čočky v oku, což je nezbytné pro 
dlouhodobě ostré vidění, především 
u multifokálních čoček.“
Laser však nevytváří jen 
capsulorhexi, ale současně rozmělní 
lidskou čočku, vytvoří operační 
vstupy v rohovce a navíc může 
případně provést rohovkové nářezy, 
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které odstraňují astigmatismus. 
Po provedení těchto kroků laserem 
chirurg vyčistí pouzdro čočky 
a implantuje umělou nitrooční 
čočku. Tím je celá operace 
dokončena, protože operační rány 
vytvořené laserem jsou dvojitě 
lomené a samotěsnicí. Samotný 
zákrok tak trvá jen 40–50 vteřin. 
Celá laserová operace katarakty 
je navíc přísně individualizovaná. 
Chirurg nastavuje všechny 
parametry operace přesně na míru 
každému pacientovi.
„Přesně před třemi lety jsem 
absolvoval operaci šedého zákalu 
na klinice DuoVize. Nebudu 
zastírat, že jsem se trochu bál. 
Ale lékaři mě uklidňovali, že mají 
nový přístroj, díky kterému bude 
vše naprosto bezbolestné, rychlé 
a bezpečné. A měli pravdu. Za 
chvíli bylo všechno hotovo a já 
dodnes vidím jako ostříž,“ vypráví 
pan Josef Baxa, první pacient 
v České republice, kterému byl 
4. dubna 2012 přístrojem LenSx 
odoperován šedý zákal. 
Během tří let bylo femtosekundovým  
laserem LenSx v pražské klinice 
DuoVize úspěšně odoperováno 
více než 1000 pacientů se šedým 
zákalem.

V celosvětovém měřítku se v 64 
zemích světa používá více než 
100 laserů LenSx, pracuje na nich 
více než 3000 vyškolených očních 
chirurgů a bylo provedeno více než 
300 000 operací.

Historie  
katarakty
Ne vždy ovšem byla operace 
šedého zákalu bezbolestným, 
rychlým a bezpečným zákrokem. 
A to i přes to, že operace 
katarakty je považována za 
nejstarší operační zákrok nejen 
v historii oftalmologie, ale 
i v dějinách celého lékařství. 
Existují důkazy o tom, že pokusy 
o odstranění šedého zákalu 
probíhaly už 2000 let před 
naším letopočtem v Indii, Arábii 
a antickém Řecku. Tehdy však 
ještě patrně bez velkých úspěchů. 
Problém tehdejší lékaři řešili 
protlačením (reklinací) poškozené 
čočky do sklivce, případně jejím 
probodáním jehlou. A ačkoli kvůli 
nedostatečné hygieně a dalším 
faktorům docházelo často 
k pochopitelným komplikacím 
a následnému úplnému oslepnutí, 
prováděly se operace v této 
podobě až do století osmnáctého.

Pokrok v operaci katarakty 
učinil v roce 1752 Francouz 
Jaques Daviel, který odoperoval 
celkem 206 nemocných očí 
tak, že skrze velký řez zcela 
odstranil z oka zakalenou čočku. 
Na konci 19. století byla čočka 
z oka odstraňována dokonce 
i s pouzdrem. Převrat znamenal 
ale až rok 1967, kdy americký 
profesor Charles Kelman rozmělnil 
čočku ultrazvukem a následně 
ji z oka odsál. Tato takzvaná 
fakoemulsifikace se používá do 
dnes. 
Zásadní vliv na úspěšné operování 
šedého zákalu měl ale už po 
skončení druhé světové války Sir 
Harold Ridley. Ten v roce 1949 
provedl v Londýně první implantaci 
umělé plastové čočky. Nitrooční 
implantáty se používají do dnes.

Díky vědeckému pokroku je 
dnes šedý zákal už zcela běžně 
operovaným očním onemocněním. 
S přístrojem LenSx, který slaví v 
České republice třetí narozeniny, 
je tento zákrok rychlý a maximálně 
bezpečný. 

Text: redakce
Foto: archiv

Co je to katarakta 
Katarakta neboli šedý zákal je 
onemocnění, které postihuje 
nejčastěji osoby ve věku 65 
-75 let jako projev stárnutí. 
Zaznamenány jsou ale také 
případy šedého zákalu 
u novorozenců z genetických 
důvodů či kvůli virovému 
onemocnění matky. Při 
kataraktě dochází k zakalení 
oční čočky, která tak brání 
průchodu světla na sítnici. 
Může vést až k úplné ztrátě 
zraku.
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invitae

vyslala na Ukrajinu

V únoru 2014 vyhlásila Charita ČR finanční sbírku v důsledku nepokojů 
na náměstí Majdan v ukrajinském hlavním městě Kyjevě.

Charita ČR
psychologa

Sbírka, jejíž výtěžek byl použit 
zejména na podporu obětí 
protestů a zajištění odškodnění 
pro jejich rodiny, se následně 
rozšířila poté, co se východ země 
ocitl v centru bojů mezi vládními 
jednotkami a separatistickými 
skupinami.
Kromě přímé podpory devíti 
rodin se za 275 500 Kč pořídilo 
vybavení do čtyř ukrajinských 
nemocnic a při čtyřech Charitách 
ve městech Kolomyja, Stryj, 
Ternopyl a Novovolynsk začal 
působit psycholog, schopný 
pomáhat lidem s různými druhy 
traumatu. Následně potom v 
červnu proběhlo školení pro 71 
psychologů a dalších odborníků 
věnujících se psychosociální 
pomoci v krizových situacích. 
Semináře tematicky 
zaměřené na psychologickou 
intervenci za účelem odhalení 
posttraumatického syndrom 
(PTSD) se konaly v Kyjevě a Lvově 
a proběhly. Na jejich uskutečnění 
se značně podílela slovenská 
organizace Modrý Anjel, jejíž 
specialisté se dlouhodobě 

věnují otázkám zmenšení 
dopadu krizové situace v prvotní 
i následné fázi. 
Účastníci semináře vyzdvihli 
mimořádnou profesionalitu 
lektorů a zdůraznili smysl 
vybraných témat významných 
v době, kdy je v zemi velký 
počet jednotlivců, kteří zažili 
psychotrauma, a zároveň v 
době, kdy na Ukrajině, Krymu, 
a východních oblastech konflikty 
nadále přetrvávaly a bohužel 
přetrvávají i v roce 2015.
Semináře znamenaly pro 
zúčastněné psychology obrovský 
přínos a všichni účastníci se 
následně stali členy nově 

vzniklého Sdružení specialistů 
pro překonání důsledků 
psychotraumatických události. 
Budo tak moci pomáhat i nadále, 
navíc na úrovni celé Ukrajiny.
Červnových seminářů se 
účastnila i Helena Butnik: 
„Jako psycholog, který čelí 
mimořádným událostem, jsem 
mohla přizpůsobit své znalosti 
s požadavky a nároky situací, 
kterým jsem čelila na Majdanu. 
Ale i přes velké množství 
studijních materiálů, které se 
věnují překonání následků 
traumatických událostí, jsem 
jen díky účasti na semináři, 
byla schopna utřídit a využít 
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nové osobní zkušenosti. 
Nelze než ocenit, s jakou 
velkorysostí se dělili slovenští 
kolegové s vlastními znalostmi 
a zkušenostmi, jak vytvářeli 
atmosféru vzájemné podpory 
členům semináře. Jejich vysoká 
profesionalita je pro mě zdrojem 
inspirace.“
V říjnu 2014 uspořádala Charita 
ČR ve spolupráci s českým 
Hasičským záchranným 
sborem další rozšířené školení, 
tentokrát v Praze. Patnáct 
ukrajinských psychologů se celý 
zdokonalovalo v technikách 
poskytování první psychologické 
pomoci lidem zasažených 
různými traumaty včetně těch, 
které vyvolal konflikt na Ukrajině.
Projekt na podporu zajištění 
psychosociální pomoci na 
Ukrajině, financovaný ze zmíněné 
sbírky Charity ČR, vznikl v reakci 
na neutěšenou politickou situaci 
na Ukrajině. A lze očekávat jeho 
pokračování i v roce 2015. Je 
a bude nutné, aby ukrajinští 
psychologové byli schopni 
poskytnout psychickou pomoc 
obětem válečného konfliktu 
a jejich rodinám.
Liudmila Sukhareva, účastnice 
školení a koordinátorka 
projektu na ukrajinské straně 
k potřebnosti školení: „Zájem 
o krizovou intervenci je teď 
mezi psychology na Ukrajině 
obrovský. Většina z nás pracuje 
ve službách, např. jako školní 
psychologové. Po vyhrocení 
situace na Majdanu, jsme 
kromě své denní práce začali 

dobrovolně poskytovat pomoc 
raněným a pozůstalým. Prvním 
z kritérií výběru účastníka na 
školení Charity ČR a Charity 
Ukrajina byla aktivní účast 
pomoci během nepokojů. Chtěli 
jsme lidi „z terénu“, kteří mohou 
na praktických příkladech ukázat, 
s čím se denně setkávají a jak to 
příště udělat lépe. Zároveň od 
nich mnoho očekáváme – svojí 
účastí dali slib, že budou nové 
znalosti a techniky šířit dál mezi 
svými kolegy a vyškolenými 
dobrovolníky. 
Spolupráce s Hasičským 
záchranným sborem se opět 
osvědčila. Charita ČR si velmi 
váží nasazení a profesionality 
psychologů sboru, kteří školení 
vedli. Jak dokládají i další slova 
Liudmily Sukharevy:
„Myslím, že mezi účastníky 
a lektory vzniklo „něco“, co 
přesahuje rámec profesní 
kolegiality. Učili jsme se 
navzájem, s respektem k lidským 
příběhům, se kterým jsme 
denně konfrontováni. Lektoři 
se maximálně snažili vyhovět 
našim potřebám, které rovněž 
nebyly jednotné. Jedinečnou 
možností byla supervize ve 
formě Bálintovské skupiny 
(metoda řešení problému užívaný 
v psychoterapii), kdy jsme 
pod vedením lektora Davida 

Zájem o krizovou intervenci 
je teď mezi psychology 
na Ukrajině obrovský.

Charita pro Ukrajinu
číslo účtu: 55660022/0800, VS 104.
Pomoci lze rovněž zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS 
UKRAJINA na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč. Charita ČR 
obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje 
Fórum dárců. 

Dohnala, pracovali na skutečném 
případu.“
Na konci dubna 2015 přijede 
další skupina 15 psychologů, aby 
se setkali s15 českými zástupci 
Hasičského záchranného sboru. 
Dojde tak k oboustranné výměně 
zkušeností, které bude jistě 
přínosem jak pro ukrajinské 
psychologicky, tak české hasiče.

Text: Jitka Kozubková
Foto: archiv
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PORTE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ TAKTUM POŘÁDAJÍ
3. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU

LÉKAŘŮ S UMĚLECKOU DUŠÍ
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