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Libor Škrlík

SVOBODA JEDNOHO KONČÍ 
TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA 
DRUHÉHO.

NE
PR

OD
EJ

NÉ
 

IN
FO

RM
AČ

NÍ
 M

AG
AZ

ÍN
 F

AK
UL

TN
Í N

EM
OC

NI
CE

 V
 M

OT
OL

E
RO

ČN
ÍK

 12
 Č

ÍS
LO

 2
 I 

20
19



4

OBSAH

Na vánoční mši v kostele svatého Štěpána v Kouřimi povídal farář 
o tom, že každý den je pro nás novým začátkem, řekl doslova 
„zrozením“. S každým takovým ranním procitnutím lze prý začít od 
znova. Neuplynul ani týden a jeden z koučů, mentorů se ve sledova-
ném internetovém interview vyjadřuje k novoročním předsevzetím. 
Nečekal ovšem na ráno: „Když chce člověk něco v životě změnit, je 
jediným velkým kouzlem slovíčko teď.“ S jedenatřicátým prosincem 
jsem si na popud obou mluvčích položil otázku: „Teď, nebo až ráno?“

Běžecký fejeton

Sociální práce na 
chirurgické klinice
Mgr. Petra Bartůňková vystudovala obor Sociální politika 
a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Sociální péči poskytuje dospělým pacientům na 
III. chirurgické klinice a 3. stanici Interní kliniky. Částečně 
pak spolupracuje s pacienty a jejich rodinami v Centru 
následné péče.

Generace dobrovolníků
Dobrovolnický program funguje ve FN Motol od roku 1999. 
Posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice 
více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a 
jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení.

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná 
svoboda druhého.

Libor Škrlík
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Svoboda jednoho končí tam, 
kde začíná svoboda druhého.
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„Lidem chybí duchovno, vítězí konzum…“, říká Libor Škrlík, známý český 
výtvarník a autor nástěnných maleb, které zdobí chodby (nejen) naší 
nemocnice. V rozhovoru se dozvíte, jaké byly jeho začátky a jak si ho 
umění v životě vždy našlo.
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 ■ Maloval / kreslil jste si už jako dítě? 

Navštěvoval jste nějaké kroužky?

Začínal jsem v pěti letech, možná i trochu 
dřív. Bylo to úžasné, máma pořád kupo-
vala fixy. Akorát mě mrzelo, protože jsme 
s mámou žili sami, že mě nechtěla pouštět 
do lidovky. ZUŠ byla v Chrudimi a my byd-
leli ve Slatiňanech, a tak to nešlo. Jsem 
samorost. Pak jsem se hlásil na výtvarku 
na „peďáku“, odtud mě vyhodili. Hlásilo se 
nás šest, pět vzali a mě jediného vyho-
dili, to mi bylo asi dvacet let. Vzal jsem 
barvy, nacpal je do koše před školou a 
řekl jsem, že na to už víckrát nesáhnu. 
Ale pak se to ego srovnalo. Časem pozná-

te, že škola je dobrá. To co potřebujete 
vědět, se dozvíte za dobu studia, pokud 
v té škole nejste, dozvíte se to samostu-
diem až po delší době. Svým způsobem 
mám výhodu, že jsem malování nestudo-
val. Ať chcete nebo nechcete, učitel vás 
nějak formuje dle svých představ a jeho 
žáci si tu představu nesou a formují ji dál. 
Kdežto když vás nikdo neformuje, jdete 
si svojí vlastní cestou a to si myslím, že 
je dobré. Samozřejmě všichni a všechno 
vás ovlivňuje, protože když je člověk mladý, 
malý, tak fantazie nevzniká z ničeho. Máte 
kolem sebe podněty a z těch si vybíráte 
to, co vás zajímá a pak do toho zapojuje-
te fantazii. Ale musíte mít nějaký základ. 

Pro mě tím základem byl Josef Lada, to 
je naprostá ikona. Měl jsem před sebou 
jeho knížky a kreslil jsem. Ten se mi moc 
líbil. A když to teď přehodím na to, co teď 
děláme v Motole, kde děláme hlavně pro 
děti, říkám si, co jsem měl jako dítě rád. 
Dětské nemusí znamenat infantilní, ale 
musíte tomu jít naproti. Někteří dospělí 
to těžce chápou, protože už mají něco 
nakoukaného a rádi by tam viděli svoji 
představu. Například Jiří Trnka je génius, 
krásné ilustrace, ale když jsem byl malý, 
neměl jsem ho rád, nerozuměl jsem 
mu. Jeho obrázky neměly jasné kontury, 
neměly daný tvar a dítě tomu potřebuje 
rozumět, mít hranice. 

ROZHOVOR

Odpovídá Libor Škrlík

Jméno a příjmení: Libor Škrlík
Vystudoval: gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové - 
obor dějepis, pedagogika 5. - 12. stupeň
Rodina: Jsem ženatý, mám syna a už druhého jezevčíka. Psi jsou nedílnou součástí rodiny a neumíme 
si to bez nich představit. Jmenuje se Čenda a není to ten jezevčík z Ordinace v růžové zahradě, 
nekoukáme na to, takže jsme to nevěděli, a když jsme s ním chodili po venku, tak se lidé otáčeli a 
volali: „Jé Čenda, televizní hvězda!“
Životní motto: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Nejoblíbenější barva: Všechny, jedna podporuje druhou. To je jako když budete mít tisíc krásných 
žen. Která je ta nejkrásnější? Musí tam být jedna ošklivá, abyste měli měřítko. Třeba máte krásnou 
oranžovou, která svítí, ale musí mít kolem sebe něco, co tu její krásu podtrhne, co jí vytáhne. Je to o 
těch kontrastech, o těch protipólech. Nesmí být nic černobílé, je to barevné. A to je i v životě. Lidem 
chybí duchovno, vítězí konzum…
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 ■ Po gymnáziu jste pokračoval kam?

To bylo v roce 1984, když jsem odma-
turoval, nikam jsem se nedostal a říkal 
jsem si, že nepůjdu nikam a hlavně ne 
do Transporty (firma vyrábějící dopravní 
zařízení v Chrudimi, pozn. red.). Tak jsem 
šel do Transporty a tam jsem nastoupil 
jako pomocný konstruktér, což bylo něco 
úplně šíleného. Těžce mě to nebavilo. Cho-
dili jsme za fabriku a tam jsme se opalo-
vali, jen abychom nemuseli pracovat. Pak 
jsem narukoval na vojnu. Po vojně jsem 
se tam už nechtěl vrátit za žádnou cenu, 
tak jsem dělal v zelenině skladníka a tam 
jsem byl šťastný, protože jsme vykládali 
vagóny, jezdili s rudlíkama, čistá hlava. Ale 
věděl jsem, že to je jen na chvilku, nechtěl 
jsem celý život jezdit s rudlíkem. A ono 
to mělo vcelku rychlý spád, protože jsem 
na vojnu šel na dva roky, ale po půl roce 
jsem dostal modrou knížku. Když jsem 
to říkal manželce, že půjdu domů, říkala, 
že je to dobře, ale hlavně ať to nemám 
na hlavu. Tak jsem to dostal na hlavu:-). 
Ne že bych byl blázen, před vojnou jsem 

měl úraz hlavy a až po půl roce zjistili, že 
jsem neměl vůbec narukovat. Nikdo s tím 
nechtěl mít nic společného, tak mě rychle 

„vylifrovali“. Na vojně jsem se také rozhodl, 
že bych rád pracoval s dětmi. Nastoupil 
jsem jako vychovatel a souběžně studoval 
dějepis a pedagogiku.

 ■ Takže jste studoval dálkově?

Ano, studoval jsem dálkově. Na gymplu 
jsem se špatně učil, byl jsem perma-
nentní čtyřkař. Na základní škole jsem 
byl premiant, jenže jsem tam neměl žádné 
kamarády, takže jsem byl rád, když jsem 
šel na gymnázium. A tam se sešla dobrá 
parta lidí, kteří byli naladěni na stejnou 
vlnu. Hráli jsme na kytary a jezdili jsme na 
vandry. Každý pátek jsme do školy místo 
s taškou s učebnicemi jeli s batohem. 
Hlavní bylo nepropadnout. Ve třeťáku 
jsem měl namále, dělal jsem reparát 
z angličtiny, ale naštěstí to dopadlo. A 
dnes s angličtinářkou spolupracuji, dělá mi 
překlady komiksů a zajišťuje rodilé mluvčí, 
máme úžasný vztah.

 ■ Co následovalo po dokončení vysoké 
školy?

Stále jsem byl vychovatelem, pak učitelem. 
A učitele jsem dělal asi do 26 let, dělal 
jsem to naplno a moc mě to bavilo. Dostal 
jsem se na novou školu, kde jsme si říkali, 
že to budeme dělat všechno jinak. Jezdil 
jsem na semináře s Holanďany, s učiteli 
z Waldorfské školy. Waldorfská škola byla 
tenkrát něco úžasného, to jsme neznali. 
Jezdili jsme do Jedličkova ústavu a tam se 
koukali, jak se to všechno dá dělat. A sna-
žili jsme se to přenášet do toho našeho 
školství. Nebyli učebnice, tak jsem si psal 
vlastní. Bylo to skvělé a nádherné. Ale 
stále jsem cítil, že brzo bude konec a 
nevěděl jsem proč. A ve chvíli, když jsem 
měl ve škole úplně nejlepší podmínky a 
plat, vzal jsem kufr, opustil jsem školu a 
jel na Barrandov.

 ■ Tam jste začal pracovat pro filmové 
studio Bratři v triku?

Jel jsem si splnit svůj sen. Jenže to už 

ROZHOVOR
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jsme 
měli 

malého 
kluka, 

bylo mu tehdy pět nebo šest let. Člověk 
v tomhle musí být trochu sobec, ale ne 
moc. Takže jsme se s manželkou domluvili, 
že to zkusím na rok a uvidíme. Abych se 
tam dostal, musel jsem udělat zkoušky. 
Pak přijdete do ateliéru a myslíte si jak je 
člověk dobrý a tam sedí řada lidí, kteří jsou 
tisíckrát lepší než vy. A začínáte jako dělník. 
Dělník kresleného filmu. Dostanete bílé 
rukavice a vybarvujete obrázky, dneska se 
to už dělá na počítači, ale tenkrát se to 
dělalo na průsvitné folie. Neustále dokola 
vybarvujete stohy papírů, stohy fází. Vět-
šina lidí tady skončí. Abyste se posunul, 
musíte se dostat mezi animátory. Tak 
jsem šel za produkční, že potřebuji ani-
mátorské zkoušky a ona mi řekla, že se 
tu musí pracovat dva až tři roky, pak se 
teprve připouští ke zkouškám. A já říkám, 
že na to mám rok a že to potřebuji vyřešit 
rychle. Dostal jsem se k Jiřímu Plassovi, 
což byl hlavní animátor. Neuvěřitelné co 
dokázal s tužkou. A teď k němu přijdete, 
on tam sedí a kouří a povídá: „Tak ty bys 
chtěl zkoušky?“, dali mi úkoly a já bojoval 
jako tygr. Naštěstí se mi to podařilo udělat 
a dostal jsem se dál. Dostal jsem se k tuž-
kové kameře, dneska už jsou to archaické 
věci, protože technologie poskočila. To, co 
jsem tenkrát dělal, ve studiu Bratři v triku, 
dnes dělám na tabletu, ale princip je pořád 
stejný. Tablet to za vás nenakreslí, pořád 
se musí umět řemeslo. 

 ■ Dá se v animaci něco zkazit jako ve 
filmu?

Když to špatně vymyslíte tak ano. Ani-

movaná tvorba 
je hodně pracná, 

musíte si to dobře pro-
myslet. Stříhá se minimálně. 
Ale geniální je v tom, že je 
zde vše, co mě baví. Divadlo, 
psaní, kreslení, spolupráce 
s muzikanty, se střihači…
Člověk si něco udělá sám, 
na něčem spolupracuje, ale 
ty nitky jdou pořád k vám. 
Když to pak vidíte na moni-

toru nebo na plátně, co člověk 
vymyslel, rok to máte v hlavě. Je to abso-
lutní a úžasné. 

 ■ Máte nějakou zajímavou historku 
z natáčení?

Mám krásnou historku s panem Postrá-
neckým. Když jsem dělal Bubeníky (školní 
výukový film pro hodiny dějepisu, pozn. 
red.), tak mě zajímalo alternativní školství. 
A že vytvořím film na míru, děti to bude 
bavit a zároveň se podle něj budou učit 
a dál s ním pracovat. Příběh je z doby 
Marie Terezie, využil jsem pověst o udá-
losti, která se stala na Chrudimsku. Cena 
takového deseti minutového filmu byla 
tehdy kolem milionu korun a já jsem na to 
sehnal deset tisíc. Šel jsem za produkční a 
povídám jí, co chci udělat a že na to mám 
jen deset tisíc korun. Tak produkční polkla 
a řekla, že se jí ten nápad líbí a že studio 
Bratři v triku dodá materiály. Dostal jsem 
materiál, kameramana, zpracování v labo-
ratořích a tak dál. To všechno jsou obrov-
ské částky. Rok jsem na filmu po nocích 
pracoval, protože přes den jsem musel 
vybarvovat, dělat animátorské zkoušky a 
ještě jsem musel vydělávat. Věděl jsem, že 
to musí namluvit pan Postránecký. Proto-
že to je základ, ten hlas tomu dodá to, co 
je potřeba. Tak jsem mu napsal. Bylo to 
ještě před tím, než jsem věděl, jak to bude 
s rozpočtem. Asi po třech měsících, kdy 
už jsem nedoufal, byl ve schránce lístek. 
A bylo tam: „Ano pane Škrlíku, beru to, 
napište, jak si to představujete.“, byl jsem 
rád, ale byl jsem úplně švorc. Tak jsem mu 
volal, a děkoval za jeho zájem, ale musel 
jsem přiznat, že už na to nemám žádné 
peníze. A pan Postránecký na to: „No pane 
Škrlík, to jste jediný v téhle republice, kdo 
nemá peníze. A víte co? Já vám to udělám 

zadarmo.“, to bylo prostě super. Vrcholem 
celoročního snažení je, když vidíte z režie 
přes sklo herce, díky jehož hlasu ožívá váš 
film. Úžasný pocit. To byl největší zážitek. 

 ■ Co Vás inspiruje k tomu něco vytvořit?

No na to se ptá každý. Ale já vlastně nevím. 
Šel jsem domů a strašně pršelo, voda se 
valila po chodníku a mě napadlo, jak to, 
že není voda, když jí tady tolik teče? Není, 
protože ten asfalt zem uzavře a voda přes 
něj jen přeteče. A mě naskočilo, že je to 
tak i s lidmi, že všechny ty krásné věci, 
které bychom mohli dostat, jen přes ty 
uzavřené hlavy přetečou, jako ta voda 
přes asfalt. Je důležité být hlava otevřená, 
dívat se kolem sebe a přijímat. Inspirace 
přijde sama.

 ■ Čenda Buráček je Vaší komiksovou 
postavou, objevuje se i v Motole. Co bylo 
inspirací pro něj?

Čenda Buráček měl být původně pro zoo-
logickou zahradu ve Dvoře Králové, z pro-
jektu sešlo a mně toho Čendy bylo líto. Měl 
jsem ho rád, on je takový ošklivý, takový 
docela tlustý, má brýle, moc zásadního 
neumí, ale je s ním sranda. A tak jsem 
si říkal, co s tím Čendou uděláme. Občas 
jsem ho kreslil po nemocnicích a pak jsem 
začal kreslit komiksy. Dneska, aby vám 
něco vydali je problém. Trh je přesycený, je 
malý, děti nečtou, je to na prd. Takže když 
nakladatelství Grada vzalo Čendu Buráčka, 
byl jsem šťastný, vyšly tři díly a prodalo se 
to všechno. Nebyl to bestseller, nevystřelí 
to samozřejmě raketově, ale díky Gradě 
se to dostalo do kamenných knihkupectví 
a mně to velmi pomohlo. 

Jeho podoba je díky té zoologické, je to 
cestovatel, má safari klobouk, hodně ces-
tuje. A jméno už nevím, možná, protože 
tvar těla připomíná burák a Čenda, to se 
k tomu hodí.

 ■ První malba na stěnu?

První malba na stěnu byla na Základní 
škole v Chrudimi. Ve škole věděli, že maluji 
a paní učitelka přírodopisu mi nabídla, ať 
si to vyzkouším, že mají velkou prázdnou 
stěnu. Tak jsem tu stěnu pomaloval, 
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dětem se to líbilo a mě to bavilo. Poté 
jsme s kamarádem namalovali historii 
letectví na chodbě na čtyřicet dva metrů 
dlouhý strop. Začali jsme od bratří Wri-
ghtových, horkovzdušný balón a skončili 
jsme raketoplánem ve vesmíru. Takže tady 
jsem dostal velký prostor, kde jsem si to 
mohl osahat. Malba na stěnu má trochu 
jiná pravidla, než když malujete na kus 
plátna nebo na čtvrtku. Musíte počítat 
s tím prostorem. Nějak se chová, musíte 
zohlednit perspektivu a deformaci, začali 
jsme objevovat optické klamy. A pak už 
byl jen krůček k nemocnicím. Známé, která 
pracovala na dětském oddělení v Chrudimi, 
se to líbilo a navrhla, ať jim taky něco 
namaluji. Chodil jsem tam o víkendech a 
ve svém volném čase. Měl jsem ohromnou 
radost z toho, jak lidé reagují, jak se jim 
to líbí. To mi dodávalo energii. A pak první 

„děti“, se kterými jsem dělal jako pionýrský 
vedoucí nebo vychovatel, začali podnikat a 
dařilo se jim. Na úspěšné podnikatele se 
pořád někdo obrací s žádostmi o peníze. 
A jeden ten můj pionýr se na mě obrá-
til, že by rád někam peníze dal, ale chtěl 
by vědět kam. Tak jsme se domluvili, že 
uděláme další kus v Chrudimi. Pak přišlo 
období, jak s tím malováním dál, protože 
to mělo velké výkyvy. Učil jsem a maloval, 
jenže se to špatně spojuje, je potřeba 
udělat rozhodnutí. Poprvé jsem odešel ze 
školy a byl to průšvih, finanční smrt, tak 
jsem ťukal, ať mě vezmou zpátky. Trochu 
jsem se oklepal, zase jsem odešel a zase 
špatně. Pak jsem dělal vychovatele v dia-
gnostickém ústavu pro mládež, tam jsou 
služby, tak jsem měl více času na malová-
ní, ale bylo to vyčerpávající. Protože když 
nemáte na zaplacení nutných poplatků, 
všude na vás křičí. Už jsem byl unavený a 
říkal jsem si, že se na to vykašlu, nastou-
pím do školy, budu normálně zaměstnaný 
jako ostatní a bude prostě klid. Ale dostal 
jsem nabídku na veletrh nábytku v Praze 
Letňanech. Za zapůjčení nábytku do dět-
ského koutku mi poskytnou stánek, kde 
budu moci zadarmo vystavovat. Nechtělo 
se mi, ale syn mě přesvědčil. Musel jsem 
si půjčit, abych měl na nákup materiálu. 
Najednou mi volá syn, který byl na stánku 
a povídá: „Hele, je tady nějaká herečka, a 
spousta lidí a fotí si to, a ona si koupila 
truhličku.“, za chvíli volá znova a říká: „Ona 
se vrátila a koupila všechno, co tu máme.“, 
tou herečkou byla Zdenka Žádníková. My ji 

neznali, protože jsme na seriál, kde hrála, 
nekoukali. Pak Zdena ještě volala, že by 
chtěla něco udělat v dětském pokoji a 
tak jsme se seznámili. Vyprávěl jsem jí 
o dokončené práci v Chrudimské nemoc-
nici, a že bych to rád předal a poděkoval 
sponzorům, protože jsem si vzpomněl, že 
si stěžovali, že jim ani nikdo nepoděkuje. 
Navrhla, že vezme pár kolegů z divadla a 
uděláme v divadle v Chrudimi besedu. A 
já jí říkám, že nemám tolik peněz, abych je 
zaplatil. A ona že mi to udělají za pětistov-
ku. Přivezla asi 5 kolegů, lidé se do divadla 
ani nevešli, bylo to neuvěřitelné. Počítal 
jsem pět set korun na každého, a když 
přišel okamžik placení, šel jsem za Janem 
Révaiem. Podíval se na mě a povídá: „To 
jste to špatně pochopil, to bylo pět set 
korun pro všechny.“ 

Zdence se tahle smysluplná práce líbila, a 
abychom to zaštítili, založila nadaci. Takže 
díky Zdeně jsem překročil to rozhodnutí, co 
s malováním dál a díky ní jsem překročil 
hranice regionu a stalo se to mým povo-
láním. Ale ta práce si našla mě, ne já jí.

 ■ Jak začínáte tvořit na oddělení?

Musí fungovat spolupráce s personálem, 
se zdravotníky. Zaprvé musí to chtít, samo-
zřejmě to nebudou chtít všichni, jedná 
se o velký kolektiv, ale většina o to musí 
stát. Druhý předpoklad je, že se musíme 
shodnout na výtvarném stylu. Styl se 
nemění, styl je něco, co je pro výtvar-
níka nejdůležitější. Lidé vás podle stylu 
poznávají. Poté se bavíme o tom, co by 

se zaměstnancům líbilo a co by se líbilo 
té cílové skupině - dětem, které tam chodí. 
Je potřeba sestoupit z toho svého a říct 
pro koho tvoříte a zároveň to udělat tak, 
aby se tam dospělí necítili spatně. Oni jsou 
ti, kteří jsou v těchto prostorách denně. 
A když toto zvládneme, tak ten prostor 
nás postupně vede co kde umístit. Je to 
postupný proces, nikdy to není tak, že 
tady něco pověsíme, a řekneme, tady to 
máte a buďte rádi. To nefunguje, takhle 
nepracujeme a ani to tak nechceme. Třeba 
na ortopedii - rehabilitaci jsou skvělí lidé. 
Tam to mám opravdu rád. Vymýšleli jsme 
spoustu různých věcí, které na oddělení 
uděláme. Třeba dráha s různou délkou 
kroků, aby když tam dítě chodí, muselo 
držet stejný krok. Shodou okolností se do 
toho zapojil Český atletický svaz, tak jsme 
se rozhodli, že to uděláme jako atletický 
stadion. Krom běžecké dráhy tam jsou 
stupně vítězů, na které děti chodí, jsou 
tam namalované cvičební prvky, které se 
cvičí při rehabilitaci, jsou tam nástěnné 
desky, kde je historie sportu, jak vypadal 
dřív a jak dnes. Například hod koulí vznikl 
tak, že když se vojáci nudili, házeli dělovou 
koulí, skok o tyči, když Keltové za pomoci 
tyče přeskakovali potoky nebo Mongolové 
tak naskakovali na koně. Je to dekorace, 
ale snažíme se, aby byla funkční a zabavila.

 ■ Poslední malbu jste nazval Motolská 
epopej. Jaký máte vztah k Motolu?

Kolegu Muchu už asi nepřekonám, ale 
chtěl jsem se mu alespoň trochu přiblí-
žit, tak mám také svoji epopej. Motol je 
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takové zvláštní místo. Trvalo mi dlouho, než jsem 
se tady s tím sžil. Jednak je obrovský, dva dny 
jsem hledal jídelnu, pak jsem pochopil, že tady 
všichni všechno vědí. To mě ze začátku rozhazo-
valo. Já jsem třeba maloval na přístavbě, když 
jsme začínali, nikdo tam nebyl, bylo to prázdné. 
Šel kolem nějaký člověk, koukal na to a povídal: 
„No nevím, nevím, jestli se to bude panu řediteli 
líbit, to se taky možná i přemaluje.“, byl jsem 
nervózní, kdo to je. Koukal za ním za roh, když 
zašel, a on vytáhl z kapsy šroubovák a začal uta-
hovat zásuvky. Zažil jsem tady všechno, všechny 
nálady, od obrovského naštvání až po absolutní 
euforii. Motol je specifický. Líbí se mi, že to tady 
má svoje pravidla, a když na ně přistoupíte, tak 
to funguje. Musím říct, že svým způsobem to 
tady mám rád a rád se sem vracím. Navíc mi 
zde dobře odoperovali manželku i mámu, takže 
když něco potřebujeme, tak jdeme jedině sem. 
Je to zvláštní místo a jsem rád, že tu můžeme 
být a jsem za to vděčný.

 ■ Co Vás ještě čeká v Motole, nebo jdete jinam?

Mně se líbí filozofie, kterou Zdena razí už od 
začátku. Budeme dělat v Praze, ale i na perife-
riích i v malých městech i tam kam nikdo nechce 
jít. Nás platí sponzoři a do Motola chce každý, 
ale do Břeclavi fronta nestojí. Snažíme se to 
rozložit spravedlivě. Teď mě čeká velmi zajímavá 
práce. Budu dělat pro řádové sestry Boromejky 
v Nemocnici pod Petřínem, paliativu, místo kde 
lidi umírají. Cítím to jako velký závazek, proto-
že to bude to, co ti lidé naposledy uvidí. Je to 
obrovská výzva. Pak pojedeme na Slovensko do 
Bratislavy. V Motole je toho samozřejmě naplá-
nováno ještě hodně. Ale když se na nás někdo 
obrátí, tak rádi přijdeme.

 ■ Plánujete také nějakou dovolenou? Je něja-
ké místo, na které se rád vracíte?

S manželkou to máme naštěstí nastavené 
úplně stejně, máme rádi všechno. Jsme spo-
kojení všude, ať jsme s Čendou v lese, u moře, 
nebo jdeme jen odpoledne na procházku. Není 
to tak, že se celý rok plahočíme, že to vydržíme, 
protože pojedeme na dovolenou tam a tam. 
To je přeci škoda toho roku. Snažíme se si užít 
všeho. Samozřejmě chceme mít hezké bydlení, 
ale neprahneme po žádném luxusu. Teď jsme 
si pořídili chatičku 17 km od Chrudimi, kde budu 
mít nový větší ateliér, tam teď budeme jezdit a 
na to se těším.


