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rozhovor

O LIDeCH, KTeří Se Mě NeBáLI

Jana Kánská vypráví o roli, kterou v 50.–60. letech v jejím 
životě sehrála pražská II. stomatologická klinika

Jana Kánská je dcerou JUDr. Milady Horákové, oběti 
komunistických politických procesů za vykonstruované spiknutí 
a velezradu. Když byla její matka 27. 6. 1950 popravena, bylo 
Janě sedmnáct let a nad její budoucností ležely těžké mraky. 
Pochopení a zázemí našla na tehdejší II. stomatologické klinice 
LF UK Praha, kterou vedl prof. dr. František Neuwirth. Právě zde 
dostala možnost vzdělání jako zubní instrumentářka a posléze 
zubní technička. Tomuto povolání zůstala věrná celý život.

Jana Kánská žila v Československu až 
do roku 1968, kdy díky Alexandru Dub-
čekovi dostala povolení k vystěhování 
do USA. Tam na ni dlouhá léta čekal její 
otec, kterému se v r. 1949 podařilo unik-
nout zatčení a emigrovat. Letošní jaro 
opět paní Kánská strávila v Praze a vel-
mi ráda navštívila redakci LKS. Upřímně 
stála o to, aby mohla široké odborné 
veřejnosti přiblížit, jak její osud ovlivni-
la právě stomatologie. Rozhovor, který 
nám tato elegantní a optimisticky nala-
děná dáma poskytla, je věnován jako 
poděkování všem, kteří ve složité době 
jednali prostě lidsky – a také s odvahou 
a vysokým morálním kreditem. 

Vraťme se do roku 1950. Jak se odvíjel 
váš další osud po procesu s vaší 
matkou?

Na přání maminky jsem žila v rodině 
její mladší sestry Věry Tůmové. V době 
procesu jsem ještě chodila na Drtinovo 
městské gymnázium na Smíchově a by-
lo velmi nejisté, zda se tam udržím. Dí-
ky některým rozumným učitelům, jme-
novitě pak profesorce Jínové, jsem ale 
mohla školu dokončit. 

Toužila jsem stát se lékařkou a po 
maturitě v r. 1952 jsem se hlásila na 
medicínu. Samozřejmě marně. Musela 
jsem se smířit s tím, že vysoká škola je 
pro mě nedostupná, a hledat jiné mož-
nosti. Tou první byla škola pro rehabi-
litační pracovníky v Kladrubech, ale 
moje teta chtěla, abych zůstala v Praze 
blízko rodině. Zvolila jsem tedy druhou 
možnost – díky veliké statečnosti pro-
fesora František Neuwirtha a as. Vrati-
slava Bažanta, později také profesora, 
jsem mohla nastoupit na II. stomatolo-
gickou kliniku LF UK Praha a tam se 
dále vzdělávat. 

Jak tedy stomatologická klinika 
ovlivnila váš další život?

Byla jsem přijata do ročního denního 
kursu pro zubní instrumentářky. Spolu 
se mnou ještě další maturantka Marta 
Waldsteinová, jinak kurs navštěvovaly 
dívky hned po měšťance, tedy asi šest-
náctileté. S Martou jsme tak měly studij-
ní náskok a velmi dobře jsme prospívaly. 

Kurs měl teoretickou a praktickou 
část. Dopoledne jsme pracovaly v or-
dinaci, odpoledne probíhaly přednášky. 
Nad vším dohlížela vrchní sestra z chi-
rurgického oddělení Hana Čihařová, 
vždy jako z cukru, s bílým čepečkem, 
vlídná, ale přísná – když se objevila, 
všechny jsme stály v pozoru. Každá 
ze studentek musela strávit určitou do-
bu na jednotlivých odděleních kliniky, 
včetně lůžkového. Protože jsem tíhla 
k medicíně, mohla jsem díky rozhodnu-
tí prof. Vladislava Borovanského zůstat 
na „jeho“ lůžkovém oddělení pro ústní, 
čelistní a obličejovou chirurgii mnohem 
déle, než ostatní studentky. To se mi ve-
lice líbilo! 

Po absolvování kursu jsme já a Marta 
na klinice zůstaly jako zaměstnankyně. 
A to bylo vůbec to nejlepší, co se mi 
tenkrát v mém životě mohlo stát. Za-
kotvila jsem ve zdravotnickém prostře-
dí, po kterém jsem toužila, navíc mezi 
lidmi, kteří se mě nebáli. Na klinice byly 
velmi přátelské poměry a já se tam cítila 
skvěle, takže jsem už tolik nepostrádala 
kamarády, kteří se mi vzdálili odcho-
dem na vysokou školu. 

Jako zubní instrumentářka jsem na 
klinice působila plných dvanáct let. Pra-
covala jsem na konzervačním oddělení, 
mým šéfem byl asistent dr. Josef Janou-
šek, skvělý člověk, který byl jako můj 
druhý otec. Našla jsem tam i svoji nej-

lepší kamarádku Věru Bartoníčkovou, 
s níž jsem v úzkém kontaktu dodnes. 
Také patřila mezi „poznamenané“ děti, 
jejím rodičům byl po Únoru zabaven 
velký statek a oba byli vězněni. Věrka 
se stala vedoucí sestrou tohoto oddělení 
a když se jí narodil syn, místo jsem po 
ní převzala.

Kudy pak vedla vaše cesta k profesi 
zubní techničky?

Postupně, ještě asi třikrát, jsem se 
pokoušela o studium medicíny. Poho-
vory byly zoufalé – i když jsem měla 
odbornou látku nadřenou, nakonec se 
mě vždy zeptali, jak se dívám na pro-
ces s mojí matkou. Co jsem na to mohla 
odpovědět? Nakonec jsem to vzdala, 
nemělo to žádný smysl. 

Přesto jsem stále hledala možnosti, 
jak se posunout profesně dále. Z his-
tologické laboratoře kliniky se chysta-
la jedna z pracovnic do penze a já si 
řekla, že by nebylo špatné po ní tuhle 
práci převzít. Informovala jsem se, zda 
bych mohla získat potřebnou kvalifikaci 
na nějaké večerní škole. Bohužel to ne-
bylo možné, ale dozvěděla jsem se, že 
bych se mohla dále vzdělávat v něčem 
souvisejícím se stomatologií. V úvahu 
přicházel obor zubní technik. Já a ješ-
tě jedna sestra z kliniky, Jana Lukášová, 
která byla také maturantka a chtěla být 
ortodontickou laborantkou, jsme byly 
přijaty (myslím, že to bylo v r. 1963) na 
vyšší odbornou školu na Alšově nábře-
ží. Ale po několika měsících studia se 
znovu objevil ten „můj problém“. Bylo 
mi řečeno, že jako zubní instrumentářka 
nejsem oprávněná školu dělat, protože 
jde o vyšší kvalifikační vzdělání pro již 
pracující zubní techniky. A to už jsem se 
opravdu vzbouřila. Vždyť podle tohoto 

Jana Kánská v redakci LKS. Kromě 
rozhovoru, který nám poskytla, si 
s velkým zájmem prohlédla Apolenku 
– Dům českých zubních lékařů.
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klíče by přece museli vyhodit i moji 
kolegyni! Jak by ona k tomu přišla? To 
byl asi také důvod, proč jsme nakonec 
mohly obě studium úspěšně dokončit. 

V zubní laboratoři kliniky jsem pak 
pracovala do r. 1968. Zpočátku jsem 
přece jen musela dohánět odbornou 
praktickou stránku, ale po otci, který byl 
nadaný kreslíř a sochař, jsem zřejmě ně-
jaké vlohy a manuální zručnost zdědila, 
takže jsem vše brzy zvládla. Navíc tahle 
práce mě moc bavila a moji kolegové 
byli úžasní, pomáhali, radili. 

Ve vyprávění se dostáváme už do 
doby, kdy jste přesídlila do USA. 
Uplatnila jste tam své profesní 
zkušenosti z Čech?

Samozřejmě. V zubní laboratoři jsem 
pracovala až do odchodu do důcho-
du v r. 1992. Ale vezměme to alespoň 
stručně popořádku. Poprvé jsem dostala 
povolení navštívit svého otce v USA až 
v r. 1966. Bylo to na tři měsíce, s drsný-
mi sankcemi, pokud se nevrátím... Ne-
mohla jsem tam zůstat, ohrozila bych 
tím celou rodinu. Natrvalo jsem moh-
la odjet až v r. 1968. Na newyorském 
letišti jsem přistála přesně na sv. Jiří, 
24. dubna, za příšerného lijáku. Nikdy 
nezapomenu na tu chvíli, kdy jsem na 
kůži promoklá vstoupila do imigrač-
ní kanceláře a elegantní důstojník mi 
s úsměvem řekl: Welcome to America!

Otec mi už před tím vyřídil pracov-
ní povolení. Žil ve Washingtonu a měl 
hodně známých mezi československými 
emigranty. Zaměstnal mě majitel zubní 
laboratoře Vavro Ryšavý, Slovák. Dělal 
výbornou a velmi jemnou práci a hod-
ně jsem se tu naučila, hlavně novou 
techniku, která byla v té době opravdu 
jiná než v Čechách. Zde jsem pracovala 
tři roky. Poté jsem si našla místo u sou-
kromého lékaře dr. Normala, Američa-
na, který měl malou laboratoř. Odtud 
jsem po roce a půl odcházela opravdu 
nerada, byl to skvělý šéf a dobře jsme se 
doplňovali, ale provdala jsem se a přišlo 
tolik vytoužené mateřství. Nejprve dce-
ra, krátce nato syn. Doma jsem zůstala 
šest let.

Mezitím zemřel můj otec a my se 
s rodinou odstěhovali do Pittsburghu, 
kde můj muž pracoval na univerzitě. 
Zde jsem si opět našla místo v malé la-
boratoři u soukromého lékaře, ale tady 
už takové vzájemné přátelství a poro-
zumění jako všude před tím nefungo-
valo, takže jsem odtud po dvou letech 
odešla. A upřímně řečeno, stále jsem 
pokukovala po zdejší univerzitě a lákalo 
mě pracovat na zubní klinice – Dental 
School University of Pittsburgh. To se mi 
nakonec povedlo. Nejprve na půl úvaz-

ku jako zubní instrumentářka, pak už na 
celý úvazek s tím, že dopoledne jsem 
pracovala s mediky v ordinaci a od-
poledne jako odborný dohled v zubní 
laboratoři se specializací na snímatel-
né náhrady. V Americe si totiž medici 
na vlastní kůži musí vyzkoušet výrobu 
protetiky, aby poznali, co tato práce ob-
náší, co od nich bude laborant vyžado-
vat a jakou přípravu mají pro laboratoř 
udělat. Po dvanácti letech jsem se pak 
až do odchodu do důchodu věnovala 
výhradně už jen laborantské práci s me-
diky a s lékaři zvyšujícími si protetickou 
kvalifikaci. To bylo krásné období, mezi 
mladými lidmi z celého světa.

Vraťme se ještě k pražské 
II. stomatologické klinice. Co vám 
z tohoto období nejvíce utkvělo 
v paměti?

Nejen v paměti, ale i v srdci! Byla tam 
báječná parta, společnost výborných li-
dí, kteří i přes tu těžkou dobu vše zvlá-
dali se ctí a nadhledem. 

Nikdy nezapomenu na prof. Neuwir-
tha, který byl skutečnou osobností s ob-
rovskou autoritou. S tím mám spojenou 
i takovou úsměvnou vzpomínku. Jako 
mladinké instrumentářky jsme měly 
spoustu energie a odpoledne při úklidu 
ordinací – když vrchní sestra paní Čiha-
řová nebyla v dohledu – bývalo někdy 
hodně veselo, honily jsme se a rámusily. 
Jednou jsme zase řádily a najednou se 
otevřely dveře a vešel prof. Neuwirth. 
V celé své důstojnosti. Jen se tak roz-

hlé dl a říká: „Tak holčičky, prosím vás, 
trochu potichu.“ Zavřel dveře a odkrá-
čel. To stačilo, už jsme byly jako myšky.

Můj blízký vztah ke stomatologii 
utvářela i řada dalších vynikajících léka-
řů tehdejší kliniky a osobností české sto-
matologie, kromě již výše zmíněných to 
byli např. pánové Voldřich, Škach, Sova-
dina, Zábrodský, Komínek, Hořejš... 

Ráda vzpomínám také na moji báječ-
nou kamarádku Mařenku Jedličkovou, 
která nás bohužel opustila z jara tohoto 
roku. Na klinice pracovala přes třicet 
let jako sestra. Byla to skvělá kolegyně, 
vzácný člověk, a všichni jsme ji měli 
rádi. 

Léta strávená na II. stomatologické 
klinice LF UK Praha považuji za vý-
znamnou kapitolu, která v mnohém 
ovlivnila celý můj další život. A nikdy si 
nepřestanu vážit statečnosti těch, kteří 
mi pomohli, protože držet ochrannou 
ruku nad dcerou Milady Horákové bylo 
v 50. letech opravdu nebezpečné. 

  Připravila Iva Žáková

Redakce LKS děkuje 
za zprostředkování tohoto rozhovoru 

doc. MUDr. Marii Bartoňové, CSc.

Na vyšehradském 
hřbitově je od roku 
2000 symbolický 
hrob Milady 
Horákové. Den její 
popravy, 27. červen, 
byl vyhlášen 
významným 
dnem jako Den 
památky obětí 
komunistického 
režimu. Naše 
fotografie 
z letošního 
28. června dokládá, 
že tragický osud 
Milady Horákové 
nebyl a nebude 
zapomenut.




