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TŘICET LET OD LETU PRVNÍHO ČESKÉHO KOSMONAUTA

2. března 1978 v 18.28 moskevského času odstar-
tovala z kosmodromu Bajkonur v tehdy sovětském
Kazachstanu kosmická lo� Sojuz 28 s mezinárod-
ní posádkou, tvořenou velitelem lodi sovětským
kosmonautem Alexejem Gubarevem a českoslo-
venským kosmonautem Vladimírem Remkem.
Vladimír Remek se stal nejen 87. pozemš�anem,
který se v historii lidstva vypravil do vesmíru, ale
byl prvním kosmonautem, který byl jiným stát-
ním příslušníkem než jeho předchůdci z obou
světových velmocí Sovětského svazu a Spojených
států amerických. Československo se mohlo od
té chvíle chlubit tím, že se díky Remkovi stalo
třetí zemí světa, jejíž občan mohl pohlédnout
na naši planetu  z kosmického prostoru. 

Letu Sojuzu 28 pochopitelně předcházely
důkladné přípravy.  Československo se v té době
velmi významně podílelo na programu Inter-
kosmos, připraveném ve spolupráci vědeckých
kapacit odborníků všech tzv. socialistických států.
Z celkového množství experimentů, uskutečňo-
vaných na družicích s lidskou posádkou Inter-
kosmos a biologických družicích Kosmos, při-
pravili čs. odborníci 45 % výzkumných úkolů
a přístrojů. Při tom na žádné palubní aparatuře,
připravené našimi odborníky, se za deset let
nenašla jakákoliv funkční závada. Ve Hvězdném
městečku se vedle našich dvou kosmonautů při-
pravovali na cestu do vesmíru i další kosmonauti
ze socialistických zemí. Výběr dvojice s českoslo-
venským zástupcem vyjadřoval  při nejmenším
částečně též ocenění našim vědcům. 

Výzkumné úkoly, stojící před posádkami kos-
mických lodí, přinášely pokaždé velké množství
nových poznatků, které poté zpracovávaly po-
četné týmy odborníků nejrůznějších specializa-
cí. Studoval se např. vliv slunečních erupcí na
organismus nechráněný zemskou atmosférou,
změny v sycení tkání kyslíkem pomocí oxymetru,
vliv dlouhodobého stavu beztíže na nejrůznější
funkce organismu, odezva na tělesnou námahu
v beztížném stavu, odezva na přetížení při startu
a přistání, adaptace na „pozemské“ poměry po
návratu z kosmu, psychotesty a další. Kromě
biologických však čekala na kosmonauty celá
řada technických experimentů, jejichž výsledky
mohou významně přispět pokroku vědy v těchto
oblastech. 

Ještě jeden mimořádný úkol před sebou měla
posádka Sojuzu 28. Zprávu o letu podala spo-
lečně dvě nakladatelství – Mladá fronta a Mladá
garda – v publikaci „Devět dnů kosmických“:

„V kosmu na ni čeká orbitální komplex
Saljut 6. Jeho obyvatelé kosmonauti Jurij Ro-
maněnko a Georgij Grečko své „hosty“ s napě-
tím očekávají. Když při sedmnáctém obletu
Země bez problémů dojde k hermetickému
spojení obou těles, vítají mezinárodní posádku
chlebem a solí (pozn.: samozřejmě v kosmické
úpravě v úhledných celofánových balíčcích). 

Romaněnkovi, který v minulých dnech hlásil
do řídícího střediska, že jej bolí zub, je připraven

Remek odborně pomoci a v případě nutnosti do-
konce i zub zaplombovat, jak se od stomatologů
vyučil. Má ve výbavě vrtačku a další potřebný
materiál. Bolesti však alespoň dočasně utišily
prášky. Grečko k tomu dodal: „Když víte, že se
na vás chystá „zubař“, který má dvouhodinový
rychlokurz, tak vás zub raději sám přestane
bolet.“ Remek měl potíže jiného druhu: „Druhý
den u mne probíhal proces adaptace na beztíží
nejsilněji. Kosmický let je především zkouškou
duševních kvalit člověka a teprve na druhém
místě jsou kvality fyzické. Je třeba přemoci
obtíže, neuložit se do kouta, ale pracovat dál
přesně a spolehlivě jako na Zemi. Gubarev do-
dává: Každý kosmický let je stressovou situací.
Pracovat v podmínkách beztíže je těžké. Po ti-
síciletí se člověk učil chodit po Zemi, cítil svoji
váhu. Na to všechno si naše tělo a naše orgány
zvykly. V beztíží jsme v úplně jiné sféře, svou
váhu nepoci�ujeme – naopak máme bolesti
hlavy, cítíme své vnitřní orgány. Prudké bolesti
hlavy postihují každého kosmonauta. Na Zemi
nám proudí krev od hlavy k nohám následkem
vlastní váhy a vlivem zemské přitažlivosti. V bez-
tížném stavu se tato váha ztrácí a srdce pracuje
pořád stejně. Avšak mozkové cévy zvýšenému
napětí nepřivykly, a proto je na ně zvýšený tlak.
Navenek se to projevuje tak, že jsme oteklí, má-
me pod očima váčky. Rovněž je narušen vesti-
bulární systém. Někdy vznikají i žaludeční potíže.
Dochází i k dočasné ztrátě prostorové orientace.
Nám se např. zdálo, že se po celou dobu nachá-
zíme hlavou dolů. V takovém stavu jsme praco-
vali 2-3 dny, pak dochází postupně k adaptaci
na nové podmínky“.

Jedním z experimentů je studium rozmno-
žovacích schopností řas rodu Chlorella. Posádky
sledovaly též živelní pohromy na Zemi - rozsáhlé

požáry v Africe , havárii dvou tankerů v Indickém
oceánu. Studium čistoty ovzduší, pevniny a moří
je též pracovní náplní posádek. 

10. března ve 13.25 se při patnáctém společném
obletu kosmická lo� Sojuz 28 od orbitálního
komplexu odpojuje. V 16:16 se odděluje orbitální
a přístrojový úsek, které poté shoří v zemské
atmosféře. V 16:21 lo� vstupuje do hustých
vrstev atmosféry. Ve výšce okolo 85 km nad
zemským povrchem poci�ují kosmonauti čtyř-
násobné přetížení. Ve výšce deset kilometrů se
z lodi automaticky odstřeluje kryt schránky
s padáky, o tři kilometry níže se otevírá padák.
Kontakt s posádkou navazují letadla a poté
vrtulníky. Dva metry nad zemí v 16:44 se zapo-
jují motory měkkého přistání, zvíří se sníh nad
kazašskou stepí a Sojuz 28 dosedá. Není to tak
ideální přistání, jak by si každý přál, Remek líčí:
„Už je to tady. Silný boční vítr nás strhává prud-
ce stranou. Náraz. Kabina dopadla do sněhu,
který je zřejmě zvířen tryskami raketových mo-
torků. Cítíme, že se kabina převrací a kutálí
jako auto, které vyletělo ze zatáčky. Odpružené
křeslo a popruhy však nás dokonale chrání před
zraněním.“ 

Během pěti minut jsou u kabiny vrtulníkem
pracovníci záchranné služby, z kabiny vystupu-
je Gubarev, za ním Remek. Okamžitě se jich
ujímají lékaři, Gubarev má tepovou frekvenci
60/min, Remek 54/min. 

Po úspěšném přistání nastávají tradiční slav-
nostní obřady. Na letišti v Arkalyku, metropoli
Turgajské autonomní oblasti jsou i přes panu-
jící mrazivé počasí očekáváni stovkami vítajících
obyvatel. Oběma je podle tradice uděleno čestné
občanství města. Poté nástup do Tu-134 a dvou-
hodinový let do Bajkonuru, dále hotel Kosmo-
naut a přes pokročilou denní dobu lékařská
vyšetření. 

Další dění již není třeba líčit, jistě by se po-
drobně našlo v dobovém tisku. 16. března se na
Zemi vrátila posádka Sojuzu 27 Romaněnko
a Grečko. Všem čtyřem kosmonautům byl pro-
půjčen titul Hrdina ČSSR. 27. dubna celá čtve-
řice přistává v Praze. Odehrává se spousta setkání,
je slyšet nepočítaně projevů s politickým akcen-
tem. Jen jedna typická ukázka, když Remek
oslovuje presidenta republiky G. Husáka: „Sou-
druhu generální tajemníku, přivezli jsme vám
z paluby stanice i vaši podobiznu ... s podpisy
členů osádky.“ 

Ani dnes nelze však pominout skutečnost, že
účast v programu Interkosmos umožnila naší
vědě realizovat projekty, které by samostatně
proveditelné nebyly. Významnou část výsledků
měření zpracovávala československá výzkumná
pracoviště. Jednalo se o studie psychologické,
endokrinologické, embryologické, pokusy s oxy-
metrem, katatermometrem a chlorellou, hledání
preventivních a ochranných prostředků před pů-
sobením záření, studie s výhledem na vytvoření
uzavřeného ekologického systému a řadu dal-



ších. Český kosmonaut Ing. Vladimír Remek bude
v historických análech dobývání kosmu, zejména
z pohledu našeho příspěvku, navždy zapsán
výrazným písmem. Sám ještě v aktivní vojenské
službě vyslovil neskromnou touhu: „Ještě jed-
nou v životě zaujmout místo v kabině kosmic-
ké lodi a ve sluchátkách uslyšet povel: Klíč na
start!“ Tohle přání se mu už nesplní. Jeho český
rekord v době trvání vesmírného letu – 190
hodin a 18 minut – však asi jen tak překonán
nebude. Ale zcela jistě pro další generace lety
do kosmu nebudou takovou výjimečnou udá-
lostí, jakou byly a snad stále ještě jsou pro
současníky. I Vladimír Remek bude mít jednou
mezi českými spoluobčany své následníky. Kdy
se tak stane je však zatím asi spíše ve hvězdách.

P.S. Na závěr článku několik životopisných
údajů o Vladimíru Remkovi. Narodil se 28. 9. 1948,

brzy oslaví 60. narozeniny, v Českých Budějovi-
cích. Jeho otec byl výborným pilotem, později
zastával významné postavení na ministerstvu
národní obrany. Jako voják z povolání často
měnil bydliště. Šestiletého chlapce po proděla-
ných příušnicích odvezla matka ke svým rodičům
do Rožnova u Českých Budějovic. Několik let
bydlela rodina v Brně, poté v Čáslavi, kde ma-
turoval na dvanáctiletce. Od mládí holdoval
různým sportům, bavila ho fyzika a matemati-
ka, doma slyšel často mluvit o létání. Po matu-
ritě se přihlásil do Vyššího leteckého učiliště
vKošicích, před tím absolvoval vyšetření v Ústa-
vu leteckého zdravotnictví v Praze. Po absolvo-
vání školy nastoupil ke Zvolenskému leteckému
stíhacímu pluku, po výcviku na cvičném L-29
přešel na proudové Mig-15 a Mig-21. V r. 1972
začal studovat na Gagarinově letecké akademii

v Moninu u Moskvy. V r. 1976 se vrátil ke svému
mateřskému pluku. Vzápětí však začal tajný vý-
běr kandidátů pro kosmické lety. Výběrem pro-
šli úspěšně kpt. V. Remek a mjr. O. Pelčák. Oba
absolvovali tuhý výcvik ve Hvězdném městečku
spolu se sovětskými a dalšími kosmonauty. Po
návratu do vlasti působil Remek jako vedoucí
pracovník ve výzkumném vojenském pracovišti
v Praze-Kbelích. Do r. 1990 byl zaměstnán jako
vojenský pilot. V tomtéž roce ukončil své člen-
ství v KSČ. Pět let pracoval ve funkci ředitele
Vojenského musea letectví a kosmonautiky
vPraze-Kbelích. V červnu 1995 odešel do zálohy
v hodnosti plukovníka. Dále působil v obchodní
sféře v Rusku, byl obchodním radou českého
velvyslanectví. V červnu 2004 byl zvolen do
Evropského parlamentu na kandidátce KSČM
jako nestraník. (jn)

Nejstarším typografickým tiskem světa je útržek listu, zvaný podle
obsahu „Fragment Posledního soudu“, pocházející snad z roku 1445.
Vznikl v tiskárně Johanna Gutenberga v Mohuči (Mainzu) a byl násle-
dován další tiskárenskou produkcí, k níž patří řada latinských mluvnic,
Astronomický kalendář (1447), Kalendář proti Turkům (1455) a další.
Knihtisk se poté pomalu šířil nejdříve v německých městech (např. Bam-
berk, Štrasburk, Kolín nad Rýnem, Augsburg aj.) a v Itálii. Z Německa
se dostal také do Čech, podle typu použitého písma se soudí, že z Ko-
lína nad Rýnem, kde vlastnil tiskárnu Ulrich Zell. Jméno prvního čes-
kého tiskaře není známo. Jednalo se pravděpodobně o Zellova žáka,
který snad vzhledem k dovednosti při sázení českého písma byl české
národnosti. 

První českou tištěnou knihou se stala „Kronika Trojánská“, český
překlad tehdy populárního líčení trojských válek od Guida della Colon-
ny. Byla vytištěna v Plzni v r. 1468. Jistou zajímavostí je stejně jako
u druhého, snad pražského tisku z r. 1475 (Nový zákon), že se jedná
o díla psaná v češtině, tedy v národním jazyku, což tehdy nebylo obvyklé.
První tisky např. v Polsku a Uhrách byly napsány latinsky. Teprve v po-
zdějších létech se knihtisk šíří i do dalších zemí - např. první kniha v Ni-
zozemsku byla vytisknuta v r. 1469, ve Francii v r. 1470, ve Španělsku
v r.1473 a v Anglii v r.1477. Po Plzni vznikají u nás knihtiskárny i v dal-
ších městech (Praha 1475, Vimperk 1484, Brno 1486, Kutná Hora 1489
a Olomouc 1498). To už mezitím v Plzni vyšla řada dalších titulů v letech
1476, 1479 a 1487.  První vytištěnou českou knihu připomíná pamětní
deska v místech kde tiskárna působila, na domě v Ulici Bedřicha
Smetany. 

V současné době se často přetřásá otázka, jak to s knihou v budouc-
nu dopadne. Výrazně se rozšířily možnosti, jak se seznámit s obsahem
knih pomocí řady různých medií, aniž bychom museli nalistovat by� jen

jedinou stránku. Informace o loňské knižní produkci v České republice
však nás zatím může ponechat zcela v klidu. Na knižním trhu se objevil
rekordní počet novinek – osmnáct tisíc dvacet devět, jinými slovy denně
přibylo téměř padesát nových titulů. Druhou stránkou věci je, jak se u nás
knihy kupují. Není bez zajímavosti, že na každého obyvatele České
republiky připadá v průměru za rok téměř 7 nových knih, ačkoliv 29%
občanů si žádnou knihu nekoupilo. Průměrná cena zakoupené knihy se
pohybuje okolo 200 korun, průměrný náklad každého titulu je 3334
kusů. Za knihy utratili občané starší 15 let okolo 12 miliard korun a na-
koupili za ně přes 60 milionů výtisků. Významný podíl na těchto statis-
tických údajích mají vysokoškolská skripta a učebnice, hned po beletrii
zaujímají druhou příčku. 

Ač jistě ne každá z knížek našla svého čtenáře, nelze pochybovat o tom,
že s oblibou čtení to u nás zatím stále tak zlé není. Naši první tiskaři by
s nabídkou titulů v knihkupectvích i se zájmem české veřejnosti o knihy
určitě byli spokojeni. (jn)

PŘED 540 LÉTY BYLA V PLZNI VYTIŠTĚNA PRVNÍ ČESKÁ KNIHA

Johann Gutenberg (1397-1468), vynálezce knihtisku

Jedna stránka z Kroniky trojánské z r. 1368. Celé dílo mělo 390 stran,
bylo použito 122 značek..
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VZPOMÍNKA NA MUDr. JOSEFA KHOLLA

Dne 6. 3. 2008 jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým
kolegou, učitelem a přítelem panem MUDr. Josefem Khollem, který
zemřel po dlouhé nemoci ve věku 65 let.

Dovolte mně připomenout několik dat z jeho života. MUDr. Josef
Kholl ukončil v roce 1959 středoškolské studium v Rakovníku a v tém-
že roce začal studovat Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Krá-
lové, kde studium po prvním roce přerušil a nastoupil vojenskou zák-
ladní službu. Od září 1961 pak studoval na Lékařské fakultě UK
v Plzni, kterou úspěšně ukončil v roce 1966. V červenci téhož roku
nastoupil jako mladší sekundární lékař do FN v Plzni. V roce 1982
pak byl přijat na místo odborného asistenta LF UK v Plzni, kde půso-
bil až do roku 1990. V létech 1991 až 1999 se vrátil na místo ve
Fakultní nemocnici, aby v roce 1999 se opět ujal asistentského místa
na LF UK v Plzni, kde pracoval až do svého kalendářního dů-
chodového věku. Za svou medicínskou profesi vychoval spoustu
mediků Lékařské fakulty a pomohl tisícům nemocných vrátit jejich

zdraví. K jeho koníčkům patřila myslivost, příroda, kde hledal klid
a uspokojení.

MUDr. Josef Kholl, jak jsme ho všichni znali, nikdy neváhal podělit
se a předat své letité chirurgické zkušenosti mladším.Vím dobře, že
často jako hlavní operatér nechal operovat mladší kolegy a sám jim
ochotně celou operaci odasistoval.To samo a mnohé další vypovídalo
o jeho profesních a lidských kvalitách. Byl vždy pln optimismu a i v době
pro chirurga těžké dovedl svými vtipnými poznámkami povzbudit
kolektiv a navodit příjemnou atmosféru.

Bohužel nemoc ukončila předčasně jeho život. I když už nikdy ne-
uslyšíme jeho slova na chirurgickém hlášení, pevně věřím,že tam bude
s námi, s kolektivem, se kterým neváhal začít novou chirurgickou
etapu v listopadu v roce 1999. Čest jeho památce.

Za kolektiv chirurgické kliniky
Prof. MUDr.Vladislav Třeška, DrSc.

PROFESNÍ MEZNÍKY doc. MUDR. ZDEŇKA LACIGY, CSc.

Pan doktor Laciga se narodil 27. 5. 1922 v rodině lékařů, a proto
lékařské povolání bylo asi rodinným posláním. On, později i jeho se-
stra, vystudovali Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Stu-
dium zkomplikovala válka. Po promoci v roce 1949 nastoupil Dr. La-
ciga na místo sekundáře na neurologické oddělení v Českých Budě-
jovicích. V témže roce se oženil. V roce 1953 přijal místo na Neuro-
logické klinice v Plzni u prof. Pi�hy, kde později obhájil titul kan-
didáta věd v oboru neurologie. Na začátku šedesátých let odešel na
neurologické oddělení městské nemocnice, kde až do roku 1975
zastával funkci primáře. Na vrcholu profesní kariéry ho zastihla léta
normalizace, která se podepsala i na jeho osudu. Nesměl dále zastá-
vat funkci vedoucího lékaře. 

Další životní období se datuje nastoupením do Psychiatrické léčeb-
ny v Dobřanech. Pouze zde a pouze na dobu určitou směl dále pra-
covat jako neurolog. Prací se snažil zapomenout na všechny křivdy.
Později se stal vedoucím lékařem Neurologického pavilonu. Psychia-
trické léčebně již zůstal věrný i po sametové revoluci. Neměl zájem

o rehabilitaci. Jen na začátku 90tých let si zajel do Karolina, kde byl
jmenován docentem. Doba mezi obhájením docentské práce a jmeno-
váním se protáhla téměř na 20 let. 

V Psychiatrické léčebně pracoval až do svých 80ti let. Do poslední
doby byl velmi aktivní, jak fyzicky (často dojížděl do Dobřan na kole),
tak vědecky. Poslední oblastí zájmu byla Creutzfeldt-Jacobova choro-
ba. Sám diagnostikoval několik nemocných a o této problematice psal
i přednášel. 

V uplynulých dnech všechny přátele a známé doc. Lacigy překvapila
zpráva, že nás 28.2. ve věku nedožitých 86 let navždy opustil. Ti z nás,
kteří jsme se s ním pravidelně setkávali a� profesně či při různých
sportovních aktivitách, si jej uchováme v paměti jako příklad obě-
tavého kolegy, který přes nepřízeň politického klimatu doby se nikdy
nezpronevěřil svému lékařskému poslání, vždy si dokázal udržet víru
v čest a spravedlnost, věnoval všechny síly milované rodině a žil pří-
kladným životním stylem. 

Čest jeho památce. 

Redakce Facultas nostra obdržela krátce před předáním rukopisu
tohoto čísla do tisku smutnou zprávu, že krátce po dovršení věku 93
let zemřela paní Blanka Vencovská. Vystudovala obchodní akademii,
později pracovala jako zdravotní sestra, a když byly v padesátých
letech zrušeny soukromé ambulance, vyrovnala se i s manuální prací
v hutích. Byla to právě ona, která díky restituci rodinných pražských
nemovitostí mohla věnovat významný obnos Nadaci profesora Ven-
covského. Před několika lety při jednom z předávacích ceremoniálů

prohlásila k obdarovaným: „Rozdala bych mnohem víc, kdybych mohla.
Když jsem dávala manželovi finanční hotovost z restituce, říkala jsem mu,
že by to byl záslužný čin založit nadaci a pomáhat nemajetným studen-
tům. Připomněla jsem, jak mu to bylo milé, když on sám dostal nějakou
korunu. Věřím, že by byl se mnou spokojen. Mám vás všechny ráda.“. 

V letošním roce tak poprvé při předávání stipendií budou oba
šlechetní dárci chybět.                

(jn)

NADACE OSIŘELA

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY „NEMOCI VE STÁŘÍ“, 
PLZEŇ 12. - 14. 2. 2008

Po slavnostním zahájení, kdy se za předsednickým stolem velké poslu-
chárny Šafránkova ústavu s pozdravnými projevy vystřídali doc. MUDr. V.
Fessl, CSc., doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D., MUDr. J. Poborský a MUDr. A.
Šeborová, předal doc. MUDr. V. Fessl, CSc. čestná uznání za nejlepší
práce přednesené na večerech Spolku lékařů v Plzni v uplynulém ob-
dobí (přehled oceněných prací – viz příslušná sta�). 

V prvním bloku přednášek vystoupila K. Zikmundová (spoluautoři H.
Zavázalová, V. Zaremba a J. Kotrba) se sdělením „Stárnutí populace
v České republice“. Upozornila na absolutní i relativní stárnutí české
populace, které podle dosavadních trendů bude do roku 2050 dále
narůstat. J. Beran se zaměřil na vysvětlení několika pojmů medicínského

práva jejichž obsah zahrnuje významnou subjektivní složku (např. ochra-
na osobnosti, náhrada za nehmotnou újmu, právní jistota lékaře aj.). Na
jejich posouzení má tudíž vliv subjektivita soudce, čímž vzniká velký
prostor pro soudní rozhodnutí. D. Suchý a O.Mayer upozornili na prob-
lematiku podávání léků ve stáří. Základním problémem je změněná
reakce na léky v důsledku změněné farmakokinetiky, zvýšený výskyt
nežádoucích účinků a další. K. Kilianová zdůraznila, že cílem léčebné
rehabilitace v geriatrii je dosáhnout optimální kvality života, zejména
zachovat duševní a tělesnou aktivitu a soběstačnost pacienta. A. Kři-
vancová se zaměřila na rozpor mezi požadavky doby a možnostmi
stárnoucího jedince. P. Toufarová (spoluautoři D. Mrkos a M. Hajžman)



se zaměřili na analýzu urologických nemocí ve stáří na základě urolo-
gických diagnóz seniorů, hospitalizovaných na klinice v uplynulých
dvou letech.  

V chirurgickém bloku vystoupil nejdříve J. Klečka jr. (spoluautoři M.
Hora, P. Stránský, M. Hajžman a V.Eret) s příspěvkem „Fotoselektivní
vaporizace prostaty (PVP) – bezpečná metoda léčby benigní hyperplázie
prostaty u starých a rizikových pacientů“. PVP se vyznačuje vynikající
hemostázou během výkonu i po něm, minimem komplikací a výsledky
srovnatelnými s klasickou transuretrální resekcí prostaty. V. Eret (spolu-
autoři M. Hora, P. Stránský, J. Klečka jr., a T.Ürge) si položil otázku,
zda je laparoskopická radikální nefrektomie (LRN) bezpečná i u pacien-
tů nad 70 let věku. LRN je indikována k léčbě tumorů ledvin stádia T1
(do 7 cm). Pacienti profitují z výhod miniinvazivity, především z rychle-
jšího návratu do běžného života. P. Chaloupka (spoluautoři Z. Rokyta,
Z. Novotný a V. Kališ) upozornil, že poranění velkých cév v gynekolo-
gické endoskopii jsou raritní, mohou mít však fatální průběh i u mladých
pacientek. Nejdůležitější roli hraje rychlost ošetření a spolupráce s anes-
teziologem a cévním chirurgem. R. Sviták (spoluautoři R. Bosman a E.
Kasal) ve sdělení „Senioři a polytraumata“ zdůraznil, že předat postiže-
ného na urgentním příjmu do 60 minut od úrazu k zahájení nemocničních
léčebných výkonů je stále platnou zásadou, rozhodující o úspěšném pře-
žití. Z. Chudáček pokládá mamografický screening rakoviny prsu u skupin
žen nad 60 a především nad 70 let věku za jeden ze základních předpo-
kladů včasného odhalení tohoto nejčastějšího nádorového onemocnění
žen. J. Kulda (spoluautoři T. Kural a P. Novák) se zaměřil

na problematiku péče o starší nemocné v podmínkách chirurgické JIP.
Skutečná úmrtnost u starších pacientů odpovídala predikované, u
nemocných po akutních chirurgických výkonech byla významně vyšší
frekvence chirurgických komplikací ve srovnání se skupinou s elek-
tivním chirurgickým výkonem či skupinou léčenou konzervativně. 

Ve středu 13. 2. pokračovaly Postgraduální lékařské dny nejprve blo-
kem přednášek, zaměřených na neurologickou a neurochirurgickou pro-

blematiku. V prvním sdělení hovořil J. Fiedler o poruchách chůze ve stáří
a jejich příčinách. Upozornil, že vyšetření chůze je kliniky často opomí-
jeno a přitom může poskytnout lékaři důležité informace. Své sdělení o
závratích a poruchách rovnováhy ve starším věku vhodně doplnil video-
ukázkou. Z. Ambler. Diagnostika těchto stavů by se měla opírat o přesně
získanou anamnézu, vždy� závra� je nespecifický příznak, který provází
řadu chorob (může jít o příčiny vestibulární, ortostatické, vertebrogen-
ní, vaskulární, též iatrogenní např. po některých lécích). Upozornil, že
antivertiginózní terapie má být cílená, přesně indikovaná a neměla by
být nadužívána. Z neurochirurgického oddělení vzešly též zajímavé práce.
S. Žídek a spol. (M. Choc, D. Bludovský) pojednali o současných možnos-
tech chirurgické léčby osteoporotických zlomenin páteře, které jsou ve
vyšším věku velmi časté (nad 70 let věku lze tyto komplikace zjistit až
u 20% osob). Kromě konzervativního léčení (rekalcinace, někdy hormo-
nální terapie, analgetika, rehabilitace) se otevírají nové možnosti chirur-
gické (vertebroplastika či kyfoplastika, dekomprese nervových struktur
např. stabilizací kostním fragmentem apod.). Z téhož pracoviště byla
přednesena práce J. Mračka, I. Holečkové a J. Morka o kombinované
revaskularizaci myokardu a karotické endarterektomii. Při současném
významném zúžení karotických a koronárních tepen je nejdůležitější
správné načasování sledu těchto výkonů či zvážení současného kombi-
novaného provedení. Autoři mají velmi dobré zkušenosti s elektrofyzio-
logickým monitoringem v průběhu operace. V. Runt, D. Bludovský a S.
Žídek se věnovali problému vícesegmentového zúžení bederní páteře ve
stáří. I ve velmi vysokém věku lze stenózy vyřešit operační dekompresí
nervových struktur bederní páteře a umožnit soběstačnost nemocných.
D. Slouka ve svém příspěvku k syndromu spánkové apnoe ukázal, že ve
vyšším věku tento syndrom představuje riziko přímého ohrožení života
a podal přehled možných chirurgických řešení obstrukčního syndromu
při spánkové apnoi, včetně využití laseru, radiofrekvenční ablace a ter-
moablace. Uvedl několik kazuistik. O závrativých stavech jako častého
problému pokročilého věku vedle již zmíněného sdělení prof. Z. Amblera
pojednávala i práce F. Rumla. Autor se soustředil především na vesti-

1. Předsednický stůl při zahájení – zleva: doc. MUDr. V. Fessl, CSc., doc.
MUDr. J. Kobr, Ph.D., MUDr. J. Poborský, MUDr. A. Šeborová, doc.

MUDr. H. Zavázalová, CSc. a doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

4. MUDr. A. Šeborová při zahajovacím projevu

2. Doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D. při zahajovacím projevu

3. MUDr. J. Poborský při zahajovacím projevu
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bulární příčiny a vysvětlil etiologii, diagnostiku a léčení tzv. benigního
paroxysmálního polohového vertiga, na nějž se málokdy myslí.

V dalším bloku sdělení Z. Zloch upozornil na některé specifické poža-
davky na výživu ve vyšším věku. Vedle běžných výživových nedostatků,
způsobených změněným stylem života a životních podmínek starších
osob připomněl jako dosud opomíjený aspekt výživy starší populace ri-
ziko interakcí mezi mnohými léky a některými nutrienty a též mírnou až
úplnou nesnášenlivost některých druhů potravin, která se může během
stárnutí stupňovat. R. Mudra ve sdělení „Tuberkulóza jako onemocnění
vyššího věku“ zdůraznil vzestup počtu onemocnění TBC se stoupajícím
věkem, zejména u žen. Uvedl kasuistiku 82-leté ženy úspěšně léčené pro
TBC kůže v oblasti obličeje. M. Vohlídková referovala o poruchách
sluchu ve stáří – presbyacusis - jako jedné z nejčastějších poruch ve
vyšším věku. Uvedla též možnosti korekce nedoslýchavosti pomocí slu-
chadel. Profesionální onemocnění v důchodovém věku vyplývají z obdob-
ných ohrožení jako u ostatních pracujících, uvedla V. Machartová. Ač-
koliv většinu ohlášených nemocí z povolání u seniorů tvoří onemocnění,
která jsou vázána na pracovní aktivitu, existují onemocnění, hlášená již
nepracujícími důchodci (např. fibrogenní plicní onemocnění nebo nádo-
rová onemocnění). M.Novák a T.Fikrle zaměřili pozornost na ikonografii
kožních chorob ve vyšším věku. U starších osob se ve zvýšené frekvenci
vyskytuje řada kožních onemocnění, která mohou být problémem kos-
metickým, ale někdy i stavem život ohrožujícím. Sem patří především
nádory nebo puchýřnaté choroby.  

Čtvrtečnímu programu dne 14.2. předcházelo předání Ceny Jiřího
Krále za nejlepší vědeckou publikaci v oboru tělovýchovného lékařství
v roce 2006 prof. MUDr. V. Zemanovi, CSc. za monografii „Adaptace na
chlad u člověka“. Cenu mu předal předseda České společnosti tělový-
chovného lékařství doc. MUDr. Jan Novotný, CSc. 

Přednáškovou část poté zahájil V. Zeman souborným referátem na
téma „Pohybová aktivita ve vyšším věku“. Přes zhoršené pohybové
schopnosti seniorů vyvolává pravidelná tělesná aktivita příznivé adap-
tační změny oběhového i dýchacího systému, zlepšení metabolických
procesů, zpomalení vývoje osteoporózy, tonizaci svalstva a má preven-
tivní účinek u vertebrogenních potíží. J. Novák a V. Zeman prezentovali
rozdíly mezi parametry tělesné zdatnosti sportovců veteránů a normativy
pro stejně starou mužskou netrénovanou populaci. Sportující senioři se
vyznačovali vyšší maximální spotřebou kyslíku, vyšší pracovní kapacitou
i vyšším maximálním dosaženým výkonem na ergometru. V dalším sdě-
lení J. Novák (spoluautoři V. Zeman, D. Müllerová a J. Racek) zhodnotili
zdravotní profil 94letého aktivního otužilce. Z kasuistického sdělení vy-
plynulo pozadí mimořádné tělesné zdatnosti seniora, účastnícího se do
pokročilého věku po celou zimní sezónu soutěží Českého poháru v
zimním plavání – nadprůměrné parametry kardiorespirační kapacity,
poměrně nízký podíl tukové tkáně, vysoká hladina HDL-cholesterolu a
tím příznivý aterogenní index. V. Vondra, M. Malý a S. Kos ve sdělení
„Chronická obstrukční plicní nemoc – závažné onemocnění vyššího věku“
upozornili na závažnost incidence CHOPN po 40. roce věku. Je spojena
s řadou komorbidit, které podstatně zvyšují nemocnost a zhoršují kval-
itu života nemocných. V. Holeček a Š. Sobotová pojednali o volně ra-
dikálové teorii stárnutí. Stárnutím klesá antioxidační kapacita, volné
radikály tak mohou snáze poškozovat tkáně a orgány, klesá imunita,
zhoršuje se kontrola apoptózy a schopnosti oprav biomolekul. V pre-
venci lze doporučit zvýšený přívod antioxidantů. J. Čelakovský přednesl

doporučení pro příjem omega-3 polyenových mastných kyselin (PUFA) ve
vyšším věku. Kardioprotektivní účinky PUFA jsou dány především
reverzibilní úpravou endothelové dysfunkce, zlepšením lipidového pro-
filu, inhibicí proliferace hladné svaloviny a dalšími vlivy. Doporučují se
alespoň dvě porce mořských ryb týdně. P. Vacek a J. Mork uvedli úskalí
diagnostiky a léčby normotenzního hydrocefalu. Zatím stále ještě panuje
řada nejasností ve složité diagnostice této „jediné léčitelné demence“.
Účinnou léčbou je drenážní operace, přinášející zlepšení u 75 procent
pacientů. 

Závěrečný blok sdělení uvedla J. Kočová (spoluautoři L. Boudová, O.
Hes, V. Křížková, S. Opatrná, V. Třeška a Z. Tonar) sdělením „Studium
krevních a lymfatických cév peritoneální membrány“. Na polotenkých
řezech i elektronopticky byly prokázány různé stupně degenerace drob-
ných cév. Byly shromážděny podklady pro studium fibrinolytických pro-
cesů a pro kvantifikaci vaskularizace a hustoty buněk pro přesnější hod-
nocení morfologického nálezu. J. Chvojka (spoluautoři A. Kroužecký, R.
Sýkora, J. Raděj, Th. Karvunidis, I. Novák a M. Matějovič) hovořil o ne-
obvyklé příčině úmrtí mladého muže na JIP. Přes komplexní terapeu-
tický management na JIP, doplnění širokospektrou antibiotickou terapií
a empirickým zajištěním kortikosteroidy se nemocného nepodařilo sta-
bilizovat. Stav postupně progredoval do kritického stavu s multiorgá-
novým selháním. Zpětnou analýzou došli autoři k závěru, že příčinou
nemoci mohla být Stillova choroba dospělých. T. Ürge (spoluautoři M.
Hora a V. Eret) využil videozáznamu k presentaci laparoskopické ure-
terotomie jako miniinvazivní alternativy otevřené ureterolitotomie v pří-
padech, kdy selže léčba pomocí extrakorporální litotrypse nebo ure-
terorenoskopie. R. Sýkora v dalším kazuistickém sdělení (spoluautoři J.
Raděj, I. Novák, A. Kroužecký, J. Mareš, J. Chvojka, T. Karvunidis a M.
Matějovič) popsal případ AA amyloidózy s perzistentními průjmy, hy-
potenzí a polyneuropatií, kdy chronický zánětlivý proces, který by vysvět-
loval systémové postižení amyloidem, nebyl odhalen. Nemocný zemřel pod
obrazem multiorgánového selhání. Postižení téměř všech orgánů amy-
loidem bylo poté prokázáno pitvou. A. Hudec s J. Turkem a M. Haschem
upozornili na riziko dehiscence jizvy po císařském řezu. V kazuistickém
případě zjištění dehiscence jizvy na začátku těhotenství vedlo k ukon-
čení těhotenství a následné laparotomii se suturou dělohy. Vzhledem ke
zvyšujícímu se počtu císařských řezů se porodníci budou s touto kom-
plikací pravděpodobně setkávat stále častěji. J. Turek (spoluautoři A. Hu-
dec a M. Hasch) popsal případ novorozence s encefalokélou. Jednalo se
o dvojče s protruzí intrakraniálních struktur kostěným skeletem. Po-
porodní nález byl označen neurochirurgem za neslučitelný se životem,
devět týdnů po porodu novorozenec zemřel. Druhé dvojče bylo bez
vady a je dodnes zdrávo. Th. Karvunidis (spoluautoři J. Chvojka, A.
Kroužecký, I. Novák, J. Raděj, R. Sýkora a M. Matějovič) referoval o pří-
padu chronického granulomatózního zánětu. V extenzivním vyšetřo-
vacím procesu, jehož součástí byla i diagnostická splenektomie, byly
jako příčina vyloučeny infekční agens, specifická infekce, maligní hema-
tologické onemocnění, získaná porucha imunity i autoimunitní
onemocnění. Klinicky se stav projevoval jako chronický septický stav.
Jako možná příčina se jevila chronická granulomatózní nemoc. Ač po
zahájení systémové kortikoterapie došlo k rychlému zlepšení, etiologie
zůstala nejasná.      

Součástí konference byly i posterové presentace. V. Zaremba a spol.
(H. Zavázalová, K. Zikmundová a J. Kotrba) vyhodnotili věkovou skupinu

5

6. Pohled do auditoria při 3. dnu konference5. Doc. MUDr. J. Novotný předává Cenu Jiřího Krále prof. MUDr. V.
Zemanovi, CSc.
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POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY - SESTERSKÁ SEKCE. PLZEŇ,
15.2.2008

Aktivní účast sester na Postgraduálních lékařských dnech se stává
tradicí a sestry již na 3. ročníku prezentovaly svou práci a zkušenosti.
Hlavním tématem letošních Postgraduálních lékařských dnů bylo Nemoci
ve stáří a sesterská sekce byla pořádána s podnázvem Ošetřovatelská
a sociální péče o geriatrického klienta očima nelékařů. Stejně jako
v loňském roce, i letos, se blok sesterské sekce konal ve velké posluchárně
Pavlovova ústavu pod společnou záštitou Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni, České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Spolek
lékařů v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni a Profesní organizace unie
zdravotnických pracovníků.

Slavnostního zahájení sesterské sekce se krátce po deváté ráno v pátek
15. února 2008 ujali náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN v Plzni
Bc. Andrea Vobořilová a vrchní ošetřovatel Oddělení geriatrie Bc. Ja-
romír Doležal, který byl také hlavním organizátorem letošního sester-
ského setkání. V tomto roce se jednodenního sesterského setkání
zúčastnilo 84 nelékařů. 

Dopolednímu bloku předsedali Bc. Jaromír Doležal, Mgr. Věra Ber-
ková a Bc. Martina Jiránková.  

Bc. Vobořilová A.: Specifika ošetřovatelské péče o geriatrického klienta
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči otevřela svým sdělením proble-

matiku ošetřovaní seniorů. Připomněla hranice seniorského věku a jeho
specifiku – atypický průběh onemocnění a jejich příznaků, polymor-
bidita, nejčastější geriatrické komplikace. Upozornila na jev, ke kterému
dochází vlivem stárnutí populace a na význam vzdělávání v oblasti péče
o seniory, kteří se postupně stávají nejčastější klientelou zdravotnických
zařízení.

Kalabzová J.: Péče o sluchově postižené
Kolegyně z foniatrie ORL kliniky nám přiblížila nejčastější poruchy

sluchu ve stáří a jejich řešení. Názornou obrazovou dokumentací nám
předvedla typy naslouchacích aparátů, jejich indikaci a postup při jejich
zhotovení. Neopoměla také finanční stránku.

Šleis J., Valentová M.: Ošetřovatelská péče o dlouhodobě hospitalizo-
vaného

Komplexní péči o dlouhodobě hospitalizovaného pacienta na Neuro-
chirurgickém oddělení názorně přednesl kolega Šleis, jehož sdělení bylo
obohaceno krátkými video vstupy.

Mráz T.: Může rehabilitace ovlivnit vědomí? 
Multisenzorickou stimulaci jako nástroj k navrácení vědomí vyzdvihl

kolega z Oddělení léčebné rehabilitace. Názornými fotografiemi a krát-
kými video ukázkami nás zavedl do světa stimulační terapie.

Bc. Bernardová R.: Závratě
Co je příčinou závratí a následně pádů u seniorů ve svém sdělení

připomenula specialistka Bernardová z ORL kliniky. Zároveň nám z po-
hledu sestry přiblížila vyšetřovací metody v neurootologii.

Švehlová M.: Možnosti respirační fyzioterapie v geriatrii
Sestra Švehlová z rehabilitace Léčebny TRN Janov uvedla přítomné

do problematiky respirační fyzioterapie, jejího významu v udržení a
zlepšení kondice, v prevenci a léčbě respiračních komplikací. Zdůraznila
význam respirační fyzioterapie v souvislosti s celkovou kondicí, stavem
pohybového aparátu a smyslových orgánů u seniorů. 

Odpolední blok proběhl pod vedením Bc. Světluše Chabrové, Mgr.
Marie Blažkové a Mgr. Petry Konášové.

60-64letých pacientů v obraze subjektivně vnímané zdravotní a sociální
situace. Nejčastějšími disabilizujícími nemocemi u této skupiny byly
nemoci pohybového ústrojí a oběhové soustavy. Čtyři pětiny užívají
pravidelně léky. K ovlivnění zdravotního chování by měla více přispět
zdravotní výchova. 

V. Křížková a spol. (M. Korabečná, J. Kočová, V. Třeška, a M. Ho-
ráková) studovali distribuční vzorce t-PA, u-PA a PAI-1 exprese v cévách
a v močovém systému u člověka.

Inhibitor PAI-1 a aktivátor t-PA plasminogenu jsou detekovány v cé-
vách ve stejných typech buněk (endotel, hladká svalovina, pěnové buňky
a makrofágy) a zejména pak PAI-1 na spodině aterosklerotických
plátů.Aktivátor u-PA je zejména pozitivní v zevní části cévní stěny ve
vasa vasorum a také v makrofázích. H. Brabcová uvedla, že díky lepší
diagnostice je častější výskyt revmatických chorob ve vyšším věku. Jedná
se zejména o polymyalgia rheumatica, zánět svalů, někdy jako paraneo-
plastický projev, a artrózu. A. Tomšíková upozornila za zvýšené riziko
mykopatologických infekcí očí. Mykotická infekce očí má původ v cirku-
laci mykotických agens krví nebo v přímé infekci povrchních partií očí.

Zvýšené riziko těchto infekcí spočívá i v nových léčebných metodách,
aplikaci antibiotik, kortikosteroidů a imunosupresiv. F. Zahradník se
pokusil aplikovat teorii skalárních koncentračních polí proteinů na
Alzheimerovu chorobu. Interakci nelze zvrátit nízkomolekulární terapií. 

Doc. MUDr. V. Fessl, CSc. v závěrečném slově kladně zhodnotil celý
průběh konference, zabývající se především velmi aktuální proble-
matikou stárnoucí populace. Ocenil též vystoupení kolegů v sekci
„Varia“ doplňující vhodně hlavní téma konference. Vyjádřil naději, že
tradice Plzeňských postgraduálních dnů se udrží i v dalších letech. 

Za bezchybnou organizaci a hladký průběh konference patří dík ko-
lektivu pracovnic Ústavu sociálního lékařství doc. MUDr. H. Zavázalové,
CSc., PaedDr. R. Techlové a V. Stříbrné. Hladký chod promítací tech-
niky zajistili V. Dlouhý, J. Babický a T.Ťupa z Audiovizuálního centra
LF. Partnersky se na akci podíleli prim. MUDr. Miroslav Zikmund, Čes-
ká lékařské komora a její Okresní sdružení lékařů Plzeň-město, Stock
Plzeň a.s., ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a Pojiš�ovna Kooperativa
Plzeň. 

J. Novák – J. Motáň



PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ONKOLOGICKÉHO A RADIOTERAPEUTICKÉHO
ODDĚLENÍ FN 30.1.2008

Holubec L., Topolčan O., Mrázková P., Pražáková M., Arnetová V., Votavová M., Finek J.: Využití zobrazovacích metod a PET/CT pro časnou
diagnostiku recidivy ovariálního karcinomu. Svoboda T.: Biologická léčba karcinomu prsu. Arnetová V.: Biologická léčba karcinomu ledvin. 

Redakce bohužel neobdržela o večeru bližší informace. 

Přednáškový večer ústavu soudního lékařství se konal ve středu 6.
února v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu. Jednání tradičně řídil
Prof. MUDr. František Fakan, CSc.

První příspěvek autorů prim. MUDr. P. Mandyse a MUDr. M.
Šamanové měl název „Bití likvidační a kárné“. Likvidační i kárné bití
bylo zmíněno jak v kontextu historickém, tak v kontextu současné doby.
Demonstrován byl případ ubitého chlapce nevlastním otcem, jehož tělo
bylo zahrabáno do hromady uhlí ve sklepě domu. Bití kárné autoři
vymezili jako bití, které je prováděno s cílem přivodit bolestivé po-
ranění, ale na rozdíl od bití likvidačního, zde není úmysl trestaného
zmrzačit nebo usmrtit. Demonstrovány byly morfologické následky bití
při použití elektrického kabelu, biče, gumové hadice, opasku, vařečky,
gumového obušku a policejní tonfy. Klasickým následkem při použití
podlouhlého a pružného předmětu s malou váhou je kolejnicový krevní
výron. Znalost této skutečnost má forenzní význam.

Druhý příspěvek s názvem „Přehled dokonaných sebevražd pitvaných
v ÚSL v letech 1991 – 2007“ byl zpracován MUDr. H. Řehulkou, doc.
MUDr. H. Kvapilovou a MUDr. E. Čechovou. Konstatováno bylo, že
sebevražda je pro soudní lékaře prakticky každodenní záležitostí.
Z provedených studií WHO v sedmdesátých letech minulého století
vyplývá, že sebevrazi zvolili více než osmdesát různých způsobů
spáchání sebevraždy a bylo uvedeno takřka jeden tisíc důvodů, proč
byla sebevražda spáchána. Ve spádovém území našeho ÚSL je ve sle-

dovaném časovém období nejčastějším způsobem sebevraždy oběšení,
a to u obou pohlaví. 

Další příspěvek autorů ing. V. Petrové a Mgr. M. Balvína byl věnován
problematice drog v dopravě. Do roku 2005 se jednalo o ojedinělé pří-
pady ovlivnění u řidičů motorových vozidel, zatímco v roce 2006 bylo
vyšetřováno již 57 řidičů a v roce 2007 122 řidičů. Převážně se jednalo
o pozitivní záchyt kombinace pervitinu s marihuanou. Počet úmrtí
řidičů v souvislosti s ovlivněním návykovou látkou byl v roce 2006
a 2007 shodný, a to pět případů. Chování takto ovlivněných osob je
značně podobné – agresivní a riskantní jízda s vozidlem, často v ranních
hodinách, která končí nárazem do pevné překážky (stromu, jiného auta).  

Poslední příspěvek autorů doc. MUDr. H. Kvapilové a MUDr. E.
Čechové měl název „Vražda prostitutky“. Šlo o úmrtí 38leté ženy, která
byla násilně usmrcena kombinací úderů do hlavy, škrcením a rdou-
šením. Před smrtí došlo i k poranění konečníku. Při širším ohledání
místa nálezu těla byl nalezen mobilní telefon, který dovedl policii k
pachatelům německé státní příslušnosti. Konstatován byl rozdíl výše
trestu pachatelů v Německu a v České republice.

K zajímavým tématům proběhla vždy živá diskuse. Předsedající Prof.
MUDr. F. Fakan, CSc. v závěru ocenil kvalitní přednes, dokumentaci i
vysokou odbornou úroveň všech sdělení. 

MUDr. Miroslav Dvořák  
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Bc. Weinerová J.: Ošetřovatelská péče o klienty v terminálních stavech
na oddělení Sociálních lůžek FN v Plzni

Velice poutavou a emocionálně nabitou přednáškou nám staniční sestra
oddělení Sociálních lůžek Weinerová nastínila situaci v péči o klienty
v terminálním stádiu. Zdůraznila kromě bio-psycho-sociálních také spi-
rituální potřeby klientů, nároky kladené na personál a význam podílu
rodiny na péči o své blízké.

Bc. Fremrová V.: Imobilizační syndrom
Velice časté, opakované a připomínané téma imobilizačního syndromu

se stalo stěžejním problémem dalšího sdělení. Vrchní fyzioterapeutka
Konášová přednesla prezentaci své nemocné kolegyně zejména z hle-
diska rehabilitačního ošetřovatelství.

Bc. Jiránková M.: Komplexní výživa geriarického klienta + PEG
O významu výživy, složení jídelníčku a alternativním způsobu výživy

PEG (Perkutánní Endoskopickou Gastrostomií) u seniorů na oddělení
Geriatrie FN v Plzni pohovořila v pěkné prezentaci sestra Jiránková.

Šturcová D.: Ergoterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě
Další prezentací z Oddělení léčebné rehabilitace se představila ergo-

terapeutka Šturcová. Její velmi názorná, obrázky a fotografiemi oboha-
cená prezentace připomenula přítomným postup při ergoterapeutickém
funkčním tréninku, nácviku ADL, IADL a možnosti a používání kom-
penzačních pomůcek. Vyzdvihla význam aktivního přístupu pacienta
a podpory rodiny pro integraci do běžného života. 

Bc. Doležal J.: Vizitka oddělení Geriatrie FN Plzeň
Závěrečný vstup patřil vrchnímu ošetřovateli oddělení geriatrie, který

nám svým virtuálním obrazovým průvodcem a několika čísly přiblížil
oddělení určené pro seniory. Mnohé z nás přiměla k zamyšlení volná
prezentace „tváří starých lidí“ – neodvratnost přibývajícího času, stár-
nutí, krutost osudu ale i radost z každé aktivně prožité chvilky.

Po každém sdělení proběhla diskuse, více či méně aktivní. Některá
témata navazovala a doplňovala kolegy z lékařské sekce, některá nám
přiblížila, pro většinu z nás, méně obvyklá pracoviště a postupy.

Jednodenní setkání jménem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc.
Andrey Vobořilové oficiálně zakončili Bc. Světluše Chabrová a Bc.
Jaromír Doležal. Zhodnotili letošní setkání jako velice přínosné a stále

aktuálnější, poděkovali
všem přednášejícím za
vysokou úroveň jejich
prezentací a popřáli všem
zúčastněným mnoho krás-
ných, zajímavých a pro naši
práci přínosných setkání.

Tak jako organizátoři
věříme, že většina přítom-
ných si z tohoto setkání od-
nesla pro svou práci mnoho
cenných a zajímavých in-
formací v o péči seniory.
Jak řekla na samém začát-
ku náměstkyně pro ošetřo-
vatelskou péči Bc. Andrea
Vobořilová, „…dochází ke
geriatrizaci medicíny a tím
i ošetřovatelské péče a ros-
te potřeba péče sociální
aspolupráce s rodinou.“ Na-
še práce se seniory bude
stále častější a to na všech
úrovních ošetřovatelské
péče a sami přirozeně
budeme jednou seniory. Měli bychom si všichni tuto situaci uvědomo-
vat a své uvědomění uplatňovat ve své každodenní práci. Pohled na
starého člověka v nás nemá vyvolávat depresivní pocity, ale má nás
vyprovokovat k zamyšlení, co pro něj jako zdravotníci můžeme udělat a
jak mu zpříjemnit podzim života i v nemoci. 

Přejeme nám všem mnoho úspěšných pracovních i osobních setkání
se seniory…. a těšíme se na další ročník a další zajímavé téma Postgra-
duálních lékařských dnů.

as. Bc. Jana Kašpárková, R.S., 
Oddělení ošetřovatelství ARK LF UK a FN v Plzni

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ 6.2.2008
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V úvodním příspěvku „Nahradí nová orální antitrombotika warfarin?“
Doc. MUDr. O.Mayer zdůraznil, že počet pacientů vyžadujících anti-
koagulační léčbu výrazně narůstá v souladu se stárnutím populace.
Přesto dosud jediným perorálně podávaným antikoagulanciem zůstává
zatím pouze warfarin, lék s úzkým terapeutickým oknem a vysokým
rizikem nežádoucích účinků. Doc Mayer referoval o pokročilosti vývoje
nových léků, jejichž předností by mělo být m.j. použití bez nutnosti la-
boratorního monitorování léčby při standardním dávkování.

MUDr. T. Mádr přehledně zhodnotil současné výhody i limity ambu-
lantní antikoagulační léčby hluboké žilní trombózy.

Hyperbarická oxygenoterapie je oborem poměrně novým, a stále
neprávem poněkud opomíjeným. MUDr. Z. Poklopová proto ve svém
přehledném sdělení shrnula současné indikace léčby hyparbaroxií, která
se významně uplatňuje v řadě oborů, a jejíž indikace se stále rozšiřují. 

Revmatoidní artritida a systémový lupus jsou systémová onemocnění
sdružená se zvýšeným rizikem kardiovaskulární mortality, kde hraje

důležitou úlohu akcelerovaná ateroskleroza u těchto nemocných. Přesto
existuje v literatuře překvapivě málo prací, které se zabývají proble-
matikou výskytu hypertenze v souvislosti se zánětlivým revmatickým
onemocněním. MUDr. P. Jeremiáš (spoluautoři H. Brabcová a D. Suchý)
ve svém retrospektivním pozorování referoval o zvýšené prevalenci
hypertenze u vzorku 200 hospitalizovaných pacientů léčených pro RA
a SLE na oddělení klinické farmakologie.Zavedení biologické léčby zna-
mená v současné době velký pokrok v řadě oborů, revmatologii nevyjí-
maje. Účinnost těchto léků je vysoká, přesto budí pozornost riziko
závažných nežádoucích účinků, jakými je např. zvýšený výskyt TBC
a lymfomů. Z tohoto důvodu je třeba tyto pacienty zvláště pečlivě sle-
dovat. 

MUDr. H. Brabcová ve svém sdělení představila zkušenosti s registrem
ATTRA, komplexním multicentrickým projektem, do kterého jsou
začleněni všichni revmatologičtí pacienti léčení biologicky v ČR. 

MUDr. Pavel Jeremiáš

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE FN
20.2.2008

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER TRANSFÚZNÍHO ODDĚLENÍ FN 27.2. 2008

Posluchače a přednášející uvítal doc. MUDr. V. Fessl, CSc., který
pravidelně večerům transfúzního oddělení předsedá. 

R Herynková se spoluautory první přednášky (J. Průšová, M. Schein-
königová) na téma hemolytické onemocnění novorozenců seznámila po-
sluchače s historií, příčinami a klinikou tohoto stále závažného onemoc-
nění. Autorky provedli rozbor exsanguinací, ke kterým TO připravuje
krve, za roky 2001 – 2007. V tomto období bylo exsanguinováno 23 dětí,
z toho v 17 případech byla zjištěna imunizace matky a příčinou imu-
nizace bylo skutečně hemolytické onemocnění novorozence. Nejčastěji
se jednalo o imunizaci matky v Rh systému. V 6 případech (26%) byla
exsanguinace provedena z jiného důvodu. Autorky ve své práci upo-
zorňují na rizika spojená se zajiš�ováním krví pro imunizovanou matku
a její ohrožené dítě. Transfúzní oddělení musí být včas informováno,
protože zajiš�ování vhodných krví může být svízelné a vyžaduje vy-
hledávání v národním i mezinárodním registru dárců vzácných krevních
skupin. Při preventivním imunohematologickém vyšetřování v jiných
laboratořích je nebezpečí pozdního podání informace transfúznímu
oddělení a odpovědnost za včasné zajištění kompatibilních krví přechází
na ošetřujícího lékaře - gynekologa.

Na tuto problematiku navázalo sdělení E. Fronkové a spol. (P. Šlech-
tová, J. Průšová). Ve své práci se zabývala hledáním krve pro pacientku s
vzácnou protilátkou anti – Jr(a), která se naimunizovala během těhoten-
ství. Najít dárce krve pro tuto pacientku je u nás možné jen mezi
pokrevními příbuznými, které není vždy snadné sehnat! V České repub-
lice je u většiny populace antigen Jr(a) na erytrocytech přítomen, pří-
padné dárce lze vzácně najít v Japonsku příp. v oblasti východního
Slovenska. V současné době lze pro tuto pacientku využít pouze krev od
jejího strýce. Dvě transfúzní jednotky (TU) jeho erytrocytů byly
kryokonzervovány v ÚVN Střešovice v Praze. Další případnou dárkyní je

její matka, kterou vzhledem k těhotenství nelze odebrat a která má sama
protilátku anti-Jr(a).

J. Hrubá a spol. (J. Kužílková, J. Rajchlová) podali aktuální přehled
transfúzních přípravků, tzn. léčiv, která vyrábí transfúzní oddělení, včet-
ně charakteristik jednotlivých skupin přípravků a indikací pro jejich
podání. Přehledně byly zmíněny možnosti deleukotizace a byla uvedena
indikační kritéria pro podání těchto kvalitních transfúzních přípravků.
V závěru pak autorka zdůraznila nutnost správného zacházení s pří-
pravky během transportu a na klinických odděleních a nutnost vedení
přesných záznamů o podání či nepodání všech transfúzních přípravků.

V dalším sdělení pak M. Hauerová popsala vyšetřování virologických
markerů u dárců a ne-dárců v období 1997 až 2007 na TO FN Plzeň
a obě skupiny srovnala .Zároveň popsala jednotlivé kategorie vyšetřo-
vaných vzorků a vysvětlila princip použitých testů.

P. Šlechtová (s J. Ticháčkovou, E. Fronkovou a L. Zdechovanovou)
seznámila přítomné s vývojem registru dárců krve na transfúzním odd.
v letech 1997-2007, referovala o důvodech snižování počtu dárců
v daném období, t.j. o důvodech vyřazení (komorbidita, vývoj erytro-
cytárních protilátek, nespecifické reakce u infekčních chorob s nutnos-
tí konfirmace v NRL Praha, věkový limit, migrace dárců, opakovaně
vyšší hodnoty jaterních enzymů), o možnostech získávání nových dárců
( pravidelné odběry s Českým rozhlasem, již 3.ročník Universitního upíra
- ve spolupráci se studenty ZČU, akce Kdo miluje, daruje krev – únor
2008 ). Na závěr porovnala dostupnost transfúzních přípravků v našem
regionu (zahrnující okresy PM, PJ, PS, Tachov, Rokycany), kde se
vyrovnáme celorepublikovému průměru, nicméně počet evidovaných
dárců je nižší. Dárci tvoří pouze 2,29% všech obyvatel regionu - oproti
5,9% zastoupení aktivních dárců v celé České republice. 

MUDr. Jarmila Hrubá

Dne 12. 3. 2008 se konal další z pravidelných večerů Spolku lékařů
v Plzni, tentokrát byla témata přednášek připravena Klinikou pracov-
ního lékařství v Plzni. 

Přednášky zahájil „Přehled nově zjištěných nemocí z povolání v r. 2007
v Plzeňském a Karlovarském kraji“ autorek V. Machartové, I. Broncové
a J. Wehleové. V úvodu autorky upozornily na postupy při hlášení
nemocí z povolání, které jsou ošetřeny platnými zákony a vyhláškami
naší republiky (Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., Vyhláška č. 342/1997 Sb.
a její poslední novela Vyhláška č. 53/2008 Sb., Vyhláška č. 440/2001
Sb.). V r. 2007 bylo klinikou v Plzni zjištěno 121 nových profesionálních
onemocnění, v 29 případech bylo ukončeno trvání nemocí z povolání.
Z jednotlivých kapitol Seznamu nemocí z povolání (uvedeném v Na
řízení vlády č. 290/1995 Sb.) byla z Kapitoly I. nově zjištěna jedna pro-
fesionální intoxikace – adenokarcinom plic jako onemocnění z expozi-
ce polycyklickým kondenzovaným uhlovodíkům. Kapitola II. Seznamu
nemocí z povolání, tj. onemocnění z fyzikálních faktorů, je několik let
nejčastěji hlášenou kapitolou Seznamu nemocí z povolání. Nejčastěji
hlášené byly tendinitidy a epikondylitidy jako onemocnění z dlouho-
dobé nadměrné jednostranné zátěže ( dále DNJZ) v 23 případech, neu-

ropatie z DNJZ ve 20 případech a neuropatie jako onemocnění z vibrací
v 18 případech. Celkem z této kapitoly bylo zjištěno 75 nových profe-
sionálních onemocnění ( do této skupiny nemocí patří dále artrózy, bur-
sitidy, onemocnění způsobená hlukem – percepční porucha sluchu a one-
mocnění způsobená různými typy záření). Klinicky nejčastěji zjištěným
onemocněním byl syndrom karpálního tunelu. Z Kapitoly III. Seznamu
nemocí z povolání (plicní onemocnění) bylo zjištěno celkem 35 nových
onemocnění, z toho 6krát profesionální bronchiální astma a alergická
rhinitida, 3krát karcinom plic z ionizujícího záření, jedenkrát silikóza,
jedenkrát mezoteliom pleury, jedenkrát svářečská plíce a jedenkrát exo-
genní alergická alveolitida. Z Kapitoly IV. ( kožní nemoci z povolání)
bylo zjištěno 15 nových kožních onemocnění. V Kapitole V. (infekční
nemoci) bylo celkem 17 nových onemocnění, z toho 12 případů svrabu.
Trend vývoje nemocí z povolání je v posledních letech stacionární.
V celé České republice bylo nově zjištěno 1228 nových onemocnění,
z jednotlivých kapitol bylo 17 profesionálních intoxikací, 629 onemoc-
nění z II. kapitoly (z toho 201 neuropatií z DNJZ), 35 onemocnění ze
skupiny plicních nemocí, 197 kožních nemocí z povolání a 176 infek-
čních nemocí z povolání.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 12.3.2008
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H. Bejčková, H. Čechová, O. Kadeřábková, E. Ludvíková a J. Hrušov-
ský ve sdělení Hromadná otrava metylmetakrylátem a n-butylmetakry-
látem popsali případ hromadné otravy u policistů a hasičů, zajiš�ujících
místo dopravní nehody. Jde o látky dráždivé především pro sliznice
dýchacích cest a spojivky, u postižených se objevuje kašel, dušnost, až
edém plic. V tomto případě šlo o projevy intoxikace u 7 osob, 6 z ne-
mocných bylo pro vertigo, nauseu a pálení sliznic hospitalizováno na
spádovém interním oddělení, jeden z postižených se léčil ambulantně.
Při ORL vyšetření bylo u postižených popsáno podráždění v oblasti
dutiny ústní, zarudnutí pharynxu, lehký otok uvuly. Rentgenové
vyšetření plic bylo u všech postižených v mezích normy. Hygienické
šetření potvrdilo podmínky v místě zásahu, které vedly ke zdravotnímu
postižení těchto nemocných. 

I. Šebová a J. Kortánová v práci „Profesionální listerióza“ zmínily ně-
které historické a epidemiologické aspekty tohoto onemocnění. Ohro-
ženou skupinu obyvatelstva tvoří těhotné ženy a jejich plod, popřípadě
novorozenec, senioři, osoby s onkologickým onemocněním, osoby s poru-
chou imunitní odpovědi a osoby dlouhodobě léčené kortikoidy. Rizi-
kovými profesemi se vyznačují veterináři a ošetřovatelé dobytka, řezní-
ci, osoby pracující při likvidaci odpadu a laboranti. Z hlediska prevence
má význam především uplatňování základních hygienických zásad – mytí
rukou, mytí nástrojů a oddělené uskladňování syrového masa a potravin
připravených ke konzumaci. Počet onemocnění v populaci naší republiky
je stacionární, k zvýšenému výskytu došlo v r. 2006. Na naší klinice
evidujeme nemocné s profesionálními infekčními onemocněními, tedy
i s profesionální listeriózou. Od r. 1956 do současnosti však máme na
klinice pouze tři nemocné s tímto infekčním onemocněním, poslední
případ byl hlášen v r. 1979 u veterinárního lékaře. V dobách vyššího epi-
demiologického výskytu onemocnění v populaci jsme nezaznamenali žádný
případ profesionální literiózy, ani v tomto období nebyl k vyšetření na
naší kliniku doporučen nikdo z klinickými známkami tohoto onemocnění. 

H. Čechová ve své práci „Výsledky spirometrických vyšetření u profe-
sionálního astmatu“ hodnotila skupinu 34 nemocných s profesionálním
astmatem. Porovnala výsledky jejich spirometrického vyšetření při zjiš-

tění profesionality a kontrolního spirometrického vyšetření po 2-3 letech
od zjištění nemoci z povolání, kdy již tito nemocní neměli pracovat
v expozici noxy, která astma způsobila. 44% nemocných byli kuřáci, což
nepříznivě ovlivňuje léčbu i prognózu onemocnění. Polovina nemocných
byla na naší klinice vyšetřena do 1 roku od vzniku potíží, průměrná
doba od vzniku potíží po vyšetření u nás byla 2,6 roku, maximum bylo
10 let. Je známo, že profesionální astma dobře a včas diagnostikované
může být reversibilním onemocněním, které prakticky po vyřazení
z expozice alergenu vymizí. Pokud není profesionální astma dobře a
včas diagnostikováno, jeho prognóza je jako u neprofesionálního astma
bronchiale. Spirometrická vyšetření potvrdila subjektivní zlepšení pocitu
dušnosti a redukci léčby u osob s původně lehkým bronchiálním astmatem.

Ve sdělení „Nemoci z povolání u profesionálních hudebníků“ popsaly
V. Machartová a H. Bártová nejčastější onemocnění připadající v úvahu
dle platného Seznamu nemocí z povolání – onemocnění pohybového
aparátu (neuropatie, tendinitidy, epikondylitidy, bursitidy, artrózy) a one-
mocnění dýchacích cest ( profesionální rhinitida a profesionální asthma
bronchiale např. při expozici kalafuně). Stereotypní pohyby s vysokou
četností v oblasti horních končetin jsou příčinou vzniku onemocnění
z DNJZ ( Kapitola II., položky 9.- 11. platného Seznamu nemocí z po-
volání dle NV 290/1995 Sb.). Po přehledu možných klinických diagnóz
autorky předložily kasuistiku profesionálního kytaristy, klavíristy, skla-
datele a zpěváka. 54letý nemocný se dostavil na ambulanci kliniky s bo-
lestmi rukou, trvajícími více jak dva roky. Tyto bolesti byly více obtěžu-
jící v oblasti levé ruky. Základní klinické vyšetření bylo v mezích normy,
neurologické vyšetření a EMG vyšetření potvrdilo podezření na tetanii,
RTG kloubů rukou potvrdil artrózu II.-III. stupně v oblasti karpometa-
karpálních skloubení oboustranně. Vzhledem k poslední uvedené diag-
nóze bylo o spolupráci požádáno oddělení hygieny práce, které potvrdilo
DNJZ v oblasti horních končetin u dané profese.

Diskuze k jednotlivým přednáškám svědčila o zájmu posluchačů. V zá-
věru moderátor večera doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. kladně zhodnotil
úroveň přednesených prací.                                     

as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEUROCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ FN
19. 3. 2008

V tradičním čase a za tradičně bohaté účasti posluchačů – lékařů ze
západočeského regionu, studentů LF i současných i bývalých lékařů
a sester FN se dne 19.března 2008 konal večer Spolku lékařů JEP
v Plzni, který byl připraven Neurochirurgickým oddělením FN v Plzni
a moderován prim. MUDr. Z. Chudáčkem, Ph.D. 

Odeznělo 6 sdělení, z nichž první dvě byla zaměřena na posuzování
klinického stavu a prognózování možností a efektu léčby pacientů s těž-
kým kraniocerebrálním poraněním.

MUDr. Irena Holečková se spoluautory Dr. P. Štruncovou, Dr. A.
Smažinkovou, Dr. L. Navrátilem, Dr. J. Mračkem, Dr. J. Šroglem a Dr. P.
Lavičkou přednesla první přednášku, v níž podala přehled o současném
stavu diagnostiky a moderní terminologie dlouhodobých poruch vědomí
u pacientů s mozkovými traumaty. Zpřesnění terminologie vyplývá z hlub-
šího poznání patofyziologie poúrazových stavů, klinického obrazu, gra-
fických a elektrofyziologických vyšetření a zpětně dovoluje přesnější
posuzování a prognózování vývoje klinického stavu.  

Druhá přednáška MUDr. Pavla Lavičky a spoluautorů Dr. I. Holečkové,
Dr. J. Šrogla, Dr. A. Smažinkové a s. E. Zemanové tématicky navázala na
předchozí a ukázala současné možnosti odhadu prognózy a vývoje kli-
nického stavu u pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. Jedním
ze specifických markerů využitelných k tomuto účelu se jeví S100B pro-
tein a dynamika změn jeho hladiny v krvi v prvních dnech po úrazu.
Autor seznámil posluchače s výsledky vlastní studie, která zpřesnila
časové rozložení těchto změn po traumatu a definoval jejich význam
pro prognózu poranění. 

Ve třetí přednášce popsala Mgr. Ivana Herejková se spoluautorem
doc. F. Vávrou svůj nový protokol vyšetřování fatických poruch u neu-
rochirurgických pacientů v akutní fázi onemocnění. Podrobné vyšetření
fatické poruchy pomáhá výběru speciálních logopedických technik a cvi-
čení v prvních dnech po vzniku onemocnění či mozkové operaci a vý-
razně přispívá ke zkrácení rekonvalescence těchto nemocných. Logo-
pedická péče se stala důležitou součástí komplexního přístupu k pacien-
tům s mozkovými lézemi na Neurochirurgickém oddělení v Plzni

Čtvrtá přednáška MUDr. Jana Mračka a spoluautorů Dr. I. Ho-
lečkové, Dr. J. Morka a Dr. J. Frdlíka shrnula dosavadní naše a literární

zkušenosti s neurochirurgickým přístupem k léčbě stenózy krční tepny
s mozkovými příznaky u pacientů se současnou koronární insuficiencí
plánovaných ke kardiochirurgické operaci. V přednášce byl referován
soubor pacientů operovaných neurochirurgem a kardiochirurgem sou-
časně či následně. V indikační rozvaze vystupují do popředí snahy mi-
nimalizovat rizika vzniku per- a perioperační mozkové či kardiální cévní
ischemické příhody. Nezastupitelnou roli v těchto případech sehrává
peroperační elektrofyziologický monitoring mozkových funkcí.

Pátá přednáška MUDr. Petra Vacka a spoluautora prim. Dr. J. Dorta
dokumentovala úzkou spolupráci neurochirurga a neonatologa při
komplexní léčbě hydrocefalu nezralých novorozenců. Jednoznačně
ukázala, že včasná a adekvátní léčba přináší překvapivě dobré výsledky
i u onemocnění, které v minulosti předznamenávalo významný psy-
chomotorický deficit svému nositeli. 

Neurochirurgický večer zakončila přednáška MUDr. Davida Blu-
dovského a spoluautorů prim. Dr. Choce a Dr. S. Žídka shrnující téměř
pětileté zkušenosti s implantací funkčních náhrad krčních meziobrat-
lových plotének. Metoda přináší pacientům s degenerativním onemocně-
ním krční páteře s výhřezy meziobratlových plotének uchování hybnosti
páteře tam, kde jsme v předchozích letech byli nuceni fixovat nemocný
segment páteře. Je významným posunem v dosavadním medicínském
myšlení a hlavně možnostech chirurgické léčby k uchování či obnově fyzio-
logických funkcí krční páteře. Implantace funkčních náhrad krčních
meziobratlových plotének má své přesné avšak širší indikace než je
tomu u náhrad bederních meziobratlových plotének. V současnosti hrají
roli v indikačních rozvahách i ekonomické limity, nebo� se jedná o ná-
kladnou léčbu. 

Přednáškami provokovaná diskuse byla vedena moderátorem večera
po každém sdělení a dokumentovala zájem o přednesená témata. Večer
Neurochirurgického oddělení FN v Plzni byl zvláště pravidelnými
návštěvníky hodnocen jako přínosný. Pozitivně byla hodnocena i snaha
o komplexní přístup k léčbě neurochirurgických nemocných, který stále
častěji vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci v rámci FN v Plzni.  

Prim. MUDr. M.Choc, CSc..



Ve středu 14. 5. 2008 se bude pod záštitou děkana fakulty konat v Ša-
fránkově pavilonu 48. Studentská vědecká konference. Studentská
vědecká činnost je jedním z ukazatelů úrovně jednotlivých pracoviš�
a celé fakulty. K aktivní účasti se mohou hlásit jak studenti pregraduál-
ního, tak postgraduálního studia naší fakulty. Pro studenty 2.,3. a 4.
ročníku prezenční formy doktorského studijního programu je účast
povinná, pro studenty kombinované formy dobrovolná. Jako každo-
ročně, přednostové pracoviš� a školitelé účast svých studentů na kon-
ferenci maximálně podpoří a samozřejmě i dohlédnou na kvalitu
zasílaných abstrakt a prezentaci přijatých sdělení. Studenti s aktivní
i pasivní účastí budou v den konference omluveni z výuky. Nejlepší stu-
dentské vědecké práce budou oceněny (také finančně), dvě práce budou

vybrány do soutěže pořádané Francouzským velvyslanectvím v Praze ”
Prix de la Médecine”, další úspěšné práce budou nominovány na Českou
a Slovenskou studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult a na
Královéhradecké lékařské postgraduální dny. Pokyny pro psaní abstrakt
jsou uvedeny na webových stránkách děkanátu LF. 

Poslední termín pro zaslání abstrakt je 21. 4. 2008. 

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na
Bohumilu Černou (Děkanát LF UK v Plzni, 
tel. 377 593 466, e-mail: bohumila. cerna@lfp.cuni.cz)                    

(bč)

48. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI

Dne 17. 12. 2007 udělil ministr zdravotnictví ČR Čestné uznání za
mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu kolektivu lékařů Chirur-
gické kliniky FN Plzeň. Na projektu nazvaném „Možnosti využití metalo-
proteináz k monitorování nemocných s maligním postižením jater a stanovení
jejich prognózy po chirurgických výkonech“ se pod vedením MUDr. Alana
Sutnara podíleli prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Chirurgická klinika
FN Plzeň), Mgr. Martin Pešta, PhD. (II. Interní klinika – RIA laboratoř
FN Plzeň) a MUDr. Luboš Holubec, PhD. (Radioterapeutické oddělení
FN Plzeň). 

Ze závěrů projektu lze vyzdvihnout poznatek, že zvýšená hladina exp-
rese mRNA MMP-9, TIMP-1 a CEA ve tkáni jaterních metastáz má sta-
tisticky signifikantní vztah ke kratšímu bezpříznakovému období (DFI)
a celkovém přežití (OS). Tkáňová hladina mRNA MMP-9, TIMP-1 a CEA
je negativním prognostickým faktorem kratšího DFI a OS. Zvýšené
hladiny proteinů TIMP-1 a CEA v séru mají statisticky signifikantní
vztah ke kratšímu DFI a OS. Klinický přínos stanovení těchto markerů
je ve zvýšeném množství včasně detekovaných relapsů onemocnění
(prognóza časné recidivy onemocnění) a množství opakovaných resekcí,
které by prodloužily přežití pacientů s metastázami kolorektálního kar-
cinomu do jater. 

Z grantového projektu vzešlo pět impaktovaných publikací v renomo-
vaných vědeckých časopisech Tumor biology a Anticancer research a dvě
práce v domácím periodiku (Rozhledy v chirurgii). Výsledky byly rovněž
prezentovány na zahraničních kongresech (Pasadena-USA a Madrid-
Španělsko) a na Kongresu jaterní chirurgie s mezinárodní účastí v Plzni
v r. 2007.

Na projektu dále spolupracovali doc. Tomáš Skalický, PhD. a MUDr.
Václav Liška z Chirurgické kliniky FN Plzeň a prof. MUDr. Ondřej To-
polčan, CSc., vedoucí Centrální laboratoře pro imunoanalýzu II. interní
kliniky FN Plzeň. Děkovné uznání si určitě zaslouží i sesterské kolektivy
z oddělení B Chirurgické kliniky, z chirurgické jaterní poradny a z operač-
ních sálů, které se staraly o sérové vzorky pacientů a vzorky tkání. Bez jejich
spolupráce by bylo jen velmi obtížné, ne-li nemožné takovou studii provést.

Širší akademickou veřejnost určitě bude zajímat, že na Chirurgické kli-
nice FN Plzeň je již řadu let pod vedením pana prof. MUDr. V. Třešky DrSc.
systematicky rozvíjena chirurgie jater. Díky velmi dobrým výsledkům vy-
hledávají péči plzeňské kliniky nemocní z celé republiky a je tedy samo-
zřejmostí, že v takovémto centru jsou velmi dobré podmínky k řešení
grantových studií obdobných té, která právě získala významné ocenění.  

(r)

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ LÉKAŘŮ CHIRURGICKÉ KLINIKY PLZEŇSKÉ
FAKULTNÍ NEMOCNICE

doc. MUDr. V. Fessl, CSc. předává čestné uznání MUDr. J. Hrubé doc. MUDr. V. Fessl, CSc.předává čestné uznání MUDr. J. Koubovi

Přinášíme přehled nejlepších prací přednesených na Večerech Spolku
lékařů v uplynulém období. Autoři převzali ocenění z rukou doc. MUDr.
V. Fessla, CSc. při zahájení Plzeňských postrgraduálních dnů v Šaf-
ránkově ústavu 12. února 2008. Oceněny byly práce:

Teřl M.: Imunitní a lidský profil pacientů s těžkým astmatem. Večer
Kliniky tuberkulózy a nemocí respiračních, 29.11.2006

Hrubá J., Herynková R.: Výběr krve k transfúzi – shoda v jiných sys-

témech než AB0 a Rh. Večer Transfúzního oddělení, 7.3.2007 
Mraček J., Choc M., Runt V.: Fatální konce pozdě rozpoznaného sub-

arachnoideálního krvácení. Večer Neurochirurgického oddělení,
14.3.2007 

Kouba J., Janda V., Eret V., Ürge T.: Léčba vezikoureterálního refluxu
a stresové inkontinence injekčním implantátem. Večer Urologické
kliniky, 30. 5. 2007 (r)

NEJLEPŠÍ PRÁCE PŘEDNESENÉ NA VEČERECH SPOLKU LÉKAŘŮ V
PLZNI V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2006 - ČERVEN 2007
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V červnu minulého roku jsem měla možnost zúčastnit se týdenní stá-
že na německé klinice v malém městečku Sebnitz nedaleko Dráž�an.
Stáž se konala v rámci volitelného předmětu Syndrom spánkové apnoe
pod vedením prim. MUDr. Vyskočilové. Předcházela jí příprava a sezná-
mení se s touto problematikou v rámci seminářů ve spánkové laboratoři
kliniky TRN v Plzni a na dvoudenním semináři v obci Hrotovice u Ji-
hlavy.

Po načerpání informací v Čechách jsme se 11.6. společně s několika
spolužáky, primářkou a jednou lékařkou z TRN v Plzni vydali „podívat“
se na to, jak se problematika spánkové apnoe řeší v Německu.

Po vřelém uvítání panem ředitelem, primáři a lékaři této kliniky,
zejména MUDr.C.Bastlem (vedoucí spánkové laboratoře Sebnitz), který
nás po celý pobyt provázel, a po seznámení se s jednotlivými oddělení-
mi nemocnice následoval velice bohatý program. Absolvovali jsme
několik seminářů, kde jsme se detailně seznámili s problematikou SAS
i dalšími neméně zajímavými tématy z oblasti neurologie, interny i ORL,
jako jsou např. narkolepsie, kataplexie, insomnie, s jejich důsledky, diag-
nostikou a zejména terapeutickými postupy včetně návštěvy firmy, za-
bývající se výrobou přístrojů k terapii SAS užívaných. Tam nám byly tyto
přístroje podrobně předvedeny a vysvětlen jejich mechanismus a
funkce.

Také jsme se mohli zúčastnit každodenní práce na oddělení spánkové
medicíny této nemocnice, monitorace i diagnostiky několika pacientů
a přednášek pro obvodní lékaře.

Kromě zajímavé výuky nás čekal i velice příjemný společenský pro-
gram. Při vyjíž�ce parníkem po labském toku jsme si prohlédli
Dráž�any „od vody“, navštívili jsme Muzeum duševní hygieny, ochutnali
vína z místních vinic, seznámili se z jejich výrobou a uskladněním a poz-
nali ještě mnoho mnoho dalšího…

Poslední den jsme byli z načerpaných znalostí přezkoušeni a vydali se
na cestu k domovu.

Tato stáž nám přinesla nejen spoustu příjemných zážitků a setkání,
ale zejména seznámení se se spánkovou medicínou nejen teoreticky, ale
i její aplikací v každodenní praxi, s následky i řešeními nejrůznějších

poruch spánku a zejména s důležitostí této problematiky, která je často
velmi podceňovaná.

Doporučila bych tento předmět i ostatním studentům, zejména těm,
kteří by se jednou chtěli věnovat a� už přímo spánkové medicíně nebo
příbuzným oborům.

Za všechny účastníky bych chtěla poděkovat prim.MUDr.Vyskočilové,
MUDr. Bastlovi a všem, kteří se na realizaci a pobytu podíleli.              

L. Langová, studentka 6. ročníku

STUDENTSKÁ STÁŽ V SEBNITZ 2007

Areál nemocnice v Sebnitz

Ze světového cévního kongresu v Chamonix ve Francii se vrátili s ra-
dostnou zprávou plzeňští chirurgové. Práce prezentovaná MUDr. J. Mo-
láčkem z Chirurgické kliniky FN v Plzni vyhrála prestižní cenu - Fin-
landia Prize - za nejlepší práci v oboru. Cena je udělována každoročně
jedné práci přednesené autorem do 40 let. Jde o historický úspěch, protože
plzeňští chirurgové jsou vůbec prvním autorským kolektivem z České
republiky, který tohoto významného ocenění za období 26 let, kdy se
tyto kongresy konají, dosáhl. Jednalo se o práci

Moláček J., Třeška V., Holubec L. jr., Kobr J.: Determination of adhe-
sion molecules as a marker for inflammatory response in animal serum
with experimentally created abdominal aortic aneurysm. 

Druhého velmi významného ocenění dosáhla práce autorů 

Liška V., Holubec L. jr., Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Kormunda
S., Pesta M., Finek J., Roušarová M., Topolčan O. : Dynamics of serum
levels tumour markers and prognosis of recurrence and survival after liver
surgery for colorectal liver metastases, Anticancer Research 2007,27:
2861-2864 

Byla jí udělena Cena Ethicon Endo-Surgery 2008, kterou obdržela
jako nejlepší práce mladých chirurgů České republiky publikovaná v
roce 2007 v domácím nebo zahraničním odborném časopise.

Z udělených ocenění je patrné, že obě práce velmi důstojně reprezen-
tovaly nejen FN a LF UK v Plzni, ale též vysokou úroveň celé české
medicíny.

Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

PRÁCE CHIRURGICKÉ KLINIKY OCENĚNY NA MEZINÁRODNÍM FÓRU

ŽIVOTNÍ JUBILEUM prof. MUDr. JIŘÍHO VALENTY, DrSc. 

Prof. MUDr. Jiřího Valentu, DrSc. určitě nemusíme většině akade-
mické obce naší fakulty nijak zvláště představovat. Klatovský rodák
(nar. 22. 3. 1933) byl přednostou chirurgické kliniky v letech 1990-1999
a děkanem lékařské fakulty v letech 1990-1997. Stál též u zrodu našeho
periodika „Facultas nostra“ (první číslo vyšlo v dubnu 1995). Při příleži-
tosti 75. narozenin jsme si jubilantovi dovolili položit několik otázek, na
které nám ochotně odpověděl.

Jak proběhlo posledních pět let v životě nedávného děkana plzeňské
LF? 

Přechod do důchodu nebyl odchodem do úplného odpočinku, zna-
menal však jinou pracovní náplň. Zanechal jsem aktivní chirurgie, ale
nebylo to nějak příliš bolestné. Přijímám běh času, snažím se mu přizpů-
sobit a hledat uplatnění v mezích svých možností. Zůstávám v kontaktu
s chirurgickou klinikou, jsem členem komise pro rigorózní zkoušky do-
ktorandů a pro obhajoby PhD. disertací, sleduji chirurgickou literaturu.
Byl jsem také hlavním autorem a pořadatelem učebnice pro bakalářské
studium „Základy chirurgie“. Zůstávám samozřejmě členem České
chirurgické společnosti, obdržel jsem čestné členství České transplan-

tační společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie. A mám
také velkou radost z toho, jak dobře si vede plzeňská chirurgická klinika
pod vedením prof. Třešky. Těžiště mé práce se však přesunulo k ana-
tomii, kam jsem se vrátil po více než 40 letech (byl jsem tam asistentem
v letech 1953-1957). Na anatomickém ústavu jsem převzal některé před-
nášky a spolu s doc. Fialou a dr. Eberlovou jsme připravili skripta
„Anatomie pro bakalářské studium“. Kromě toho jsem byl až do konce
roku 2007 prorektorem pro pedagogickou činnost na nově vzniklé
Vysoké škole v Plzni, nabízející bakalářská studia zdravotnických oborů,
což bylo spojeno kromě výuky chirurgie a anatomie i s nemalou admini-
strativní zátěží.

Přes toto pracovní vytížení mám přece jenom poněkud více času na
soukromé aktivity. Naši chatu v Čižicích devastovala povodeň v r. 2002,
voda sahala až k horním okrajům oken, a rekonstrukce chaty a obnova
zahrady trvala dva roky. Zůstalo mi však stejně poněkud více času na
četbu beletrie i literatury faktu, poslech hudby, návštěvy divadla. Spolu
s manželkou, která je rovněž ještě aktivní na Západočeské univerzitě, se
snažíme stále poznávat nové a znovu navštěvovat již známé přírodní



PŘIPOMÍNKA STÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ
prof. MUDr. EUGENA VENCOVSKÉHO, DrSc. 

9. dubna jsme si připomněli sté výročí narození významného člena
akademické obce plzeňské lékařské fakulty, dlouholetého přednosty
Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. Mohl se
pyšnit dlouhým seznamem titulů, vyznamenání a čestných členství v od-
borných společnostech domácích i zahraničních, za jednu z priorit své
práce vždy považoval budování a stálé zkvalitňování práce své kliniky
a s tím související výuky budoucích generací lékařů. Sám pocházel
z velmi skromných poměrů a při studiu na pražské lékařské fakultě se
musel často hodně uskrovňovat. Snad proto se rozhodl s nevšedním
pochopením své manželky Blanky založit v r. 1994 nadaci, pojmeno-

vanou jeho jménem. Z úroků, vyplácených z vkladu, který v restituci
získala jeho manželka a ve prospěch nadace jej velkoryse věnovala, je
každoročně poskytováno vybraným nadaným a nemajetným studentům
jednorázové finanční stipendium. Do roku 2007 tak podporu obdrželo
již patnáctkrát okolo dvou set plzeňských mediků. „Je obdivuhodné, že
v době, kdy mezilidské vztahy nejsou nejlepší, se najde člověk, který nez-
ištně ze svého věnuje peníze zcela neznámým lidem“, ocenil gesto prof.
Vencovského jeden z obdarovaných studentů. Je třeba zdůraznit, že stej-
ná poklona patří i jeho manželce Blance, která jej na pouti životem
doprovázela plných třiašedesát let.  (jn)

MUDr. ZDENĚK ŠTEKL

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Nepovažuji se za zajímavou a významnou osobu, takže výzvu k tomu,
abych napsal něco o sobě jsem přijal s rozpaky. Ale jak nevyhovět spolu-
žákovi, se kterým se známe od 1. třídy obecné školy. Jako rodilí Plzeňáci
jsme se poprvé sešli v lavicích obecné školy v Tylově ulici, pozdější
Zdravotní školy. Vzpomínám si, že Jarda seděl v lavici za mnou společně
s naším budoucím spolužákem na fakultě, slavným reprezentantem ČR
v míčových hrách Robertem Mifkou. Měli asi metr dlouhý papír, na kte-
rém nakreslili velký parník a o přestávkách jej stále vylepšovali. Snad to
byla předzvěst jejich pozdějších dalekých cest za oceán....

Pak se naše cesty rozcházejí - s rodiči jsem se přestěhoval do Prahy
a posléze do Olomouce, kde jsem v r. 1958 maturoval. Na mém osudu
studovat medicínu měla vliv skutečnost, že můj dědeček z otcovy strany
byl lékařem – okresním zdravotním radou v Hranicích na Moravě.        

Otec byl jako důstojník často překládán, takže přijímací zkoušky na
fakultu jsem složil opět v Plzni. Z biologie mne zkoušel Doc. J. Slípka,
již tehdy renomovaný vědec. Netušil jsem jako 17letý studentík, za jakých
okolností se později opět setkáme. Stalo se tak asi po 47 letech na ve-
čírku se spolužáky z fakulty u Mirka Rymeše (za studií Breznusčák).
Tady mi v přátelském rozhovoru p. prof. Slípka navrhnul, abychom si
tykali. Považuji to za poctu, na kterou bych si dříve nedovolil pomyslet. 

Studia probíhala zpočátku poklidně, i když některé zkoušky byly
těžké. Na př. u p. prof. Kosa jsem musel při rigorózu správně rozeznat
zápěstní kůstky, rozřezané na díly a ještě k tomu určit jestli jsou z levé,
nebo pravé strany. Při pitvě u p.prof. Vaňka na patologii nebylo snadné
vyjmout najednou hrudní orgány a nepoškodit uvulu. Snad největší šok
jsem zažil při zkoušce z farmakologie u prof, Köchera. Po celkem hlad-
kém průběhu zkoušky se p. profesor zachmuřil a prohlásil: „Neuspěl

jste, odejděte !“ Pomalu zdrceně odcházím, a přemýšlím, kde jsem udělal
chybu, když tu ve dveřích slyším: „Vra�te se, máte výbornou ! To já jen
tak občas žertuji. Představte si, že onehdy mi zde dokonce jedna stu-
dentka omdlela, cha, cha !“ Já jsem se tehdy moc nesmál.

Zpestřením studentského života byly brigády. Zajímavá, ale i náročná
byla pro nás práce v Dole obránců míru ve Zbůchu. Zde jsme fárali po
několikadenním školení do hloubky asi 700 m. Vynášeli jsme ze starých,
někdy i částečně zavalených důlních chodeb nepotřebné zařízení při te-
plotách blížících se 30 st. Nebylo příjemné v těsném prostoru úzké chodby
slyšet nad sebou praskání zemské kůry... Nebezpečná práce v kolektivu
tvrdých, ale obětavých chlapů byla pro nás dobrou životní školou. 

Studoval jsem celkem pilně, ale poněkud bujarý způsob studia (i když
s dobrými výsledky) se nezamlouval vedoucím ČSM, kteří se cítili povo-
láni k tomu, aby bděli nad morální čistotou studentstva. Označili nás za
sabotéry přípravy na spartakiádu. Výsledkem bylo disciplinární řízení
a verdikt děkanátu - roční přerušení studií za účelem výchovy k socialis-
tické morálce v těsném sepětí s dělnickou třídou. Tak jsme s Mirkem
Breznusčákem nastoupili jako pomocní dělníci u mechanizační správy
Pozemních staveb v Plzni. Stavěli jsme bytovky v Tachově, absolvovali
kurz pro obsluhu kompresoru, pořádali ranní desetiminutovky pro osa-
zenstvo dílny. S dělnickou třídou se nám podařilo dokonale splynout,
takže předseda KSČ a ROH šli ujistit „ředitelství“ fakulty, jak říkali, že
jsme již dostatečně uvědomělí, aby nám byla zkrácena tzv. „dištanc“. Z jed-
nání se vrátili zklamáni a řekli nám: „Hoši, již se nedivíme, že jste si
s vaším „ředitelstvím“ nerozuměli.“

S odstupem času musím ale přiznat, že roční práce na stavbách a v díl-
nách mi přinesla neocenitelné zkušenosti , jiný pohled na svět, než je z lavic

krásy a kulturní památky. Každoročně trávíme jeden týden dovolené v za-
hraničí a pobyt volíme tak, abychom byli v krásné přírodě a měli i v okolí
dostupné různé pamětihodnosti. Zbytek léta pak relaxujeme (i když
nějaká duševní i fyzická práce musí být vždy vykonána) na chatě. Avšak
i během roku o víkendech často děláme kratší výlety do zajímavých
oblastí západních i jižních Čech a Bavorska.

Pozorujete nějaký rozdíl v charakteristice studentů LF v r. 2002
(tehdy na chirurgii v 6. ročníku) a v r. 2008 - na anatomii v 1. a 2.
ročníku?

Porovnávat studenty přicházející ke zkoušce z chirurgie se studenty
prvních a druhých ročníků je poněkud obtížné, protože studenti v 6.
ročníku jsou již zkušení, ti méně zdatní již fakultu opustili. Do prvního
ročníku se te� také přijímá více studentů než dříve a tak jejich složení
není tak selektivní.V průběhu studia se to však vyrovnává a nemyslím si,
že by byl nějaký podstatný rozdíl v úrovni absolventů. Během času jsem
však zjistil, že způsob svých přednášek pro první a druhé ročníky musím
proti tomu, jak jsem by zvyklý na chirurgii, poněkud pozměnit.

Stál jste v čele naší lékařské fakulty v období převratných změn v na-
šem životě - jaké byly tehdy s odstupem doby největší problémy? Jak
vidíte současnou situaci? 

V době kdy jsem se stal děkanem, tj. v r. 1990, bylo hlavním úkolem
stabilizovat fakultu po personální stránce, odstranit následky kádrové
politiky KSČ, kdy fakultu museli opustit mnozí vynikající odborníci a je-
jich místa zaujali někdy lidé kvalifikovaní spíše politicky než odborně.
To se, včetně rehabilitačních řízení, podařilo poměrně rychle, bez větších
otřesů. S otevřením se světu bylo nutno samozřejmě modernizovat nejen
vybavení, ale i fungování fakulty – vytvořit na fakultě samosprávné

orgány, akademické senáty, obnovit akademické svobody. Otevřeli jsme
i nové studijní obory, bakalářské studium ošetřovatelství, výuku v an-
gličtině pro zahraniční studenty. V té době byl ředitelem FN doc.
MUDr. Schück, se kterým byla vynikající spolupráce, nevznikaly žádné
personální ani finanční problémy, a pokud se objevily, rychle se řešily.
Tu současnou situaci si netroufám hodnotit. Je nepochybné, že vybavení
fakulty se v posledních letech výrazně zlepšilo. Po personální stránce je
potěšitelný nárůst úspěšných habilitací a profesorských jmenovacích
řízení, na teoretických ústavech je však situace stále obtížná. Nepochybně
je podstatně náročnější řízení fakulty po stránce ekonomické, např. vzá-
jemné účtování s FN. Zdá se mi, že plánovaný vznik univerzitních nemoc-
nic jako akciových společností s minoritním podílem univerzity přinese
ještě hodně nových problémů, které z hlediska univerzity bude obtížné řešit.

Jaké jsou plány do budoucna ?
Já samozřejmě nějaké velké plány do budoucna již nedělám. S doc.

Fialou dokončujeme učebnici topografické anatomie v angličtině pro
zahraniční studenty, ujal jsem se vedení dvou doktorandů, nějakou
dobu bych ještě rád přednášel, ale to vše záleží na mnoha faktorech,
které já sám nemohu příliš ovlivňovat. 

Prof. Valenta se svojí prací nesmazatelně zapsal do historie plzeňské
lékařské fakulty. Určitě všichni, kteří jsme se s ním někdy setkali, a
 jako
kolegové, spolupracovníci či studenti, mu z celého srdce k jeho pětased-
mdesátinám přejeme ještě hodně let ve zdraví v osobním životě i při ped-
agogické práci s nejmladší generací našich budoucích lékařů. 

Pozn.: Více o prof. Valentovi psala Facultas nostra v č. 18 (červen 1999)
a v č. 31 (duben 2003).    

(Za Facultas nostra se ptal –jn-) 
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poslucháren a studoven. Poznal jsem skvělé lidi, s některými se navštěvuji
dodnes.

Poslední ročník jsem absolvoval v Č. Budějovicích, kde byla zřízena
jakási pobočka plzeňské fakulty. Upřímně řečeno, moc nefungovala.
Státnici z interny jsem skládal po úmrtí prof. Bobka v r. 1964 u doc. To-
pinky, se kterým jsem se po létech setkal v Africe, ale to už je jiná kapi-
tola.

Z Č. Budějovic už pak nebylo daleko do Vyššího Brodu, kam jsem
nastoupil po promoci v r. 1965 na internu II při Léčebně TRN, která
byla součástí KÚNZ Č. Budějovice. Již tím bylo dáno, že jsem se věno-
val internímu lékařství pod vedením primáře Bäumelta a v Č. Budě-
jovicích doc. Fleischhanse a doc. Dvořáka. Pak se běh života zrychlil -
vojenská služba u útvaru Pohraniční stráže v Kaplici, I. atestace z interny
v r. 1969, II. atestace v r 1973. Po II. atestaci jsem z Vyššího Brodu
odešel. Za největší přínos z tohoto období považuji to, že jsem si osvojil
základy interního lékařství pod vedením dobrých učitelů. Krásná příroda
Jižních Čech a kamarádi mne přivedli k myslivosti, která se stala vedle
medicíny druhou součástí mého života a věnuji se ji dosud. V r. l973
jsem se stal primářem interny II. v Horaž�ovicích a později i ředitelem
místní polikliniky.

Podařilo se mi založit rodinu. Máme dva syny – starší Zdeněk je revírní-
kem na Šumavě, mladší Vilém právníkem v Praze. Dědečkem zatím ne-
jsem. Moje žena i synové jsou myslivci, takže jsme dobře ozbrojená rodina.

Po Horaždovicích jsem nastoupil na konkurz na primariát do Vyso-
kého Mýta - od r. 1978 do 1982 - zde jsem byl rád. Práce se dařila -
založil jsem JIP, začal s kardiostimulacemi, biopsiemi jater, laparoskopií.
Je mi trochu smutno, když vidím, že nyní je oddělení změněno na so-
ciální lůžka, nebo dokonce zaniklo. K hezkým vzpomínkám na Vysoké
Mýto patří i rybolov, muškaření na Loučné a Orlici.

Chtěli jsme však být blíže dožívajícím rodičům v Plzni i rodičům mé
ženy u Nepomuku. V r. 1982 jsem nastoupil jako primář interního oddě-
lení a okresní internista v Domažlicích. Začátek byl komplikovaný. Fraktura
páteře při pádu s posedu mne vyřadila na několik měsíců z práce i lovů.
Vše dobře dopadlo a podařilo se dosáhnout myslím maxima v té době
možného. V r. 1986 po zaškolení u prim. Ládi Chotta gastroskopie, kon-
tinuální ambulantní peritoneální dialýza (měli jsme soubor několika pře-
žívajících pacientů) - hemodialyza nebyla tehdy tak dostupná jako dnes.
U infarktů jsme již v polovině osmdesátých let prováděli fibrinolýzu. Každá
sestra na JIP byla schopná provést kardioverzi a každý sekundář uměl
kanylovat subclavii. Rutinně jsem prováděl perkutánní transhepatickou
cholangiografii V akutních případech jsme byli schopni - bu� můj tehdejší
zástupce, nedávno náhle zemřelý Josef Bican, nebo já, zajistit kardio-
stimulaci, aniž musel být pacient transportován na kliniku do Plzně.

Měli jsme několik oceněných přednášek v rámci Purkyňovy společ-
nosti v Klatovech. Uspořádali jsme mezikrajskou internistickou
konferenci s gastroenterologickým tématem. Ředitelem nemocnice byl
tehdy absolvent plzeňské fakulty emeritní primář ORL Ivan Beník, který
rovněž náhle zemřel na infarkt myokardu asi před 12 lety. S pomocí
spřátelených závodů se mi podařilo získat pro oddělení gastroskop
Olympus a později UZ přístroj Toshiba. Oddělení bylo dobře hodno-
ceno krajským internistou prof. V Čepelákem, DrSc. Dobrá byla i
spolupráce s ostatními odděleními, zejm. chirurgickým, které vedl náš
dřívější asistent anatomie prim. Václav Novák, CSc., který přišel do
Domažlic ze Stoda.

S pomocí rodiny se jsme postavili v Domažlicích dům. Abych mohl
splatit dluh, přihlásil jsem se v r. 1987 na práci do zahraničí. V r. 1989
se vše v důsledku společenského převratu změnilo. Bohužel ne vždy

k lepšímu. Libyjská strana mne pozvala k nástupu v létě 1990 na místo
tzv. Medical specialisty v Central hospital v Zawii. Je to větší město asi
50 km západně od Tripoli. Líčit dojmy a zkušenosti z tohoto pro mne
velmi cenného období je těžké, až nemožné - zabralo by to nejméně
další samostatný článek. Stručně shrnuto - práce v mezinárodním týmu,
za těžkých podmínek. Řeč - angličtina, arabština , někdy i ruština Bylo
to psychicky náročné, rovněž medicínsky - tak pokročilá stadia interních
nemocí se Evropě těžko vidí. Nebyla to ale jen medicína při teplotách
kolem 35 a více stupňů. Všechny útrapy a fyzické a psychické nasazení
vyvažovala krásná příroda, koupání v moři, kilometrové pláže bez lidí,
římské památky, paláce, které omývalo Středozemní moře. Na jedné z ta-
kových pláží jsem se setkal se svým examinátorem z interny p. doc. To-
pinkou. Jeho manželka totiž pracovala v sousední nemocnici v Surmanu.
Vzpomínali jsme na  Facultas nostra - bylo to milé setkání.

Nezapomenutelné byly návštěvy u našich arabských přátel, se který-
mi jsme prožívali jejich radostné i smutné dny - velkolepé svatby, ale
i pohřby za účasti tisíců lidí. Po více než třech letech jsem mohl svůj
pobyt v Libyi s uspokojením a uznáním svých zaměstnavatelů ukončit.
S odstupem času jsem si uvědomil, že libyjské a současné české zdravot-
nictví mají překvapivě mnoho společného - administrativní buzerace,
pozdní platby za odvedenou práci, časté výměny vedoucích pracovníků,
korupce, ano - i pokus o zavedení poplatků tam byl. Arabové to vyřešili
po svém - po demolování interiéru jedné z nemocnic byly poplatky
rychle zrušeny. .Zatím nezkusili privatizaci nemocnic – asi se znají lépe
než naši organizátoři zdravotnictví a vědí, jak by to dopadlo.

V rodinném domu, který jsem dříve postavil na tehdejší dobu naštěstí
poněkud předimenzovaný, jsem vybudoval slušně vybavenou ordinaci
a od r. 1994 pracuji jako internista a gastroenterolog. Mám gastroskop,
sonograf, ergometr, snažím se provozovat internu v širším záběru. Na
stará kolena jsem si dodělal atestaci z gastroenterologie a získal licenci
praktického lékaře pro dospělé.

Že bych se nudil nemohu říci. Se ženou přestavujeme statek u Nepo-
muku, s rodinou provozujeme myslivost, snažím se hrát tenis, v zimě
lyžování, v létě s kamarády z dětství vyrážíme na vodu, Berounku nebo
Vltavu či Otavu. Doma cvičím. Sportoval jsem vždy - jako dorostenec
závodně v kanoistice v Olomouci, také jsem zkoušel za studií box. To
však nervalo dlouho. Při tréninku jsem nevykryl zvedák Standy Flekáče
(spolužák stomatolog, jinak boxer závodník) a překousl jsem si jazyk.
Druhý den za všeobecného veselí, mi Standa v rámci praktik jazyk zašil.
Dodnes se mi omlouvá, že to tenkrát tak nemyslel. Úspěšnější než v boxu
jsem byl ve střeleckém sportu, kde jsem před lety získal II. výkonnostní
třídu. V r. 1982 jsem byl jako člen plavecké štafety 1000 x 100m „mistrem
světa“ ve Vysokém Mýtě, kde se tato štafeta plavala u nás poprvé a byl
překonán tehdy platný světový rekord.

Pokud se týká publikační činnosti - mnoho jsem toho nevymyslel –
několik kasuistik a přednášek. Zajímat by mohl průkaz interhumánního
přenosu Q horečky- pneumonie u dvou veterinářů (byla to napůl detek-
tivka), také léčba renálního selhání při peritoneální leptospiróze dialý-
zou, kterou ocenil osobním dopisem Prof. Válek z Prahy. Dále popis
dvou případů leukémie z vlasatých buněk. Připravuji kasuistiku o koark-
taci aorty, kterou jsem diagnostikoval u 50leté pacientky.

Snažil jsem se vždy dělat velkou medicínu na malém pracovišti, což
se mi v mezích možností někdy i částečně podařilo. „Facultas nostra“
není pro mne prázdným pojmem. Denně si uvědomuji , jakou cenu mají
pro vzájemnou spolupráci přátelské, neformální vztahy s pracovišti, na
kterých nacházím své spolužáky a přátele. Atmosféra žákovských a učed-
nických let strávených na fakultě a úcta k učitelům mne provázejí dosud.

Doc. MUDr. J. Slípka, CSc. poděkoval za dosavadní činnost v Akade-
mickém senátu dosavadním členům doc. MUDr. H. Zavázalové, CSc.,
Doc. MUDr. J. Motáňovi, CSc., MUDr. J. Benešovi, Ph.D. a prim. RNDr.
K. Fajfrlíkovi a přivítal nové členy senátu doc. MUDr. M. Matějoviče,
CSc., doc. MUDr. J. Ferdu, Ph.D., MUDr. L. Bolka, Ph.D., doc. MUDr. T.
Skalického, Ph.D., MUC. P. Beneše, MUC. V. Česáka, MUC. L. Galeka,
MUC. J. Kotyzu, MUC. T. Meindla a MUC. L. Prajku. 

Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. J. Koutenský, CSc. informoval AS
o chystaných změnách zákonů, zejména ve vztahu k dalšímu vzdělávání
lékařů. V současné době podává vedení LF k novele zákona č. 95
připomínky. U vysokoškolského zákona č. 111 hrozí zrušení stávajícího
akademického systému a jeho náhrada tzv. manažérským systémem. V
otázce výstavby fakultního kampusu informoval děkan Koutenský pří-
tomné, že již byly zakoupeny pozemky v blízkosti lochotínské Fakultní
nemocnice a je zpracován investiční záměr, ministerstvo školství však

pozastavilo financování. V současné době se hledají možnosti financová-
ní z evropských fondů, zejména v rámci plánu integrovaného rozvoje
města Plzně. Na dalších zasedáních bude AS projednávat problematiku
Univerzitní nemocnice, která nyní prochází legislativní radou vlády.

AS poté tajnou volbou zvolil své předsednictvo. Předsedou AS LF UK
v Plzni byl zvolen doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., místopředsedy
MUC. E. Müllerová, prof. MUDr. A. Skálová, CSc. a MUDr. V. Kunts-
cher, Ph.D.

Na žádost děkana Koutenského byli do kolegia děkana zvoleni dva
zástupci studentů – MUC. L. Kielberger a MUC. E. Müllerová. 

V současnosti je zpracováván rozpočet LF UK, měl by být předložen
ke schválení AS na příštím jednání. Při daném způsobu financování je
nutno držet stávající trend přijímání vysokých počtů studentů, uvedl
děkan Koutenský.                      

(jn)
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Ve dnech 14. a 15. února t.r. navštívili nemocnici v Sebnitzu zástupci
plicní kliniky FN v Plzni prim. MUDr. Jana Vyskočilová a prof. MUDr.
Miloš Pešek, CSc.. Byli přijati vedením místní nemocnice, panem Jörgem

Scharfenbergem, ředitelem nemocnice, a doktorem Ernstem-Udo Rad-
kem, primářem interního oddělení. Zástupci LFUK a FN v Plzni předali
na slavnostním shromáždění nemocnice v Sebnitzu jejímu vedení certifi-
kát děkana LF UK v Plzni, pana doc. MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc.,
kterým byl této nemocnici přiznán statut spolupracujícího pracoviště, kde
bude možno oficiálně provádět výuku českých posluchačů LF UK v Plzni
v oblasti zde zastoupených klinických oborů (vnitřní lékařství, gynekolo-
gie, interní medicína). Základy spolupráce mezi oběma nemocnicemi
položili v roce 2004 prim.MUDr. Jana Vyskočilová a MUDr. Ctirad Bastl
v oblasti spánkové medicíny. Ve spolupráci obou klinik prošlo již voli-
telným předmětem nazvaným "Diagnostika a léčba poruch spánku a po-
ruch dýchání ve spánku" ve dvou ročnících celkem 9 studentů.
Pokračování výuky bude zahájeno v dubnu 2008.

SPOLUPRÁCE MEZI LF UK V PLZNI A NEMOCNICÍ V SEBNITZ OFICIÁLNĚ
POTVRZENA

Poslední číslo Plzeňského lékařského sborníku obsahuje 18 původ-
ních prací až na jednu výjimku vesměs plzeňských autorů, další tři práce
jsou z oblasti historie medicíny. Své práce publikovali (uvádíme prvního
autora a pracoviště): P. Pučelík (Ústav fyziologie LF), V. Žalud (Ústav
patologické fyziologie LF), V. Zeman (Ústav tělovýchovného lékařství
LF), M. Valešová (Katedra fyzioterapie a ergoterapie VŠ), J. Lang-
majerová (Ústav hygieny LF), V. Zaremba (Ústav sociálního lékařství
LF), D. Kacerovská (Dermatovenerologická klinika FN), J. Kohout
(Klinika pracovního lékařství LF), M. Hu�an (IV. chirurgická klinika LF
a FNsP Bratislava), D. Sedláček (AIDS centrum a Infekční klinika LF),
J. Mraček (Neurochirurgické odd. FN), J. Čelakovský (Ústav hygieny
LF), L. Šusterová (Neonatologické oddělení FN) , M. Matas (Neo-
natologické odd. FN), P. Huml (Neonatologické odd. FN), M. Kylarová
(Dermatovenerologické odd. FN), M. Novák (Dermatovenerologická
klinika FN) a F. Chaloupka (Gynekologicko-porodnická klinika FN).
Autory prací z historickými tématy jsou J. Žán, J. Novák (Ústav tělový-
chovného lékařství LF) a J. Kohout (Klinika pracovního lékařství FN).
Sborník též obsahuje laudace k životním jubileím doc. Ing. Z. Zlocha,
CSc. doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc., doc. MUDr. J. Kočové, CSc., doc.
MUDr. H. Kvapilové, CSc., PhDr. D. Kozlíkové. a prof. MUDr. V.
Třešky, DrSc. Nedílnou součástí sborníku je bibliografie vědeckých
prací ústavů a klinik LF UK v Plzni za r. 2006. Sborník byl distribuován
na všechna pracoviště LF a FN v Plzni. Zájemci si jej mohou zakoupit
ve Středisku vědeckých informací LF v Pavlovově ústavu, které též
vyřizuje písemné objednávky. Ve středisku si lze sborník též zapůjčit k
prostudování.    

(r)  

Zleva: Dr. Med. Vakili, prim. MUDr. Jana Vyskočilová,
prim. Dr. Med. Ernst-Udo Radke, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., 

Jörg Scharfenberg – ředitel nemocnice Sebnitz a MUDr. Ctirad Bastl.

1. Prim. Dr. Med. Ernst Udo Radke (vlevo) 
a prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (vpravo) 

VYŠEL PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK Č. 73/2007

PUBLIKACE PLZEŇSKÝCH AUTORŮ V NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
2006-2007

V nakladatelství Karolinum byly v posledních dvou letech vydány
následující publikace plzeňských autorů:

V roce 2006: 
Eybl V.: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie. Část 2.
Hecová H., Monhartová K.: Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů.
Kasal E.: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a
intenzivní péče. Dotisk.
Kozlíková D., Těšínská V.: Čeština pro zahraniční studenty lékařské
fakulty.
Monhartová K., Hecová H.: Morfologie zubů. Kreslení a modelování
zubů. Dotisk. 
Sobotka P.: Patologická fyziologie.
Sobotka P. a kol.: Pathophysiology. Laboratory Exercises.
Vodička J. a kol.: Vybrané kapitoly ze speciální chirurgie.
Stožický F., Pizingerová K.: Základy dětského lékařství.
Tomšíková A.: Nové poznatky v diagnostice mykóz.

Plzeňský lékařský sborník-Supplementum 80/2005
Skripta: 

Habermann V.: Lékařská chemie, vybrané úvodní kapitoly.
V roce 2007:

Eybl V.: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie. Část 1. 
Holá A.: Medical English. Volume 1. Anatomy of the Human Body. 
Kotyza J., Černý R.: Úvod do klinické biochemie a enzymologie pro
studující lékařství.
Plzeňský lékařský sborník-Supplementum .../2006

Skripta:
Holá A.: Medical English. Volume 2. Medicine and Health Care.
Dvořák M., Kilian J.: Základy forenzního zubního lékařství.
Fiala P., Valenta J., Eberlová L.: Anatomie pro bakalářská studia zdravot-
nických oborů. 
Eybl V.: Základy geriatrické farmakologie. 

(JAS)



O významu letošních vzpomínkových akcí
ke stému výročí úmrtí největšího českého me-
cenáše, světoznámého architekta a stavitele Jo-
sefa Hlávky svědčí i to, že jsou součástí Svě-
tového kulturního výročí Unesco. Nad všemi
akcemi, pořádanými u nás v tomto jubilejním
roce převzali záštitu prezident republiky
Václav Klaus a Česká komise Unesco.

Mezi množstvím celoročních a celostátních
akcí, organizovaných „Nadáním Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových“ měla jistě zvláštní vý-
znam vzpomínková akce, konaná v Hlávkově
rodném kraji ve stém výročí úmrtního dne
tohoto významného muže. V tento den – 11.
března 2008 - se konala za velké účasti veřej-
nosti mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích a po ní kladení květin k hrobce
Josefa Hlávky na přeštickém hřbitově. Poté
odjeli hosté do blízkých Lužan k prohlídce
Hlávkova zámku a po obědě se vrátili do
Přeštic, kde proběhlo odhalení pamětní desky
na Hlávkově rodném domě za účasti reprezen-
tantů senátu, města i kraje, vysokých škol,
společenských organizací a široké veřejnosti.

Hlavní část vzpomínkové akce se konala v
přeštickém kulturním zařízení. Odpolední
setkání řídil před naplněným sálem Mgr. Jiří
Hlobil. Hlavní přednášku o životě a díle slav-
ného jubilanta proslovil velice poutavě a za-
svěceně ve dvou částech prof. PhDr. Viktor
Viktora, CSc., znalec Hlávkova díla ze Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. V přestávkách před-
nášky zazněly Dvořákovy „Písně milostné č.4.a
5“ v podání Daniely Mandysové a dále Biblické
písně č.5 a 10 v podání Romany Feiferlíkové a
za klavírního doprovodu Zdeňky Ledvinové.
Hlavní přednášku pak doplnila vzácnými zají-
mavostmi z Hlávkova života spisovatelka a
neuroložka paní MUDr. Valja Stýblová, autor-
ka biografického románu o dvou dílech „Lu-
žanská mše (Vita brevis a Ars longa)“. V závěru
zasedání zazněla ještě Dvořákova „Dueta
op.38“ v podání Daniely Mandysové a Romany

Feiferlíkové za klavírního doprovodu Zdeňky
Ledvinové. Hosté se potom vrátili na lužanský
zámek a odsud odjeli do Plzně, kde se večer v
Masných krámech pokřtěním uváděla dopis-
nice Josefa Hlávky. Slavnostní den byl pak
korunován uvedením Dvořákovy mše D-dur
„Lužanské“ (op.86) v chrámu sv.Bartoloměje v
Plzni, ve vynikajícím provedení Plzeňské fil-
harmonie pod vedením dirigenta Marka Vorlíč-
ka a vídeňského sboru Schola Cantorum.
Koncert, organizovaný Plzeňským krajem a Hláv-
kovým nadáním navštívila řada významných
hostů, členů vlády, parlamentu, biskupství,
vysokých škol a zastupitelů kraje a města.         

(JAS)

REPREZENTAČNÍ
PLES LÉKAŘSKÉ

FAKULTY 28.3.2008

JUBILEJNÍ ROK JOSEFA HLÁVKY: 
VZPOMÍNKOVÁ AKCE K STÉMU VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Dne 28. března proběhl v Měš�anské Besedě

již 11. ročník Reprezentačního plesu Lékařské
fakulty v Plzni a jako každý rok se i letos těšil
mimořádnému zájmu profesorů, lékařů i studentů.
Věkový průměr účinkujících tento rok výrazně
ovlivnilo 35 dětí a juniorů z taneční školy Evy
Vysloužilové, Nebem a peklem návštěvníky plesu
provedli tanečníci G-Dance a před půlnocí vy-
stoupily i břišní tanečnice se svým Šavlovým tancem.

Milovníky klasického tance opět potěšil v hlav-
ním sále hrající P-Band Vlastimila Pelce, stu-
denti ovšem nejvíce „řádili“ v malém sále za zvuků
skupiny Beatles revival. Z víru tance všechny
příjemně vyrušil Pavel Kikinčuk se svou veselou
scénkou z lékařského prostředí.

Všichni se příjemně bavili a květina na rozlou-
čenou jako dárek od pořadatele pro každou dámu
tak byla jen příjemnou tečkou za velmi vydařeným
večerem a zároveň milou pozvánkou na příští rok.

Josef Hlávka

Datum připomíná památku Panny Marie Lurd-
ské a jejího zjevení dívce Bernadettě před 150 léty
v roce 1858. Vylíčení této události je ve známé
knize židovského spisovatele Franze Werfela
„Píseň o Bernadettě“ .Tato kniha je strhujícím
epickým vyprávěním a dosáhla na celém světě
značného ohlasu, např. v češtině má už šest vy-
dání. O Lurdech, nemocných a jejich náhlém,
z odborného hlediska nevysvětlitelném uzdravení,
existují i svědectví lékařů, např. Alexie Carrela,
nositele Nobelovy ceny, nebo chirurga Majoc-
chiho a činnost Mezinárodní lékařské zjiš�ovací
kanceláře. Jako Světový den nemocných byl 11.
únor vyhlášen z iniciativy papeže Jana Pavla II. 

Fenomén Lurd působí svými paradoxy - na
jedné straně nahromadění lidského utrpení abez-
mocnosti – tisíce nemocných, zejména vozíčká-
řů mohou působit depresivně zvláště na náhod-
né turisty, kteří ze zvědavosti na chvíli Lurdy
navštíví a jsou zklamáni, že neviděli na vlastní
oči okamžité zázračné uzdravení… Je ale sku-
tečností, že právě v Lurdech i pacienti fyzicky
neuzdravení z těžkých a medicíně dlouhodobě

vzdorujících onemocnění nacházejí psychické
zlepšení, naději a sílu vydržet a pochopit utr-
pení. Nemocným pomáhají tisíce dobrovolníků,
kteří a které věnují např. týden dovolené bez-
platné službě a dokonce si hradí příspěvek na
stravu a ubytování (cca 20 EUR denně).

Jednou z obětavých dobrovolnic byla loni
i naše bývalá spolupracovnice z radioisotopové
laboratoře Ústavu biofyziky paní Jitka Polívková,
která uvádí: „Lurdy chtějí své, je třeba je navštívit
na delší dobu. Můj třetí pobyt trval 10 dní, byl
spojený s prací asistentky v lurdských bazénech
a vyžadoval jak značnou fyzickou námahu, tak
schopnost domlouvat se různými jazyky a citlivě
pomáhat s koupáním a oblékáním i nepohyblivých.
Kdo chce jít pracovat do Lurd, nemůže kalkulovat
s jinou odměnou, než je duchovní růst, otevření
očí a srdce a pochopení pro druhého.“ Případní
zájemci o krátkodobou práci dobrovolníků mohou
napsat na adresu: jitka.polivkova@sujb.cz, kde
obdrží další informace, formulář přihlášky i orga-
nizační pokyny, tak jak je obdržela z Hos-
pitalité v Lurdech.  (jk)

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH JE V KATOLICKÉ
CÍRKVI KAŽDOROČNĚ OSLAVOVÁN 11. ÚNORA

Panna Maria Lurdská
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Před pár lety jsem byla s poutním zájezdem v Lurdech a pak ještě jed-
nou soukromě. Obě z mých návštěv mne utvrdily v názoru, že toto známé
poutní místo je nutné navštívit na delší dobu. Dva dny v autobusu, 44 hodin
v Lurdech a dva dny cesty zpět rozhodně nenaplňovaly mou představu o po-
bytu v tomto tak jedinečném místě světa. Lurdy chtějí své. Ale i tak ani
trochu nelituji těchto dvou by� kratičkých pobytů. Ona to byla vlastně krásná
příprava na pobyt třetí, trvající 10 dnů, a spojený s prací v lurdských ba-
zénech. Jak jsem vlastně na myšlenku pracovat v Lurdech přišla: Bylo to
právě při první pouti, kdy jsme s manželem jeli poděkovat Panně Marii za
30 let společného života. Vedoucí zájezdu měla spoustu starostí, aby nás
všechny zase přivezla ve zdraví do Čech, a tak, když nám dávala v těch 44
hodinách pobytu kratičké volno na soukromou modlitbu, upozornila nás
na lidi, kteří měli na svém oděvu společné doplňky a tím na sebe měli poutat
pozornost těch, kteří se ocitli v nějaké naléhavé nouzi , aby jim poskytovali
pomoc. Během prvního pobytu jsem zaregistrovala pouze organizátory pro-
cesí a asistentky v bazénech. 

Nekřes�ansky jsem jim záviděla, že mohou být v Lurdech déle. V bazénu
jsem se zeptala jedné mladé Rumunky, která mne pomáhala oblékat, co
člověk potřebuje, aby mohl sloužit v Lurdech. Odpověděla, že nic zvlášt-
ního, a tím mne dokonale nastartovala pro práci v tomto poutním místě.
Pak pár let trvalo než nastala ta pravá konstalace v rodině a také tento
časový odstup byl moc dobrý pro moji duchovní přípravu. I organizační
záležitosti zabraly nějaký čas. Ono se to té Rumunce krásně řeklo, že
nepotřebujete nic, ona to tak úplně pravda nebyla. Musela jsem si obstarat
adresu Hospitalité a tam požádat o informace. Po e-mailu jsem obdržela
formulář přihlášky a také podmínky, za kterých se mohu ucházet o tuto
práci. Když jsem zjistila, že to vše jsem schopná splnit, nic už mi nestálo
vcestě. Ovšem během příprav jsem se musela potýkat i s všelikým neúspěchem
a rozčarováním. Zmínila jsem se u jednoho věřícího lékaře, že pojedu pra-
covat do Lurd a očekávala jsem , že se nadšeně přidá. Nemýlila jsem se a
alespoň chvilku mi svitla naděje, že nepojedu sama. Když se tento člověk
dozvěděl, že si vedle cesty musí uhradit jídlo a ubytování (náklady na obojí
nepřesáhnou pro dobrovolného pracovníka dvacet Euro na den), pohoršilo
ho to, protože on tam přeci bude pracovat jako odborný fundovaný zdravotník. 

Kdo chce jít pracovat do Lurd, nemůže kalkulovat s jinou odměnou, než
je duchovní růst, otevření očí a srdce a pochopení pro druhého. Další jisto-
tou je to, že Panna Maria nezapomene, že jste nelitovali čas a věnovali ho
potřebným. Jestli se vám toto zdá málo, tak tam pracovat nejezděte.

Byla jsem velice překvapena, že tato myšlenka nebyla přijímána dost
často i v řadách věřících, což pro mne bylo hodně nepochopitelné až do
doby, než jsem sama dorazila do Lurd na Explanade a připadala jsem si tam,
jako bych tam nepatřila. Několik let jsem se přeci na tuto cestu připravo-
vala? Po pár hodinách pobytu jsem na to přišla. Přijela jsem do Lurd s ná-
ručí díků a za sebou jsem táhla káru proseb, jak svých, tak i cizích, jak jsem
je před cestou postupně nabírala ve svém okolí. Až když jsem vše odložila
před jeskyní, byla jsem schopna sát atmosféru ku svému dobru a vidět
potřeby druhých a pohotově jim sloužit.

V sobotu ráno jsem byla zaučena několika italskými ženami v provozu
bazénů. Tento den byl z celého pobytu nejobtížnější. Jednak o víkendu při-
chází do Lurd nejvíce poutníků a většina jich navštíví koupele právě v sobo-
tu, aby poutníčkové neriskovali, že na ně v neděli nedojde řada. Pracovaly
jsme od 9:00 do 18:00 s přestávkou na oběd. Během dopoledne jsme mimo
jiné koupaly tři imobilní ženy. Obdivovala jsem, s jakou zručností osm žen
(mladých i starých) dostalo nepohyblivou ženu o hmotnosti tak 130 kilo do
bazénu a to se vší diskrétností, ohleduplností a láskou. Obdivovala jsem a také
jsem se musela učit, jak vše udělat rychle a šetrně k nemocné. Všechny moje
kolegyně sloužící u bazénu byly propocené, a� ty mladé a štíhlé nebo jako
já, starší a při těle. Nedá se říci, že by to byla lehká práce. K tomu mi ještě

první den dělala problémy rychlá výměna jazyků. V praxi to vypadalo asi
takto: Pomáhala jsem soblékáním jedné ženě z Ukrajiny, ruština nebyl
problém a tak vše šlo dobře. Na vedlejší židli se dooblékala už hodně stará
Italka. Když se zvedla a chtěla odejít bez bot, musela jsem rychle přehodit
na italštinu a paní obout. Poděkovala, pohladila mne a řekla jedno úžasné
moudro: „Toto místo je největší universita lásky na světě.“ Do toho mi do dru-
hého ucha vedoucí, kterou dělala vždy ta nejzkušenější z žen, šeptala an-
glicky: “Výměna služeb!“ Znamenalo to, že mám přestat oblékat a jít přímo
k bazénu koupat poutnice . Večer jsem mohla Panně Marii obětovat i slušně
rozlámané tělo. Druhý den jsem šla do práce s jistou obavou. Ovšem vše
bylo úplně jiné. Jednak jsem byla již zapracovaná a v týdnu bylo i dost úlev
v tom smyslu, že dobrovolný pracovník musí absolvovat i různá školení, aby
se lépe seznámil s organizací práce v Lurdech. Tedy pracovní pobyt je schop-
ná zvládnout i důchodkyně (jako v mém případě) s trochou lepší než
průměrnou znalostí cizích jazyků. Přesně řečeno je dobré alespoň jeden cizí
jazyk ovládat když ne perfektně, tak hodně dobře. S ruským jazykem můžete
počítat pouze při kontaktu s rusky mluvícími poutníky, rozhodně s ním ale
neuspějete při řešení čehokoliv jiného. 

A co jsem si odnesla z Lurd?
1/ Zjištění, jak moc si člověk umí zanést duši i mysl vším zdánlivě

důležitým a pak je neschopný tím samým vnímat věci ušlechtilé a duchovní.
2/ Říci: “Do Tvých rukou Panno Maria dávám všechny svoje starosti

i radosti.“ To nestačí. Je potřeba to také zrealizovat!
3/ Viděla jsem proudit davy poutníků ke Královně světa. Při tomto

pohledu mne napadlo, že to je úplně něco jiného, než jít v neděli na hodinu
do kostela a pak na tři hodiny do supermarketu. Tyto úlevy, kterých se na
sobě dopouštíme, jsou pro nás vlastně zrádné a nebezpečné, posouvají náš
život do „lacina“.

4/ Dostala jsem od Boha zdravé ruce a hlavu. Tak jsem pomáhala těm,
kteří třeba takové štěstí neměli.

5/ Byla jsem 10 dnů přítomna u stovek žen, které se vroucně modlily. To
člověka poznamená.

6/ Pracovala jsem více než týden v největší universitě lásky, jak tyto
koupele nazvala moudrá italská stařenka.

7/ Naprosto chápu, že se pro mnohé stalo pravidlem, trávit část své do-
volené každoročně jako dobrovolný pracovník v Lurdech. 

PS: V případě zájmu o tuto práci, napište na adresu:
jitka.polivkova@sujb.cz, ráda všem pošlu formulář přihlášky i organizační

pokyny, tak, jak jsem je obdržela z Hospitalité v Lurdech.
Jitka Polívková

LURDY OČIMA DOBROVOLNÉHO PRACOVNÍKA.

LENKA LEDVINOVÁ

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE NAŠÍ FAKULTY

Lenka Ledvinová se narodila 11. 8. 1985 v Domažlicích. Tam také v r.
2004 na Gymnáziu J. Š. Baara maturovala. Od malička neměla ke sportu
daleko, do čtrnácti let to v oblibě vyhrával basketbal, pak však na
Středoškolském atletickém poháru startovala v dálce a v kouli, a zejmé-
na ve vrhačských disciplinách se její předpoklady jevily nadějně. To
samozřejmě neuniklo zkušeným očím atletických odborníků, a když
prvním trenérem byl původně kladivář, Klatovák Miroslav Krhoun, vy-
zkoušela si i tuto v ženských vrhačských disciplinách až úplně naposled
zařazenou disciplinu. 

Otec Lenky, sám v závodním věku koulař, dceři kladivo jako priorit-
ní disciplinu doporučil. Zatížení není tak jednostranné jako u ostatních

vrhačských disciplin, je tedy nižší riziko zdravotních potíží z přetížení, také ná-
roky na absolutní sílu nejsou tak vystupňované v porovnání s koulí adiskem. 

A tak se Lenka krůček po krůčku ve „svém“ kladivu začala postupně
prosazovat na českou špičku. Od roku 2000 vylepšila národní rekordy nej-
dříve v kategorii žákyň, pak dorostenek a juniorek a v současnosti drží
nejlepší výkon v kategorii do 22 let. Do roku 2007 posbírala 16 titulů
mistryně ČR v hodu kladivem,vrhu kouli a hodu disku v mládežnických
kategoriích a v roce 2006 a 2007 i v seniorské kategorii v hodu kladivem. 

Mistrovské tituly a slibné výkony ji brzy zajistily nominaci na vrcholné
mezinárodní soutěže. První start na této prestižní úrovni zakusila v roce
2001 v ma�arském Debrecíně při mistrovství světa do 17 let. O rok po-
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zději se ještě jako dorostenka kvalifikovala na juniorské mistrovství světa
na Jamajce, a jako nejmladší členka výpravy dokonce v 16 letech star-
tovala na seniorském mistrovství Evropy v Mnichově. Díky obrovské
nervozitě a vrcholné konkurenci si mladičká česká reprezentantka ještě
žádné vavříny nevybojovala, získané zkušenosti však mohla zúročit v dal-
ších letech. O rok později při mistrovství Evropy v Tampere to ještě
nebylo ono, v r. 2004 však dosáhla při juniorském mistrovství světa
v italském Grossetu do té doby největšího úspěchu – v juniorském
národním rekordu obsadila 6. místo. 

Po maturitě přechází Lenka do Plzně, při volbě plzeňské lékařské fakulty
hrály roli i aspekty sportovní. „V Plzni v areálu sportovního stadiónu ve
Štruncových sadech je jeden z nejlepších kladivářských sektorů v repub-
lice, v Praze sice jsou podobné na stadiónech ve Stromovce a na Julisce,
tam se však nesmí trénovat. Pro kladiváře jsou skvělé tréninkové pod-
mínky právě v Plzni, navíc jsme s tátou v roli trenéra zapracovali na
technice, a výsledky se musely dostavit,“ říká Lenka, oddílovou příslušností
členka jednoho z našich nejlepších atletických klubů PSK Olymp Praha. 

A ty se opravdu dostavily. V r. 2006 splnila limit pro účast na senior-
ském mistrovství Evropy v Göteborgu, o rok později zúročila dobrou
formu a všechny předchozí zkušenosti a pro Českou republiku vybojo-
vala první „velkou“ medaili – stříbrnou na mistrovství Evropy do 22 let
v Debrecíně. Současně splnila tvrdý limit pro mistrovství světa v japon-
ské Osace. Tomu však ještě předcházela Světová univerziáda v thajském
Bangkoku. A tam se jí podařilo zatím nejvíce ceněné umístění – 3. místo
a bronzová medaile pro českou výpravu. Vystupňovat formu se však už
v namáhavé sezóně nepodařilo. Přes velmi dobrý výkon (66.57 metrů)
v Osace z toho bylo jen 21. místo a přece jen trochu zklamání. 

A jaké jsou cíle pro nejbližší sezónu? Lenka plánuje:
„Chci zaútočit na limit pro účast na Olympijských hrách v Pekingu.

Vždy� kdo by netoužil startovat ve vrcholné olympijské soutěži. Bude
nezbytné házet na hranici mého osobního maxima (67,63 m), nebo ještě
lépe o co největší kus zlepšit národní rekord (67,86 m). (pozn.: Ten drží
Lucie Vrbenská, stále nejvážnější Lenčina domácí soupeřka. Od té doby,
co však Lenka českou „rekordwoman“ na domácím šampionátu před
dvěma léty porazila však je domácí jedničkou naše studentka.) Nemohu
si samozřejmě dovolit nic ošidit v tréninku. Neustále je třeba rozvíjet
základní atributy pro maximální vrhačský výkon - techniku, sílu,
rychlost a dynamiku. Letos to také bude určitě více než obvyklých 2000
vrhačských pokusů za rok. Jako u každé technické discipliny jde též
o psychicky náročný výkon. Stačí malý detail a je z toho výkonnostní
propadák. Většina vrhačů výkonnostně dozrává až ve vyšším věku,
doufám, že vrchol mám ještě nějaký rok před sebou. 

Trénuji převážně dvoufázově, tj. zhruba deset tréninků týdně, mám
tedy i volné dny pro nezbytnou regeneraci. Denní program je často kon-
cipován podle schématu škola-trénink-škola-trénink. O individuální studijní
plán jsem zatím žádat nemusela. Pan děkan se mi zdá být příznivcem
mediků-výkonnostních sportovců a má pro moji sportovní činnost po-
chopení. Na druhé straně prezenční studium mne limituje v tom smyslu,
že nemohu třeba na jaře odjet na dva měsíce na tréninkové soustředění,
jak by to v přípravě na OH bylo optimální. Sama jsem se však rozhodla házet
a studovat dohromady, je proto třeba občas improvizovat, aby se vše stihlo. 

O oboru, kterému bych se chtěla po promoci věnovat jako hlavnímu,
ještě nemám zcela jasno. Uvažovala jsem vždy o ortopedické kariéře, ale
v poslední době roste můj zájem o interní specializace, asi mne ovlivnili

skvělí lékaři, kteří se nám věnují na 1. interní klinice FN. A tak rozhod-
nutí padne asi až po promoci.“

Lenka v současnosti spěje k závěru 4. ročníku. Kromě studia má určitě
plnou hlavu olympijských plánů. Pokud se jí podaří splnit nesmírně přísné
účastnické limity, určitě v dalekém Pekingu se bude moci spolehnout, že jí
doma celá naše sportovní veřejnost bude hodně držet palce.  (jn)

LYŽAŘSKÝ KURZ LÉKAŘSKÉ FAKULTY V ÚNORU 2008
Ústav tělesné výchovy Lékařské fakulty v Plzni pořádá pro studenty zá-

kladní zimní kurzy (ZZK) v zahraničí. Ve spolupráci s CK Loudatour
letošní kurzy proběhly ve dvou termínech 14.-19.2. a 21.-26.2. v lyžařské
oblasti Adamello Ski tj. Passo Tonale, ledovec Presena, Ponte di Legno
a Temü (propojeno v jednu lyžařskou oblast) již po páté. 

Uvedená oblast se rozkládá na severozápadním okraji Val di Sole. Okolí
je proslaveno díky ledovci Presena, který umožňuje skoro celoroční ly-
žování z nadmořské výšky 3016 m.Areál nabízí na 100 km sjezdovek –
30 km lehkých, 50km středně těžkých a 20km těžkých. Ubytovna Rustico
Vacanza se nachází v obci Velon vzdálené cca 6km od střediska Passo
Tonale. Pro všechny účastníky je zajištěna polopenze.

V letošním roce se zúčastnilo 71 studentů. Na základní zimní kurzy se
hlásí studenti od 1. ročníku až po 5. ročník, doplňujeme je i absolventy.
Studenti 2. ročníku mají možnost získat 4 kredity za absolvování kurzu.

Oba kurzy proběhly díky ukázněnosti studentů bez zranění, všichni si
pochvalovali výborné terény i sněhové podmínky. Počasí bylo přímo ukáz-
kové, pobyt nenarušila žádná klimatická katastrofa ani sněhová kalamita.
Na kurzy jezdí studenti, o kterých můžeme hovořit jako o mírně či více
pokročilých, ale jsou zde lyžaři na velmi dobré úrovni i závodní lyžaři. Ve
středisku jsou samozřejmě též kvalitní běžecké tratě, naši studenti však
běžky nepoužívají. Po příjezdu do střediska je zakoupen skupinový skipas,
takže všichni jezdí na sjezdových lyžích a využívají služby lanovek. Většina

studentů jezdí pouze na sjezdových lyžích, ale jsou zde někteří „obojži-
velníci“ střídající snowboardy a sjezdové lyže. V letošním kurzu však byli
i jedinci, holdující výhradně snowboardingu. Každému určitě účast v kurzu
přinesla nejen příjemné osvěžení těla i ducha, ale i zásobu energie do stu-
dijního programu v letním semestru. M. Burianová



O ČEM TAKÉ PŘEMÝŠLEJÍ NAŠI MEDICI ... (RECENZE)

Dvanáct písemných úvah posluchačů 3. ročníku LF je zařazeno do 9.
svazku sborníku studentských esejů, které tradičně vydala Psychiatrická
klinika FN a LF UK ve společném svazku pod názvem „O čem také
přemýšlejí naši medici...“. Jedná se o výběr úvah, zpracovávaných v rámci
výuky lékařské psychologie. 

V úvaze „Plastická chirurgie“ J. Aplt pokládá operační zákroky ze
zdravotních důvodů za nutné a legitimní, před zákroky z důvodů este-
tických však radí vždy důkladně zvážit vliv zákroku nejen na tělesnou
stránku operované(ho),. ale též na jeho (její) psychiku. A. Bělecká na
příkladu dvou kasuistických příběhů mladých lidí („Jakub a Veronika“)
ukazuje na problematiku psychicky nemocných, jejichž potíže okolí
někdy vnímá spíše jako něco abstraktního a neviditelného. V úvaze „Pro
nemocné!!!“ zdůrazňuje R. Budaj význam vlastního úsilí člověka před-
cházet nemocem a v případě, kdy už k onemocnění dojde, důležitost
vlastního úsilí nemocného pro výsledek léčby. V úvaze „Smrt“ se P.
Doškář zamýšlí nad smyslem života a nad obavami ze smrti, jimž se
dříve nebo později nikdo z nás nevyhne. P. Chudobová napsala vlastně
dvě eseje na podobné téma – v první části „jednoho dne v životě J. V.“
popsala běžný pracovní den ošetřujícího lékaře Josefa Vyhlídala, ve
druhé části tentýž den v životě jeho „akutního“ hospitalizovaného
pacienta Jana Valenty. V obou částech se určitě mnozí čtenáři poznají,
bu� jako nositelé bílého pláště nebo v roli pacientů jako čekatelé na
lékařský verdikt, rozhodující někdy o celém dalším životě. Úvahu
„Zdraví jako samozřejmost?“ končí I. Javůrková poznáním, že pro lid-
skou společnost je na čase pochopit, že zdraví je pro každého z nás asi
opravdu čímkoliv, jenom ne samozřejmostí. M. Kubešová ve stati „cesta
do hlubin medikovy duše (a zase zpátky)“ přibližuje čtenáři pocity stu-
denta medicíny při prvním styku s pitvou člověka na anatomii a později
na patologii, při pokusech na živých tvorech na experimentální fyzi-
ologii, při výuce lékařské etiky, sociologie rodiny a psychologie. Charak-
terizuje ideálního učitele , u nějž se snoubí hluboké osobní zkušenosti
se schopností dále je srozumitelně předávat, a který si udržuje příklad-
ný přístup k pacientům, sestrám a kolegům na pracovišti. G. Mairghani

v úvaze „Depression“ přibližuje čtenáři okolnosti, vyvolávající pocity
deprese u obyvatele Súdánu, nacházejícího se v bezvýchodné situaci
uprostřed válečného konfliktu. M. Pachner se pokusil prozkoumat fak-
tory, ovlivňující „autoritu lékaře“. Složitost problematiky spočívá mj.
v tom, že co na jednoho pacienta působí jako pozitivní charakteristika
lékaře, u jiného může naopak vyvolat dojem negativní. J. Pospíšilová
v „Deníku“ líčí pomocí dvou imaginárních deníků vzájemný vztah
tchyně a její snachy. Škoda, že autorka nenahlédla i do deníku syna
(manžela) ve stejném časovém období. A. Roušová v úvaze „Vězněn
svým vlastním tělem“ se zamýšlí nad problémy člověku, jemuž úraz či
choroba náhle znemožní do té doby běžné denní činnosti. Zdůrazňuje
i v případě takových životních zlomů význam vlastního úsilí postiženého
vyrovnat se s nečekaným handicapem, stát se „bojovníkem“ o své zdraví.
Velký význam přisuzuje okolí nemocného, především jeho rodině. P.
Tolinger v úvaze „Proč se bojíme smrti?“ označuje hromadné umírání
v nepřirozených institucionálních podmínkách za panoptikum dnešní
civilizace. Přimlouvá se za prožití posledních dnů v životě v prostředí
rodiny mezi svými blízkými. Záleží především na jejich ochotě umožnit
umírajícímu v případě neodvratného konce důstojný odchod ze života. 

Sborník esejů je určitě zajímavým čtením, umožňujícím nahlédnout
poněkud důvěrněji do myšlení našich budoucích lékařských kolegů a
kolegyň. Ač se jedná jen o výběr z celkového počtu prací, a tedy nemusí
jít zdaleka o jednoznačné či shodné názory na uvedená témata, při
pročítání určitě musíme v mnohém dát autorům za pravdu. Jak v úvodu
publikace uvádí přednosta kliniky doc. MUDr. J. Beran, CSc., dík patří
též všem kolegům, kteří se na výuce lékařské psychologie podíleli – odb.
as. MUDr. S. Rackové, odb. as. P. Sumcové, odb. as. Mgr. Bc. T. Šornové
a odb. as. MUDr. J. Podlipnému. Snad jedinou vadou na kráse je
nepřiměřená četnost překlepů v jediném anglicky napsaném příspěvku
autorky (-a) G. Mairghani. Publikace by měla být k dispozici všem
zájemcům o její přečtení nejen v Ústřední knihovně LF, ale na všech
klinikách a ústavech.

MUDr. J. Novák  

JAK KOČIČKA ONEMOCNĚLA MENTÁLNÍ BULIMIÍ (II.)

Uběhl nějaký čas, a kočička se rychle zotavovala. Měla zpátky ztracená
kila a pořád měla ukrutnou chu� k jídlu, jak předtím dlouho strádala.
Její tělo muselo pracovat na dluh a nyní si ho vybíralo.

Už netrávila hodiny posilováním a začala si zase užívat života. Zase
žrala na co přišla. Zanedlouho vážila téměř šest kilo. Navíc přišla zima
a kočička nabrala zimní srst.

„Tedy kočičko, zas se nám pěkně zakulacuješ!“, povídá jednoho dne
na nedělní procházce pejsek.

„To je jen zimní kožíšek, abych neprochladla,“ hájí se kočička. Ale
v hlavě jí to šrotovalo. Zase jsem tlustá: Musím s tím něco začít dělat!

Začala zase držet dietu, ale nedařilo se jí to. Vydržela to vždy jen den,
dva a pak se neudržela a vyžrala celou spíž – konzervy, granule, všecko.
Měla výčitky svědomí a nařídila si ještě přísnější dietu. Ale pak se ještě
hůř přežrala a měla ještě větší výčitky. S plným břuchem se i těžko cviči-
lo, tak jen ležela a čekala, až jí vytráví, pak se ale zase najedla, a tak to
šlo pořád dokola. A kočička pořád tloustla.

Jednou byla kočička sama doma. Pejsek byl pryč – v sousedství totiž
hárala nějaká fena. Kočička šla do spíže a přemýšlela, co nízkokalorické-
ho si dá ke snídani.

Začala nízkotučným mlékem. Řekla si, že ještě kousek uzené myši ji
neuškodí. Snědla ji celou. Te� už je to jedno, pomyslela si. Zbaštila
i pejskovi špekáčky, láhev rychlokvašek, celou vánočku, bochník chleba,
dvě kočičí konzervy, celý pytel granulí, bonbóny …

Najednou si uvědomila: „Já hlupačka! Co jsem to udělala?! Musím to
dostat ven!“ a ještě se pořádně napila vlažné vody z hrnce na plotně, aby
se jí lépe zvracelo.

Kočičky doma nemají koupelny jako mají lidé, kdepak, děti! Kočičky
nemohou zvracet do záchodu, jako to dělají lidé. Tak vzala kočička ten
hrnec, ze kterého vypila všechnu vodu, strčila si drápek do krku a do
toho hrnce všecičko vyzvracela. Aby to v domečku nesmrdělo, postavi-
la ten hrnec na zápraží před dům. Kolem domu za chvíli proběhl souse-
dovic zlý pes, který byl známý tím, že sežral na co přišel, a něco mu
praštilo přes nos, ochutnal a nakonec celý hrnec spořádal, nevěda, do
čeho se pustil. Velmi ale hltal a proto se mu udělalo tuze špatně, a tak
se jen v křečích odvalil do křoví za domečkem pejska a kočičky.

K večeru se domů vrátil pejsek a byl pořádně vyhládlý. Šel do spíže
pro něco k snědku, ale ta byla úplně vybílená.

„Kočičko“, ptá se překvapeně pejsek, „kde je všechno jídlo? A moje
špekáčky?“

„Chtěla jsem tě překvapit a upéct ti dobrý dort, než se vrátíš, ale když
jsem ho dala stydnout za dveře, přišel ten sousedovi zlý pes a sežral ho“,
zalhala kočička. „Pořád nám za domečkem ještě leží.“

S kočičkou to ale šlo pořád z kopce. Od té doby, co zjistila, jak se
nažrat a nepřibrat, zvracela každý den. Vždycky se najedla a zase
vyzvracela, pak zas měla prázdný žaludek a hlad,tak se zase najedla a
vyzvracela, pak měla hlad, pak zas výčitky, pak zase hlad, a tak to šlo až
do večera.

Ale hubnout se jí takto nedařilo. Nenáviděla se za to, že ztloustla a že
pořád zvrací. Usmyslela si, že musí najít způsob, jak získat zpět svou
štíhlou figuru.

Vzala z kasičky jednu korunu a šla do města koupit projímadlo.
V lékárně u kasy však potkala pana doktora Pavelku.

„Kočičko, kočičko, copak to jen kupuješ? Vidím, že se ti stalo totéž,
co mnoha bývalým aneroktičkám. Přibrala jsi a začala zvracet, nemám
pravdu?“ odhadl mistrně pan doktor kočiččin stav a začal svůj výklad,
aby kočičce vysvětlil, co jí opět hrozí, jestli bude dál pokračovat ve svém
přejídání a následném zvracení …

„Mentální bulimie je porucha charakterizovaná především opakující-
mi se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou a nevhodnou kon-
trolou tělesné hmotnosti (opakující se hladovky, vyvolávané zvracení,
zneužívání projímadel nebo nadměrné cvičení). Navozené zvracení
posiluje mylná představa, že zvracením se tělo zbaví veškeré energetické
hodnoty snědeného jídla. Mylná je proto, že zejména sacharidy, které se
začínají štěpit už v ústech, dokáže lidské tělo zpracovat velmi rychle.
Například experiment pittsburské laboratoře pro výživu prokázal, že
navozené zvracení sledovaných bulimiček mělo za následek redukci
méně než jedné poloviny zkonzumovaného jídla. Pokusné osoby měly
za úkol se během experimentu přejíst a zvracet. Když byl zjištěn jejich
energetický příjem a energetická hodnota vyzvraceného jídla, ukázalo
se, že během záchvatu zkonzumovaly v průměru 2131 kalorií a vyzvrace-
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ly 979 kalorií. To také vysvětluje, proč ženy, které zvracejí po každém
jídle, nemusejí ještě hubnout. Zvracení oslabuje strach z tlouš�ky a tak
vede k častějšímu přejídání. S plným žaludkem se také lépe zvrací. Není
proto pravda, že přejedení opravňuje zvracení, ale naopak, že zvracení
podporuje přejídání. Mezi nepříjemně viditelné následky zvracení patří
otoky slinných žláz (hlavně gl. submandibularis), které umocňují dojem
opuchlého obličeje. Méně nápadným, o to však nebezpečnějším násled-
kem zvracení je narušení rovnováhy tělesných tekutin a iontů, které
nadměrně zatěžuje srdce a ledviny. Největší problémy působí hypoka-
lemie. Žaludeční š�ávy způsobují záněty a vředy jícnu a erozi zubní
skloviny, kterou někdy umocňuje energické čištění zubů a žvýkání.
Smrtelně nebezpečné mohou být některé léky vyvolávající zvracení.

Zatímco nebezpečnost zvracení nedokáže většinu bulimií ohrožených
dietářek odradit, jeho dlouhodobá neúčinnost při kontrole tělesné hmot-
nosti by mohla být účinným varováním. Podobně nebezpečná apředevším
neúčinná jsou i laxativa a diuretika. Jen málo dívek, které uspokojí sní-
žení váhy po užití projímadel, si uvědomuje, že se jen rychleji vyprázd-
nily a dočasně zbavily tekutin. V České republice trpí mentální bulimií
přibližně každá dvacátá dospívající dívka. Vyléčí se téměř 2/3 bulimiček,
ale jejich úmrtnost je až 2 %. Z toho by ses měla, kočičko, poučit a snažit
se s tím přestat, jinak si vážně koleduješ o trvalé poškození zdraví.“

Jen co pan doktor domluvil, otočil se zpět na kočičku, ta se tuze zalekla,
že by mohla pejskovi umřít, nebo by ji pejsek opustil kvůli jejím věčným
malicherným snahám zhubnout, nechala proto projímadlo u kasy a utíkala
zpátky domů. Od té doby už nezvrací ani nedrží diety, docházela na pra-
videlná sezení k panu doktoru Pavelkovi … Všechno vydržela a překonala
s pejskovou pomocí, hospodaří s ním dál v domečku a je ráda, že neumřela
a může si pořád hrát s dětmi.

Milé holčičky, neničte si zdraví kvůli zalíbení chlapečkům, kteří stejně
netouží po vyzáblých slečnách a přehnaná vyhublost je spíše odpuzuje (vý-
zkum M. R. Robinsona – East Sussex University, 2004). Kočička si opravdu
sáhla až na samé dno svých fyzických i psychických sil, proto nedejte na
módní a dívčí časopisy s vychrtlinami na obálkách, ale stravujte se vy-
váženě, chutně a hlavně pravidelně, a� se pejskovi a uzdravené a napravené
kočičce líbíte a chtějí si s vámi hrát.
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Práce vznikla v rámci výuky předmětu Lékařská psychologie a komu-
nikace s nemocným ve 3. ročníku LF - všeobecného směru.

Martin Pavelka  

DVĚ STĚ LET OD NAROZENÍ JOSEFA KAJETÁNA TYLA

4. února jsme si mohli připomenout 200. výročí narození autora naší
národní hymny Josefa Kajetána Tyla. Jeho otcem byl vojenský vysloužilý
hudebník Jiří Tyll (nebo Tylly), který se v Kutné Hoře po jedné z bitev
oženil s Barborou Králíkovou. Po určitých rodinných peripetiích se již
jako středoškolák mladý Tyl dostal v r. 1822 do Prahy na staroměstské
akademické gymnázium v Klementinu. Existenční pohoda netrvala
dlouho, po rozsáhlém požáru Kutné Hory přišla o domek nejen Tylova
rodina, ale i babička Králíková, která vnukovi na studia přispívala.
Mladý student však zarputile ve studiích pokračoval, přivydělával si, jak
se dalo. Neděli co neděli však nevynechal divadelní představení ve
Stavovském. 

Gymnaziální studia zakončil Tyl v Hradci Králové, chtěl být co nej-
blíže svému idolu Václavu Klimentu Klicperovi. Ten si svého žáka rych-
le oblíbil, Tyl dokonce u svého učitele nějaký čas bydlel. Po maturitě,
kterou složil mimochodem s vynikajícím výsledkem, se zapsal na
filosofii. Jenže tam vydržel už jen rok, tak mocně jej to táhlo k divadlu.
A tak již v březnu 1829 se spolu s několika dalšími nadšenci vydává
s kočovnou divadelní společností na první „šňůru“. Ve Strakonicích jej
zastihlo předvolání k „assentu“, tedy k nástupu do čtrnáctileté vojenské
služby. Pěšky se spolu s přítelem Bilem vydal do Prahy, ke své společnos-
ti, dlící však již v Domažlicích, se však vrátil sám. Přítele odvedli. 

Jenže v Domažlicích „se rozstonal zimnicí, ale poněvadž hráti musil,
vystupoval i tak na jeviště a často se kulis nebo stolu zachytil, aby ne-
upadl. Choroba ho ale přemohla, takže byl nucen ulehnout. Tu s nevšed-
ní ochotou a laskavostí ošetřovala ho, od všech opuštěného, družka jeho
Magdalena Forchheimerová, jíž za to z vděčnosti manželství slíbil, a
slibu také po létech dostál.“ 

Koncem roku 1829 se společnost přesunula do Plzně, následovaly
Klatovy a poté návrat do Prahy. Zde v nejvyšší nouzi nabídla pomocnou
ruku několika členům společnosti rodina Forchheimerových. Přes nabá-
dání přátel dokončit studia přešel Tyl k jiné divadelní společnosti, s níž
vystupoval v Karlových Varech, v Bavorsku a v Sasku, aby po návratu
do Prahy v r. 1831 byl odveden k armádě. Paradoxně díky „teplému“
úřednickému místečku ve vojenské kanceláři se mohl po splnění svých

služebních povinností plně věnovat literární činnosti. Tehdy se také ujal
redigování časopisu „Jindy a nyní“, který v r. 1834 přejmenoval na
„České kwěty“. V témže roce zazněla ve Stavovském divadle poprvé
budoucí národní hymna ve hře „Fidlovačka“. To již byl úspěšným
autorem mnoha dalších dramat i drobnějších prací. V té době se plně
projevila jeho všestrannost – dovedl redigovat, překládat, spisovat, bás-
nit a také hrát. Jeho „Kwěty“ se staly nejoblíbenějším a nejčtenějším
českým periodikem. 

Začátkem roku 1838 splnil Tyl svůj dávný slib a oženil se s Magda-
lenou Forchheimerovou. Vzájemné sympatie mezi manžely brzy ochladly.
Důvodem nebyl ani tak věkový rozdíl (Magdalena byla o pět let starší),
jako spíše její nemoc, která ji znemožňovala nejen mateřství, ale i man-
želské spolužití. A tak Tyl se zahleděl do její mladší sestry Anny, která
mu náklonnost opětovala a stala se postupně matkou osmi dětí. 

R. 1848 byl zvolen poslancem, zúčastnil se sněmů ve Vídni a v Kro-
měříži. V r. 1851 po změnách ve vedení Stavovského divadla Tyl spolu
s několika dalšími herci zakládá novou divadelní společnost a s vypůjče-
nou koncesí zahajuje novou šňůru představení. Začínají v Jindřichově
Hradci, pak následuje Třeboň, znovu Jindřichův Hradec, Tábor, Písek,
Vodňany, Netolice. Přechodně mu bylo povoleno hrát jen německy,
v březnu 1953 jej v Domažlicích dostihla zpráva, že vypršela lhůta k po-
volení českých her. Jeho divadelní společnost se rozpadla. Tyl se se
všemi členy čestně vyrovnal, ovšem za cenu vyčerpání všech rezerv.
Dokonce byl nucen dát do zastavárny i svůj oděv, neměl ani na známku
na dopis. 

Přes zdravotní potíže se Tyl vydal pěšky hledat východisko nejdříve
do Plzně, pak do Prahy. Přístřeší třem jeho dětem nabídli tchánovi
v Praze, další zůstali s matkou v Domažlicích. V červnu 1853 získává Tyl
angažmá v Hradci Králové. V roli režiséra pak putuje opět od města
k městu – Kutná Hora, Čáslav, Litomyšl, Chrudim, pak do března násle-
dujícího roku opět Litomyšl, Jičín a Mnichovo Hradiště. Další turné
zahrnuje Jičín, Hronov, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Litomyšl,
Poličku, Německý Brod, od listopadu do ledna 1956 Jindřichův Hradec,
pak Třeboň. Tady se již necítil dobře, jeho zdravotnímu stavu neprospě-



lo ani úmrtí jednoho z dítek a tchyně. Stav se ještě zhoršil v Českých
Budějovicích, to však Tylovi nezabránilo vystoupit naposledy v hlavní
roli „Chudého kejklíře“. Ulehnul poté na několik dnů. Cestou do
Vodňan došlo k dalšímu zhoršení, lékaři radili „více chodit než sedat“.
Místní lékaři dr. Volf, dr. Vaníček i dr. Kudrna z Netolic se shodli na
tom, že Tylovy jaterní potíže jsou již ve stádiu, kdy na vyléčení nelze
pomýšlet. K tomu přistoupila opět hmotná nouze, královéhradecký
majitel společnosti jej vzhledem k dlouhotrvající nemoci přestal vyplácet. 

A tak se Tyl se zbytkem svých kolegů vypravil na poslední pou� – na
zvláštním voze se přesouval do Plzně. Každý otřes kol na nerovné cestě
vyprovokoval bolestné zaúpění, noclehy u premonstrátů v Blatné a poté
v Prádle žádný podstatný odpočinek nepřinesly. Administrátor v Prádle,
který Tylovi nabídl polévku, se zhrozil jeho vzezření – žluté propadlé
líce, kalné oči, hlas mu vypovídal službu., upadal do bezvědomí. Večer
21. června navečer dorazil Tyl se svojí společností do Plzně. Díky péči
plzeňských přátel se Tylův stav přechodně zlepšil.

Také návštěvnost představení byla slušná, Plzeňané chtěli dát najevo
svou účast – přitahovalo je lidské drama, které se odehrávalo v jejich
blízkosti. Když 8. července byl na programu zcela vyprodaný Strakonický
dudák, Tylovy děti, ve hře vystupující, museli občas odbíhat a nemoc-
nému otci referovat, jak představení probíhá. 

Skon velkého českého herce a buditele v románě „Miláček národa“
přiblížil spisovatel František Kožík: „ Před polednem 11. července se
s ním Čížek (přítel Tylův) rozloučil a vrátil se do svého příbytku. Ale ne-
stačil ani svléknout kabát, když za ním přiběhl čtrnáctiletý Otokar, že
tatínek těžce dýchá a že ho nemohou přivést k sobě. Vrátil se rychle do
Říšské ulice. Anna klečela již u lůžka. Čížek pochopil, že pro Tyla
přichází rozloučení se životem. Přivolal všechny děti a prosil je, aby si
pro celý život zapamatovaly tuto chvíli a koho v ní ztrácejí. Ustrašeně se
dívaly na měnící se otcovu tvář. Tyl z posledních sil stisknul ruce, které
se k němu vztahovaly, a z očí mu tekly slzy. Pak napětí v obličeji
ponenáhlu mizelo, dýchal stále tišeji, až tep ustal. Byla jedna hodina.
Čížek vzal několik peříček a přidržel je příteli před ústy. Peříčka se ani
nehnula. Protože Tylovy oči se stále s bolestným úžasem dívaly na svět
kolem, vzal Čížek dva divadelní zvonky, jimiž oznamoval začátek před-
stavení, a položil mu je na víčka, která se zavřela.“

Tylův pohřeb o dva dny později se stal „velkolepým národním pro-
jevem. Prostorné náměstí bylo plné lidí. Jako by teprve skonem velkého
Čecha byli se všichni probudili a svou sílu poznavše, k další práci byli
povzbuzeni – i k této první velké veřejné manifestaci národního živlu v
Plzni.“ Tylovy ostatky byly uloženy k věčnému spánku na Mikulášském
hřbitově. Na domě, stojícím dnes v Solní ulici proti hlavní poště na
místě domu, v němž Tyl skonal, je umístěna pamětní deska.Tylův pom-
ník podle návrhu plzeňského sochaře Vojty Šípa stojí na okraji
Lochotínského parku nedaleko naší fakulty. 

MUDr. J. Novák  

Asi žádný motorista u čerpadla nezaváhá, vidí-
li nápis „diesel“. Je mu jasné, že jde o motorovou
naftu. Rovněž zmíní-li se někdo o Dieselově mo-
toru, ani v tomto případě asi není motoristy, který
by alespoň v principu nevěděl, o čem je řeč. Má-
lokdo však má povědomí o životních osudech
autora jednoho z lidstvem nejvyužívanějších
vynálezů. 

Rudolf Diesel se narodil před 150 léty 18. 3.
1858 v Paříži v německé rodině. Přísný otec měl
tvrdé výchovné metody; když např. šestiletý Ru-
dolf rozebral doma kohoutky od svítiplynu ane-
chtěl se k tomu přiznat, přivázal jej na tři dny za
nohu ke stolu a pak ještě musel jít do školy s ná-
pisem na krku „Jsem lhář“. V r. 1870 v období
německo-francouzské války se rodina uchýlila do
Anglie. Díky nuzným poměrům poslali rodiče
tehdy již dvanáctiletého chlapce do Augsburgu
ke známým jeho otce s výzvou, aby mladíka ne-
rozmazlovali. Rudolf byl však nadaným studen-
tem, získal dokonce universitní stipendium a když
v Mnichově dostudoval strojní inženýrství, byl
vyhlášen nejlepším studentem v dějinách tamní
Technické vysoké školy. 

Již jako studenta jej zaujala myšlenka na úspor-
nější motor, než byly tehdy dominující parní stro-
je. Nechtěl se spokojit s pouhou desetiprocentní
účinností a jinak obrovskými ztrátami. 

Na myšlenku výbušného motoru jej přivedla
náhoda. Když v továrně na lednice, v níž byl od
r. 1880 zaměstnán, si po léta lámal hlavu nad
výkresy s návrhy nového vynálezu, došlo o patro
níže k výbuchu čpavku, který nejen poničil zaří-
zení v rozsáhlých prostorách, ale dokonce nad-
zdvihl strop ze železných traverz, tvořící podlahu

Dieselovy pracovny. To jej vedlo k pokusům o kon-
strukci čpavkového motoru. 

Několik let se snažil zdokonalit princip čpav-
kového motoru, až na konci roku 1890 po ne-
sčetných nákresech, výpočtech a pokusech pozná-
val, že čpavkový motor nikdy fungovat nebude. 

Přemýšlivý Diesel však svou myšlenku neza-
hodil. Čpavek ve válci nahradil silně zahřátým
vzduchem, do nějž pod tlakem vstřikoval palivo.
Našli se i mecenáši, ochotní poskytnout malý

obnos na zdánlivě nesmyslný projekt. Když jim
chtěl Diesel v r. 1893 svůj prototyp předvést,
skončila ukázka fiaskem - po explozi údajně kusy
prototypu létaly přítomným svědkům z firmy
Krupp a z Augsburgských strojíren kolem hlavy. 

Ale již o dva měsíce později zdokonalený vý-
robek dokázal běžet celou minutu, dva roky nato
použil poprvé jako paliva petrolej a konečně
vdubnu 1877 byl motor již na takové úrovni, že
s ním mohl být i sám Krupp spokojen. Diesel
mu oznámil: „Po překonání nezměrných obtíží
se podařilo vytvořit krásně a měkce běžící stroj,
který předstihuje všechno co bylo dosud vytvořeno.“

Téměř ze dne na den se však výrazně změnily
Dieselovy osobnostní rysy. Včera ještě bádáním
posedlý neúnavný konstruktér, dnes ještě posed-
lejší podnikatel. Rozeslal do světa stovky tele-
gramů, sliboval, přednášel, řečnil a přesvědčoval
ředitele strojíren a akcionáře. Navštívil Skotsko,
Švýcarsko, Spojené státy, Francii, Anglii, všude
navázal výhodné kontrakty. Spojil se s naftařem
Emanuelem Nobelem (synovcem slavného Alfreda
Nobela), aby obstál v konkurenci s Rockefelerem.
Dále navštívil Paříž, Londýn, a pak historická
chvíle: Diesel se rozhodl prodat všechna svá
práva jediné společnosti, která se bude zabývat
výrobou jeho motoru. Za toto rozhodnutí
obdržel tehdy ohromnou sumu tří a půl milionu
marek, s předchozím kontrakty se mohl po-
chlubit v září 1898 kontem pěti a půl milionu. 

Pak se však po Dieselovi jakoby země slehla.
Po psychickém zhroucení se musil na několik
měsíců uchýlit do psychiatrické léčebny, poté
následoval pobyt v alpském sanatoriu. Jeho
stroje mezitím prodělaly dětské choroby nového

PŘED 150 LÉTY SE NARODIL RUDOLF DIESEL
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vynálezu – nefungovaly tak, jak vynálezce sli-
boval. Krupp však nehodil flintu do žita, najal
místo samotného Diesela stovku inženýrů, aby
nedostatky odstranili. 

Uplynul rok, Diesel se pomalu vrátil mezi
lidi. Už ne jako konstruktér, ale jako rozmařilý
boháč. V Mnichově si dal postavil honosné
sídlo. Zabrousil do filosofie a stal se propagá-
torem nového společenského řádu – solidarismu.
Postupně se u něj začala projevovat hráčská

vášeň. V hazardních hrách, na burzách a při
spekulacích přišel skoro o všechen majetek.
Velký obnos peněz si musel dokonce vypůjčit.

Na jaře 1913 odjel se ženou na Sicílii. V do-
pise odtud píše: „Jen v náručí kouzelné přírody
čerpám zapomenutí na hnusný životní boj.“
Později napsal: „Jsem starý. Odnaučil jsem se
doufat.“ A dále: „Je to strašné, když člověk
nemá co dělat. Připadám si jako živá mrtvola
v ohromném mauzoleu.“ Bylo mu 55 let. 

Večer 29. září 1913 nastoupil Diesel v Antver-
pách na lo� do Anglie, kam byl pozván jako
čestný host k otevření nové továrny na Dieslovy
motory. Za soumraku se rozloučil na palubě
spřáteli. K cíli však nedojel. Uprostřed noci zmizel.
Ráno našli u palubního zábradlí jen jeho kabát.

Po dvanácti dnech spatřili rybáři plout v bouři
ve vlnách utopence. Hákem si ho přitáhli, z kapes
mu vybrali nůž a pár mincí. Byl to Dieslův nůž.
Mrtvolu hodily zpátky do vln.  J. Novák 

Před více než 150 léty se v Opatovicích u Hlu-
boké nad Vltavou v selské rodině narodil František
Mareš. Po promoci v r. 1882 a po doplňujícím
studiu na vídeňské univerzitě nastoupil v r. 1883
jako asistent do právě založeného pražského fyzio-
logického ústavu, kde pak působil 45 let. V r.
1895 se stal řádným profesorem fyziologie a sou-
časně převzal vedení ústavu, který řídil až do
svého odchodu do důchodu v r. 1928. 

Dosavadní poznání oboru shrnul ve Fysiologii
I-IV (1906-1929), první české učebnici fyziologie.
Byl vynikajícím pedagogem, který si dokázal zcela
získat studenty a svými názory působil na několik
generací českých lékařů. Třikrát se stal děkanem
lékařské fakulty a dvakrát byl rektorem univerzity. 

K jeho šedesátým narozeninám napsal E.
Chalupný ve Zlaté Praze laudaci, v níž mj.

uvádí: „V době bouřlivé a krutě rozhodné, kdy každý povolaný člen náro-
da jest oprávněn i povinen k práci, upravující národní poměry na dlouhá
pokolení, osoba Marešova stojí v popředí osvětového ruchu českého
jako autorita prvního řádu, ctěná přáteli, obávaná nepřáteli, respekto-
vaná všemi – jako autorita, jejíž kovově pádný hlas od let rozhoduje nej-
palčivější spory v oboru české vědy přírodní, filozofie, psychologie, soci-
ologie i veřejné morálky, a jako nejvyšší vychovatel českého dorostu
lékařského po stránce povšechně kulturní.

Otázky lidského nitra, pravdy a života pronikají i jeho práci ryze od-
bornou, zejména vrchol její, F y z i o l o g i i , kteréž monumentální dílo
bohužel je příliš veliké pro těsné knihkupecké poměry naše, jehož vydání
po třech obsáhlých svazcích bylo z hmotných důvodů zastaveno, a jež ani
po stránce odborné nedočkalo se podnes zaslouženého zevrubného rozboru
a ocenění. Sám jeden z nejpřísnějších kritiků české přírodovědy a Marešův
odpůrce napsal o díle tom, že se vyrovná každému jinému dílu téhož
oboru, není-li lepší; bohužel, protože dílo vyšlo jen česky, nemohlo mu
světové fórum nahradit to, co mu české poměry zůstaly dlužny. 

Mareš jest nejen odborníkem a bojovníkem prvého řádu, nýbrž i my-
slitelem širokého obzoru, jedním z přírodovědců, kteří zůstávajíce serioz-
ními badateli ve svém oboru vlastním dospěli k neméně serioznímu
myšlení ve vědách duchových, psychologii a sociologii, nebo ve filozofii.
I ve velkých národech jest málo učenců, kteří by se mohli honosit jako
Mareš, že jejich soud rozhodoval zároveň v otázkách biologických,
sociologických a psychologických.“

Po vzniku Československa vstoupil Mareš do politiky jako člen Čes-
koslovenské sociální demokracie, byl poslancem Revolučního národního
shromáždění a v letech 1920-1925 senátorem. Zákon o poměru českých
univerzit, tzv. lex Mareš, dal v r. 1920 České univerzitě Karlo-Ferdi-
nandově jméno Universita Karlova a jako nástupkyni starého učení
Karlova jí přiznal budovu Karolina, archiv a univerzitní insignie. Sám
Mareš na sklonku života se však přiklonil k radikálnímu nacionalismu
na krajní pravici českého politického spektra. Zemřel 6.2.1942 v Hlu-
boké nad Vltavou.           (jn)  

150 LET OD NAROZENÍ prof. MUDr. FRANTIŠKA MAREŠE

NEJDOBRODRUŽNĚJŠÍ ČESKÝ SPISOVATEL - JAN WELZL
SE NARODIL PŘED 140 LÉTY

V úvodní kapitolce jsme připomněli jubileum
prvního knižního tisku u nás, připomeňme v zá-
věru jubileum autora, jehož jméno většině čte-
nářů vůbec nic neříká. Určitě však za zmínku
stojí, jak mohou dosvědčit následující řádky. V r.
1868 spatřil v Zábřehu na Moravě světlo světa
hošík, jemuž sudičky přisoudily prožít jeden z nej-
dobrodružnějších osudů, jaké kdy mohly někoho
z našinců potkat. Vzhledem k tomu, že se mu
podařilo s pomocí několika žurnalistů tyto své
osudy literárně zpracovat, a dokonce v opako-
vaných nákladech vydat, lze jej označit pojmen-
ováním, uvedeným v titulku. Pokusme se při-
blížit jeho životní osudy.

Už jako šestnáctiletý zámečnický tovaryš jej
dobrodružná krev vyhnala na vandr do Janova,
dále pak do Terstu, Bosny, Srbska a Rumunska,
zpátky domů se vrátil až po čtyřech letech. Doma
dlouho nepobyl, po pár letech vyrazil znovu do
Janova, ale pak se dal najmout jako námořník
aputoval do Severní Ameriky, pak zpátky přes
Atlantik, podél pobřeží západní Afriky až do
Kapského Města, a pak dále Indickým oceánem
kolem Jihovýchodní Asie do Vladivostoku, pak
do Port Arturu, a v r. 1893 už se s ním setkáváme
na Dálném Východě při stavbě transsibiřské
magistrály. Koncem léta skončila práce na
stavbě mostu přes Angaru a dělníci se rozešli na

všechny strany. Během následující zimy v neda-
leké vesnici Chomustochu za dlouhých zimních
večerů vyslechl náhodně vyprávění dvou uprch-
lých trestanců polské národnosti o jejich cestě za
svobodou. To již měl Welzl v hlavě plán na cestu

na sever. Když se s ním svěřil oběma svým spo-
lustolovníkům, dostalo se mu vřelého doporu-
čení. Pro schopného a rozvážného člověka je prý
sever pravý ráj. Popsali mu přesně cestu kudy má
jít, všechna města i menší osady, všechny pustiny,
toky řek, hory, údolí, vzdálenosti i časové od-
hady. Doporučili mu zakoupit si dvoukolový
vozík a koníka, nejenže pocestuje pohodlně, ale
bude mít ve voze také dobré a bezpečné lože.
Poradili mu také vybrat si za východisko cesty
Krasnojarsk, odkud je k břehům řeky Leny
schůdnější terén. 

S ponym a károu se tedy Welzl vydal vlakem
do Krasnojarsku, a poté (cit.): „Dodnes, když si
vzpomínám na ten jarní den, kdy ještě ležel sníh
na cestách v okolí Krasnojarsku, ale sluníčko už
začínalo hřát, jsem dojat. Vždy� tato chvíle byla
vlastně začátkem třicetiletého putování po
končinách, o nichž se mi nikdy ani nesnilo. Říkal
jsem si, že nemám žádného domova. Projdu-li,
projdu, neprojdu-li neprojdu. Nemám nikoho,
kdo by mne oplakal, kdybych zahynul. A tak
mně bylo všechno lhostejné.“

Tak začalo putování na daleký sever. V té
největší stručnosti jen trasa čtyřletého pochodu.
Z Krasnojarsku se pustil na východ do městečka
Kačugy, přebrodil Angaru, další veletok Lenu
překonal s pomocí převozníka. Po pravém břehuJan Welzl při pobytu v Brně ve svých 60 letech
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Leny dosáhl na soutoku s přítokem Vitimem
města Vitimska, pak na soutoku s Olekmou
Olekminska, jména dalších cílů zněla Jakutsk,
Šigalava, Verchojansk, osada Šalinok, osada
Sylvitar, dále řeka Indigirka, dále na východ další
mohutná řeka Kolyma, Sredne Kolimsk a Nižne
Kolimsk, a konečně osada Čimtse. Cestou
potkával místní obyvatele řady sibiřských ná-
rodů – Burjaty, Tunguze, Čauče, Jakuty, Lamuty,
Jurteny, Ochoty, Čukče a další, vesměs se do-
mluvil rusky, mnohé udivil svými plánem usadit
se v tak vzdálených končinách. Při svém puto-
vání mu koník s bryčkou poskytly neocenitelné
služby, přechodný domov v třeskutých temných
a mrazivých zimách nacházel bu� u některého
zdobrosrdečných domorodců nebo v náhodně
objevené opuštěné chatrči, kterou si k přezimo-
vání stačil opravit. V Čimtse se musil rozloučit se
svým koníkem, dále na sever by totiž již nenašel
pro něj potravu. 

Nebyl však problém zakoupit sáně a do nich
zapřáhnout dva soby, nyní již se pohyboval
v tundře, kde jedinou vegetací byly lišejníky. Ty
sobům jako potrava zcela postačovaly, museli
však najít místo k pastvě alespoň jednou za den.
Následovala cesta na ostrov Koljučin, pak puto-
vání ledovou pustinou k zamrzlému Beringovu
moři a dále po ledě na ostrov sv. Vavřince, kde
se poprvé setkal s místními Eskymáky. Odtud
směřoval do zlatokopeckých táborů na řece
Anadyru Pak se vrátil nazpět na Koljučin,
posléze na ostrov Ajon a na Medvědí ostrovy.
Tam si konečně zbudoval dočasné obydlí ve
stanu nedaleko eskymácké osady a čekal, až
povolí ledy a bude moci nabídnout své služby
nějaké velrybářské lodi. To se mu záhy podařilo,
a tak se ze zámečníka stal i velrybář. Přiučil se
brzy zdejšímu obchodování, kapitán Semenov
měnil velrybí olej a další produkty z velryb
sEskymáky za kožešiny. Na sklonku sezóny lo�
nakrátko zakotvila u pobřeží ostrova Nové Si-
biře, kde Welzl vystoupil a jal se hledat trvalé
obydlí. Na radu zkušeného kapitána tentokrát
hledal vhodnou skalní jeskyni, kterou by před
obdobím třeskutých mrazů mohl vyhřát a tak
přežít, ve stanu by mu hrozila jistá smrt. Za
službu na lodi mu kapitán poskytl veškeré nutné
vybavení, oděvy, zbraně a munici, potraviny, ně-
kolik beden svíček a další, aby mu dodal vše
potřebné. Obdobně již jako zkušený velrybář
přežil další rok. Životní rytmus mu narušila
invaze zlatokopů, vypuzených z Aljašky. Vycítil
značnou poptávku po všem možném, nástrojích,
potravinách, střelivu, se strany kotvících lodí po
uhlí, a stal se podnikavým obchodníkem. Hodila
se mu i původní profese zámečníka, lovcům
opravoval pasti, na kotvících lodích kdejaké po-
ruchy. Na ostrově našel i několik bělošských přá-
tel, s nimiž se vydal nejdříve do Nome a St.
Michaelu na Aljašce, pak dále na jih až do San
Franciska projednat obchodní smlouvy. 

Když úspěšně dokončil obchodní jednání, byl
v San Francisku květen, ale na návrat až na
Novosibiřské ostrovy nebylo ani pomyšlení, led
ještě nerozmrzl. Aby využili času, vydal se Welzl
s několika přáteli do přístavní osady Dyea na
kanadsko-aljašském pomezí, odtud pak putovali
k horským hřbetům, překonali Chilcootský průs-
myk a došli k Bennetovu jezeru. Sami si postavili
dva čluny a vyrazili na několik tisíc kilometrů
dlouhou pou� po Yukonu. V Dawsonu vydělali
slušnou sumu prodejem nalovených ryb, a hned
pokračovali dále přes Fort Gibbon, Nulatu,
Kaltag, Anchorage a Holly Cross do St. Michael
při ústí Yukonu, tam se však nemohli pro po-
kročilou roční dobu zdržet a podél pobřeží za-
mířili do Nome. Všechny velrybářské lodi, smě-
řující na sever už sice byly pryč. Welzel s přáteli
však měli štěstí, že je na palubu vzala plachetní
eskymácká lo�, takže koncem léta přece jen do

cíle svého putování na Novosibiřské ostrovy
dorazili. 

Z autentického líčení Welzlova si čtenář může
udělat představu, jak na dalekém severu přežíval
dlouhou polární noc. „Zlato už bylo vybráno,
platina rovněž, tu a tam nalezl někdo zbytky
mamutích koster a zbohatl bezmála tak, jako by
našel zlato. Většinou však dočasní obyvatelé
odcházeli a odcházeli, někteří nesnesli utrpení
polární noci a hynuli v polárních bouřích, stříleli
se, když jim umrzly údy, když po klopotné ná-
maze nenašli zlato, nebo myslím někteří z nich
umřeli prostě smutkem. Často jsem děkoval své
tvrdé průpravě, kterou jsem měl za sebou, když
jsem byl vysazen na tento ostrov. Vždy� i já jsem
často chodil v zimních měsících, uvězněný ve své
díře, od stěny ke stěně, čas mne nezajímal, ne-
staral jsem se o nic, co se děje venku, jenom tu
a tam jsem se podíval na chronometr, který mi
ukazoval dny a měsíce. Sem tam vstanu, nakr-
mím psy v koridoru, zase si lehnu, zase vstanu a
zas chodím, navařím si trochu polévky, kapku
černé kávy, přiložím na oheň mechu, zas si
lehnu, srkám kávu, žvýkám tabák, kouřím
faječku. A zas se zdvihnu, zas se podívám na
hodiny, chodím hodinku, je mi těžko, a tu si
vytáhnu z bedničky papír a tužku a píšu na lůžku
svůj životopis. Benzínová lampa mi svítí nad

kamenným lůžkem, a teplo sálá z podlahy,
zatímco venku je nepředstavitelný mráz a sku-
čící bouře“. 

Celých dalších dvacet let života na dalekém
severu bylo naplněno podobnými příhodami,
téměř každý den se měl co ohánět, aby přežil. Po
celé toto období tvrdě dřel, nevynechal jediného
zaměstnání, které by mu přineslo úspěch a ra-
dost z práce. Nesčetněkrát hleděl tváří v tvář
smrti v pustinách severní Kanady, Aljašky či
Ledového moře, bojoval s vražedným podnebím
i zlými lidmi, aby dosáhl úspěchu tam, kde jiní
nejsilnější a nejvytrvalejší nevydrželi. Díky tomu
jej dokonce místní eskymácká komunita zvolila
za náčelníka a nejvyššího soudce Nové Sibiře. 

To největší dobrodružství, ba dokonce životní
zlom, však na budoucího českého spisovatele
ještě čekalo. Na jaře roku 1924 plul s několika
bílými, eskymáckými i indiánskými přáteli malou
lodí Sedm sester z Nové Sibiře do San Franciska,
aby směnil náklad kožešin za životní potřeby pro
další rok života na Nové Sibiři. Nedaleko Seattlu
však v bouři byla lo� vržena na pobřežní ska-
liska a Welzl s několika kamarády zachránil holý
život. Protože neměl jediný doklad, udal jako své
rodiště Zábřeh na Moravě a jako rodnou zemi
Rakousko-Uhersko. To však již neexistovalo,
apo značném úsilí američtí úředníci zjistili, že

Obchodní jednání na Nové Sibiři 
(ilustrace Jana Žbánka)
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kdesi ve středu Evropy se nachází nový státní
útvar - Československo. O něm neměl potuchy
ani sám Welzl. A tak jej úřady vypravili jako
nedůvěryhodného cizince bez dokladů nejdříve
na Ellis Island do New Yorku, a dále do Evropy,
aby si dal své věci do pořádku. Nezbylo mu nic
jiného, než po příjezdu do Hamburku, kde vstoupil
na evropskou pevninu, začít zcela bez prostředků
znovu tvrdě pracovat – jako přístavní nádeník
tahal bedny a pytle, nakládal zboží, nosil zava-
zadla, uklízel skladiště a obracel v dlani každou
minci. Stále ještě plánoval návrat do své
domoviny na severu, alespoň oklikou mimo
území Spojených států přes kanadský Dawson.
Záhy však poznal, že nastřádat i při vší skrom-
nosti na cestu je nereálné. Kdovíjak se mu do
ruky dostaly české Lidové noviny, kde se psalo
o slavném Amundsenovi. Tehdy jej napadlo, že
když čtenáře zajímají příhody někoho, kdo sice
byl na pólu, ale honem pospíchal, aby byl z le-
dových pustin doma, zatímco on byl doma právě
v těch ledových pustinách, mohl by v redakci
najít žurnalistu, který by o jeho dobrodružství
měl zájem. A tak vznikla roční korespondence
sbrněnským spisovatelem Rudolfem Těsnohlíd-
kem, na jejímž konci stálo v r. 1928 vydání
knížky „Eskymo Welzl“. Sám novopečený spiso-
vatel však ani o svou starou vlast valný zájem
neprojevil, spolu s malým honorářem měl již
přece jen našetřeno tolik, že se mohl vydat na
druhou stranu Atlantiku. V Quebeku však čirou
náhodou narazil na dědice farmy s kožišinnou
zvěří, hledajícího odborníka v branži. Neodolal
lákavé nabídce a chov rozjel na vysoké úrovni.
Když však na podzim vyřídil všechny zásilky,
zjistil, že na cestu na Sibiř už je pozdě. Rozhodl
se tedy neutrácet vydělané peníze za drahý po-
byt v Kanadě, dal se najmout na dobytkářskou
lo� a vrátil se do Evropy. 

Tady se konečně vypravil do své rodné vlasti
– nejdříve do Prahy, kde zjistil, že spisovatel
Těsnohlídek již nežije, pak do rodného Zábřehu.
Tamní učitel mu zprostředkoval několik před-
nášek ve školách a v brněnském rozhlase. V Brně
zavítal do redakce Lidových novin, kde dříve
Těsnohlídek působil. A tak začala déle než tři
měsíce trvající spolupráce dvou mladých redak-
torů – Bedřicha Golombka a Edvarda Valenty –
s moravským dobrodruhem Janem Welzlem.
Ten chtěl především autentickým vylíčením svých
příhod opravit některé nepravdy a nedorozumě-
ní, které se vyskytly v jím neautorizovaném vy-
dání první knihy. „Tady je ten pád, že já za všeli-
jaky ruzny lže, kery sou v te knize přihozeny, aji
k moje smrtě vodsouzené bych byt mohl!“ děsil
se svým typickým žargonem Welzl. 

Když své vyprávění skončil, vydal se v létě
1929 znovu do Kanady. Dorazil do Dawsonu na
řece Yukon, zprávy od něj však byly čím dále
sporadičtější až zcela ustaly. Podle svědectví

kanadského eskymologa W. Stefanssona žil Jan
Welzl, „cestovatel, badatel a spisovatel“, jak se
sám na sklonku života označoval, v Dawson City
plných dvaadvacet roků. Zemřel v půli srpna
1951 ve věku třiaosmdesáti let a byl na tamním
hřbitově pochován. 

Uve�me na závěr článku několik z mnoha
smedicínou souvisících Welzlových zkušeností.
V kapitole „Lékařem“ z knihy „Třicet let na
zlatém severu“ uvádí autor, jak v drsných pod-
mínkách vypadala zubolékařská péče. „ Po léta
rostla na severu o mně pověst jako o člověku
všestranně zkušeném, stal jsem se nakonec i lé-
kařem. Stalo se to vlastně zásluhou mého řemes-
la. Byl jsem zámečník, měl jsem tedy pilníky,
kleště a všelijaké jiné nástroje. Bylo dosti lidí,
kteří potřebovali upilovat svým psům špičáky.
Kdo to měl dělat, ne-li já? I přicházeli ke mně se
psy, a nakonec, když bolely zuby lidi, i je při-
váděli ke mně. Tak jednou, na to si vzpomínám
ze svých prvních příhod lékařských, přivedl ke
mně Emerson nějakého polárníka, John mu
říkali. Ten John byl z jiného ostrova. Přišel a řval
bolestí, protože ho hrozně bolel zub. A� prý mu
jej vytrhnu, nebo že se zastřelí. Já jsem ho upo-
zornil, že mám jen zámečnické kleště, ale
polárník hned na to, a� jenom honem dělám, že
prý to je jedno. Tak jsem se do té práce pustil.
Ale zub byl prožraný; zachytím jej, sevřu, potáh-
nu – přelomil se; kořen zůstal v dásni. Řekl jsem
mu, co se stalo, a zároveň poradil, aby si u mne
lehl a nabral do úst benzínu. Že to trochu přes-
tane bolet. Bral benzín, vyplachoval, ale jakmile
benzín vyplivl, zub bolel znovu. Hrozně naříkal,
a držel si hlavu. V zoufalství vyběhl z jeskyně,
běhal po skalách a tam popadal se za hlavu
znovu a znovu. Najednou slyšíme: Bum! Vy-
běhneme ven – na skále nedaleko mé jeskyně
leží John, hlavu roztříštěnou. Byl mrtev. Střelil se
kulkou dum-dum.

Často jsem viděl, jak si trhají zuby Eskymáci.
Dělají to tkaničkami nebo drátem z loveckých
ok. Ovážou si jím zub, poodstoupí tak, aby byl
napjat, potom trhnou hlavou dozadu a zub vyletí
– nebo taky ne. Potom bylo trhnutí slabé, po-
může pacientovi jeho přítel tím, že mu dá pořád-
nou po hubě. 

Nejlepším lékem proti bolení zubů u nás na
severu bylo dostat kurděje do dásní. Zuby pak je
možno klidně a bez bolesti vytáhnout, protože
dásně jsou rozestouplé. Jeden kanadský Fran-
couz na Novosibiřských ostrovech, jmenoval se
Juefrain, mel nahoře na levé straně všechny zuby
prožrané a naříkal si, že ho bolí tak, že jestli ne-
dostane letos na jaře kurděje do dásní, že se
zastřelí. V dubnu Juefrain opravdu kurděje do-
stal, skákal radostí, že si te� všechny zkažené
zuby bez bolesti vytáhne. Vytahal si však nejen
všechny zuby prožrané, ale vypadaly mu i všechny
zuby zdravé, takže mu v horní čelisti nezbyl jedi-

ný zub. Ale jásal přesto radostí a tvrdil: Zapla�
pánbůh, že mám i ty zdravé pryč, však by jistě
začaly i ony bolet a byl bych tam, kde jsem byl dřív. 

Já sám jsem měl kurděje dvakrát, vždycky
vKanadě ve Skalistých horách. Jedl jsem saméé
medvědí a rysí maso, žádné brambory a žádnou
zeleninu, a tak jsem tu nemoc dostal. Na kurdě-
je nejlepší jsou brambory. Každý polárník se snaží,
aby měl na nejhorší dobu vždy nějaké s sebou.
Dáváme si mezi zuby kaši z horkých vařených
brambor, držíme tak půl hodiny, opatrně vy-
plivneme, aby nešly i zuby, vezmeme další dávku,
a tak celý den. Docela to pomáhá. 

Když se má lékařská praxe pořád a pořád
zvětšovala, kupoval jsem také medicíny. To se
objedná v Seattlu nebo v San Francisku. Pošlou
to, je toho celá souprava, všechno, nač si člověk
vzpomene. O mých lécích Eskymáci vědí, i při-
běhne ke mně nemocný a křičí: Já mám bolení
břicha a zdechnu! Vytáhnu medicínu, ale zpra-
vidla Eskymák nechce, že prý je to strychnin a že
by teprve jistojistě umřel. Tak mu podám jinou
medicínu, protože u nás se to s léky nebere tak
přísně. Ale zase nechce a křičí, že je to ještě horší
jed. Tak milého Eskymáka chytnu, kopnu do zadku
a vyrazím ze dveří. To bývá nejčastější léčení.“ 

Mrazivé klima drsného severu mohlo mít i pří-
znivý vliv na zdravotní stav. Welzl vypráví: „Jed-
noho jara zakotvila u ostrova nějaká cizí lo�,
zníž ke mně přivedli dvě dámy, paní a její služku,
jak jsem se později dozvěděl. Paní mermomocí
chtěla strávit na ostrově nějaký čas. Její manžel,
architekt z New Yorku, mi sdělil, že jeho paní je
nemocná na plíce a lékař jí řekl, že ji uzdraví jen
vzduch v Arktickém oceáně. Všechno jiné již
zkusili. Slíbil, že mi dá velkou odměnu, když se
žena uzdraví. Pro dámy jsem ve skále tedy vy-
střílel ještě jednu jeskyni, nastlal kožešiny, a tak
tu bydlely. Paní vysedávala před jeskyní zabalená
v kožešinách a dýchala naše zdravé povětří. Za
rok přijel Američan ještě se dvěma pány, byli to
lékaři. Paní na místě prohlédli, prohlásili, že je
docela zdravá, a jeden se ke mně obrátil se slovy:
Vy jste znamenitý doktor! Dámám se nazpět ani
moc nechtělo, zůstaly by na ostrově ještě další
rok, ale já jsem byl rád, že konečně odcestovaly,
byl jsem opět volný a mohl se věnovat své práci.
Američan mi vyplatil smluvené peníze, znějaké
mimořádné odměny však jsem neviděl ani cent“. 

Pro ověřování nových léčiv Welzl moc po-
chopení neměl. Píše: „Jako náčelníkovi mi velké
firmy americké posílaly také různá léčiva. To
bylo zdarma, pro reklamu, musel jsem jim jenom
oznámit, jak se jejich léčiva osvědčila. Byl to
zpravidla nějaký šmejd, naházel jsem to do moře
a vzkázal jsem jim za rok, že léčiva se osvědčila
znamenitě.“ 

Mezi českými spisovateli bychom asi těžko
našli někoho, kdo by se mohl pochlubit dobro-
družnějším životním během. J. Novák 

KAREL IV., ZAKLADATEL LÁZEŇSKÉ SLÁVY KARLOVÝCH VARŮ.
RECENZE.

V prosinci minulého roku vydalo nakladatelství Fornica Publishing
nákladem 1000 výtisků publikaci „Karel IV., zakladatel lázeňské slávy
Karlových Varů“ autorů Jany Boříkové a MUDr. Otakara Boříka, DrSc.,
dlouholetého emeritního primáře a učitele plzeňské lékařské fakulty.
Tato autorská dvojice v nedávné minulosti publikovala další zajímavé
práce z historie lékařství a léčebné péče v Karlových Varech, mezi jiný-
mi zejména knihu „Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech“. 

Autoři se v devíti kapitolách zaměřili, jak uvádějí ve stručném souhrnu
knihy, jednak na dějiny Karlovarska, kde Karel IV. už jako dítě pobýval
a kam se vracel k horkým pramenům tišit bolesti působené mu dnou,
jednak na Karlův životopis, ale hlavně na Karlovy choroby a zranění, zvláště

pak na sporné onemocnění z roku 1350. Navíc přibližují medicínu doby
Karlovy, zmiňují se o význačných osobních lékařích Karla IV., popisují
tehdejší způsoby léčení dny a dobovou lékařskou literaturu. Věnují se
též dědičným rodovým chorobám Lucemburků. Uvádějí a rozebírají též
výsledky antropologických výzkumů tělesných pozůstatků velkého
císaře. 

Rozsah zpracování tématu přesahuje samotný název knihy a jím vy-
mezený regionální rámec a je širší. Již v úvodu knihy autoři konstatují,
že Karlův život byl podroben mnohokrát důkladnému studiu uznávanými
historiky. Přesto i v císařově životě zůstávají místa ne zcela objasněná.
Zahaleno tajemstvím zůstává i to, kdy a proč Karel IV. poprvé zaměřil
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VÝZNAMNÁ JUBILEA ZÁPADOČESKÝCH LÁZNÍ 
(650 LET KARLOVÝCH VARŮ, 200 LET MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ)

Úsměvné legendy se vztahují k založení nejznámějších západočeských
lázní Karlových Varů. Podle jedné z nich císař Karel IV. rád holdoval lo-
vecké vášni, při níž si oddechnul od státnických povinností. Při jedné
lovecké vyjíž�ce z královského hradu Lokte do okolních lesů se nikomu
z jeho družiny moc nedařilo, zvěř jakoby se jim vyhýbala. Už mysleli na
návrat, když se před nimi objevil statný dvanácterák. Z lovců spadla
únava a začala štvanice. Se smečkou psů v patách stanul až na vrcholu
příkrého skalního útesu, před ním hluboká propast, za ním smečka psů
a lovci. Jelen však zatroubil a skočil ze skály. Též smečka seběhla za ním
do údolí, brzy se však ozvalo žalostné vytí. Když k nim opatrně sestou-
pili i lovci, strnuli údivem – ze země tryskal horký pramen, voda se tříšti-
la na tisíce krůpějí, a scenérii narušovali jen kňučící psi, kteří poté, co
se neopatrně vrhli do malého jezírka si poněkud popálili kožíšek a skoro
se utopili. Někdy se ještě uvádí, že jelen, který si po dopadu do hlubiny
podvrtnul jeden běh, si jej ve vlažnější vodě na okraji jezírka omýval. 

„To jsou Vary, již dávno jsem chtěl Vaší milosti ukázat tyto léčivé pra-
meny, ale jelen mne předběhl“, oznámil císaři loketský purkrabí. „Na
tomto místě postavím svůj hrad a tam, kde se prameny rozšiřují založím
město, jež ponese mé jméno a bude mít všechny výsady, aby nemocným
pomáhalo vracet ztracené zdraví. Skála pak, z níž skočil jelen, který nás
k teplým pramenům dovedl, nech� se na věčnou památku jmenuje
Jelení skok,“ prý na to pravil císař. 

Jde samozřejmě o legendu, která se takto nikdy nemohla odehrát
nejen proto, že jelen by skok z uvedeného místa nepřežil, ale i proto, že
teplota vody ve vřídle nějaké koupele či okamžité ochutnání neumož-
ňuje. Přece jen však s císařovou iniciativou založení lázní má co dělat. Na
Lokti se totiž Karel IV. zdržoval poměrně často, jednak kvůli loveckému
rozptýlení, jednak zde nocoval při vladařských cestách do sousedních
zemí. Znal zcela určitě lázeňské lokality ve Francii, Itálii i Německu,
proč něco podobného nevybudovat doma. A tak v r. 1358, který se pok-
ládá za rok založení lázeňského města, je dostavěn lovecký zámeček
a kolem něj se začíná rozrůstat obytná zástavba. V r. 1370 udílí císař
Karlovarákům stejná městská privilegia, jaká mají už dávno obyvatelé
nedalekého Lokte. Město dokonce obdaroval značným majetkem, dal
jim vsi Obora a Drahovice. V r. 1376 zde pobýval po dva týdny s celým
doprovodem, a zavítal do Varů ještě dvakrát. 

V dalších stoletích postupně Karlovy Vary nabývají na lázeňském
věhlasu. I když první lázeňští hosté se museli smířit se skromnými

poměry, určitě zde vždy nalezli to, co očekávali, především teplou min-
erální vodu ke koupelím a na zvěř bohaté okolí k lovům. Ve druhé
polovině 15. století pronikla známost Karlových Varů i za hranice. V r.
1522 vychází v Lipsku „Tractatus de Termis Caroli Quartis Imperatori“
(Pojednání o Varech císaře Karla IV.), jehož autorem je Dr. Václav Payer
z Lokte. Pojednání obsahuje nejen teoretická východiska lázeňské léčby
ve Varech, ale také přesné návody, „o tom , pro které choroby jsou tyto
lázně vhodné, o tělesné přípravě nemocných ke svrchu řečené vodě a o
době, kdy se k ní má přikročit, o řádu a způsobu, jak pít onu vodu a jak
se v ní koupat, o životosprávě a o některých sporných otázkách, které
se vynořily kolem výkladů v předcházejících kapitolách“. Payer je díky
tomuto dílu pokládán za zakladatele karlovarské pitné léčby. To už se
lázně pomalu stávají místem opěvovaným básníky, po požáru v r. 1604
se ve výstavbě uplatňuje baroko, do lázní stále častěji nacházejí cestu
významní hosté. Ani další rozsáhlý požár rozvoj města nezastavil, byly
zbourány městské brány a nová výstavba. pozdně barokní a empírová,
láká do města další a další hosty. Není sporu o tom, že přes všechny

Koupel a pití vody v lázních (dřevořez, Urs Graf 1508)
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svou pozornost k horkým varským pramenům. Autoři předkládají různá
dostupná svědectví, vztahující se k této otázce, a důkladně je analyzují,
aby alespoň částečně odkryli toto tajemství, nebo vzhledem k množství
(spíše absenci) a kvalitě historických pramenů pouze naznačují možná
vysvětlení. Zabývají se nejen osobností Karla IV. a jeho zásluhami o roz-
voj lázní, ale připomínají mnoho dalších historických okolností a sou-
vislostí týkajících se karlovarského regionu i celého českého státu ve
středověku. V závěru knihy uvádějí, že „Karel IV. pravděpodobně jen
povýšil již známou osadu, spíše lázničky či městečko Wary na město
královské, vybavil je loketskými právy a dalšími výsadami, čímž městu
umožnil zdárný rozkvět ... a připojil k němu své jméno …  Od té doby se
město nazývalo Carolli balneum, Karlsbad nebo Karlovy Vary. Tento
název se ale dlouho neujímal a sám Karel ještě delší dobu užíval pro
lázně označení Horká lázeň u Lokte. .Okolní obyvatelstvo užívalo sta-
rého názvu Wary nebo Warmbad až do 19. století…“. Poměrně podrob-
ně autoři uvádějí životopis Karla IV. se zaměřením na prodělaná zranění
a onemocnění a způsob jejich léčení a nastiňují v tomto směru možnos-
ti tehdejší medicíny. Pokud jde o lékařskou literaturu tehdejší doby, se-
znamují nás zejména s tzv. regiminy, zařazovanými mezi životosprávy,
psaná pro Karla IV. a jeho syny. Upozorňují na kolísání ve významech
dobového lékařského názvosloví a v důsledku toho na nebezpečí vyvo-
zování nesprávných závěrů při studiu dobových lékařských písemností. 

Zranění a nemoci Karla IV. mu mohly vnuknout myšlenku založit
také v Čechách světoznámé lázně a autoři vyslovují v závěru knihy dom-
něnku, že „jako pařížská univerzita sloužila za vzor pro pražskou Karlovu
univerzitu a italská města pro budování Prahy, mohly i lázně poblíž Luccy
sloužit za vzor karlovarským lázním. A nebo to byly tehdy známé lázně
v Cáchách nebo jiných německých městech? Ale to snad potvrdí nebo
vyvrátí někteří další badatelé“ (v blízkosti Luccy v Itálii již od 11. století
vyvěrala léčivá zřídla a Karel zde během života několikrát pobýval).
Karel IV. prokazatelně trpěl onemocněním dnou. Jeho lékaři byly nejpřed-

nější osobnosti tehdejšího lékařského světa. Pravděpodobně na jejich
doporučení, aby zkusil léčbu horkými prameny, absolvoval léčebné pobyty
v lázních. Písemně jsou doloženy jeho pobyty v Karlových Varech až v roce
1371 a 1376, avšak s jeho politickým působením v Loketském kraji je
možno se setkat již ve čtyřicátých letech 14. století a jeho pozornost
přechází i na Wary, kde dal v roce 1358 postavit zámeček Wary. Podle
autorů zůstává otázkou, zdali se už tehdy léčil u zdejších pramenů.

Považuji za velmi zajímavou a přínosnou též VIII. kapitolu, ve které
jsou zmiňována antropologická zkoumání císařových ostatků. Onemoc-
nění dnou potvrdili při antropologickém výzkumu Karlových tělesných
pozůstatků jak profesor antropologie Matiegka v roce 1928, tak i pro-
fesor Vlček v roce 1977, i když tento v otázce na příčiny Karlova one-
mocnění v roce 1350 došel k jinému závěru, se kterým je v kapitole IX.
vedena polemika. 

Celkově je kniha výpravnou publikací a to vzhledem ke svému roz-
sahu, celkovému uspořádání a grafické úpravě. Text je zpestřen téměř na
každé straně reprodukcemi dobových obrazů, dřevorytů a kreseb, pro
každou kapitolu je zvoleno vhodné motto. V závěru kniha obsahuje po-
drobný jmenný a věcný rejstřík. Seznam použité naší i zahraniční liter-
atury obsahuje téměř sedmdesát položek, na které je v textu odka-
zováno.       

Autoři odvedli vynikající práci i s ohledem na množství
shromážděných a zpracovaných pramenů, což jistě vyžadovalo velkého
úsilí, času a trpělivosti. Kniha zaujme nejen odborníky z oboru historie
lázeňství a historie lékařství a západočeskou zdravotnickou veřejnost,
ale i nejširší veřejnost se zájmem o historii naší země za vlády lucem-
burské dynastie.  

Ing. Mgr. Jan Klik
Autor je studentem doktorského studia při Filozofické fakultě

ZČU v Plzni  
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JAK BUDOU ŽÍT NAŠE PRAVNUČKY (PODLE PŘEDSTAV V R. 1935)

Pod titulkem „Jak budou žít naše pravnučky“ byl v týdeníku „Hvězda“
(č. 33/1935) publikován článek Prof. Dr. Elis Sloan-Chesserové z Londýna,
obsahující jakousi vizi života až třetí generace. Autorka se zamýšlí nad
několika oblastmi, v nichž bude pokrok nejzřetelnější, a svým součas-
nicím (jednalo se o týdeník pro „československé paní a dívky“) líčí před-
stavy, o jejichž reálnosti se jen málo čtenářek může v současnosti z vlastní
zkušenosti přesvědčit. Otiskujeme výtah článku Prof. Sloan-Chesserové
a necháváme na čtenářích, aby si sami porovnali do jaké míry současnost
vizím autorky odpovídá. 

„ S divnými pocity myslím na to, jak jednou budou žít naše pravnučky
v roce 2000. Jak budou milovat a pracovat? Závidím již předem svým
nenarozeným pravnučkám, ježto zcela pokročilé dopravní techniky poz-
nají snadno všechny krásy této země. A přece jen najdou ještě dosti času
k cílevědomé práci.

Jsem trochu žárlivou na jejich dokonalou odolnost a zdraví – dar to
pokročilé lékařské vědy. Nebo� medicína se během příštího století pod-
statně změní a my se budeme od moderních lékařů 21. století lišit tak,
jako se dnes od nás liší medicinmeni a kouzelníci Indiánů a černochů.
Lepší výhled do zákonů přírody a lidského organismu učiní zbytečnou
většinu dnešních léků a léčení. Ona zdánlivě tak bezvýznamná a přece
jen nebezpečná onemocnění, jež lehkomyslně označujeme jako nachla-
zení nebo katary, ony bolestné a k předčasnému zestárnutí vedoucí nemoci,
jež zahrnujeme pod názvem „reumatismus“, budou v r. 2000 právě tak
vzácné, jako dnes cholera a mor. Podstatně zesílený odpor našeho těla
proti nákazám umožní věk prodloužení mladosti a krásy, takže „pade-
sátnice“ roku 2000 budou mít zuby, kosti, vlasy a ple� dnešních „třicátnic“.
A krášlící prostředky budou v roce tom tím, čím nám jsou dnes prášky
ze žab a hadů nebo nápoje lásky.

A jakou domácnost povedou ženy roku 2000? Obraz domu budouc-
nosti počíná se již matně rýsovati. Ve Spojených státech mohou se již
koupiti venkovské domky ze železobetonu a asbestových součástek, jež
se dají během několika dnů sestaviti, s ústředním topením a chladícími
přístroji, elektrickým umývačem nádobí a rozptýleným světlem. Takové
domy již samy sebou vyřazují velkou část domácí dřiny a plahočení ze
života ženy v domácnosti. 

Ale na naše vnučky čeká ještě něco lepšího v tomto směru. I elek-
trický umývač nádobí zestárne, nebo� v domácnosti r. 2000 budou talíře
a misky z papíru, ale budou při tom vypadati jako z míšeňského porce-
lánu. Po upotřebení vhodí se přímo do elektrických kamen. Budou v té
době i lehounké třecí ručníky a hedvábné, skvostné prádlo z papíru,
které žena 2000. roku prostě po jednoduchém upotřebení spálí. Bude-li

v domech z r. 2000 vůbec ještě prach, pak se
naše pravnučky rozhodně nebudou s ním
potýkati vybaveny hřmotnými vysavači nebo
dokonce prachovkami.

Mnohé věci nezmění se ovšem ani během
nejbližšího sta let. Nevěřím v chemické výživné
pilulky budoucnosti. Kultivovaní muži - a také
ženy - vyvinou zálibu v jídlech stále vyběravější.
Chutná jídla, pojídaná ve příjemné společnosti,
jsou potěšením, jímž ani člověk 21. věku nepo-
hrdne, ani tehdy ne, když bude míti možnost
svou denní potřebu jídla ukojiti jedinou pilulkou. 

Nové ovoce i zelenina budou objeveny a obědy
i večeře budou dopravovány z centrálních ku-
chyní v elektricky vyhřívaných nádobách, ale pří-
prava chutného a výživného jídla stane se tím
spíše uměním a vědou, jež bude vyžadovati inte-
ligence a znalostí chemických a fyziologických,
jež naše pravnučky jistě budou míti v malíčku.

Budou míti ženy toho věku dosti volné chvíle
a snad i nudy, takže nebudou schopny ztráviti
svůj volný čas užitečně a hodnotně? Celý svět
bude v dosahu našeho š�astného potomstva, nebo�
to přece bude věk vzduchoplavectví a letecké
techniky, jež v našich letech teprve se probouzí.
Nový poměr k životu musí v příštích ženách
dozráti. Náš hlučný, nestálý, v přechodu se na-
cházející věk se svými dětinskými předsudky ve
věcech lásky bude našim vnučkám předmětem
posměšků. Jak budou smýšleti o manželství a
mateřství? Jen to jedno vím, že mateřský in-
stinkt je neuhasitelným dědictvím člověčenstva
a také hybnou pákou příští civilizace. A tím
také zůstane ...“

Slovo na závěr. Na jedné straně snad uspoko-
jení nad tím, že ne všechny vize Porf. Sloan-
Chesserové došly svého naplnění. Na druhé
straně však konstatování, že o leccos z toho, co jsme si právě přečetli,
usilujeme i nadále a zřejmě ještě delší dobu usilovat budeme. Co asi
čeká naše pravnuky a pravnučky?   

(jn)

problémy jsou Karlovy Vary dodnes našimi nejznámějšími lázněmi, jak
o tom svědčí i skutečnost, že s většinou současných hostů se pravděpo-
dobně naší mateřštinou nedomluvíme. 

Plzni blíže leží rozlohou i věhlasem menší, nikoliv však chudší na ar-
chitektonickou krásu či léčebnými účinky, Mariánské Lázně. I ony slaví

letos jubileum svého vzniku – 200. výročí. Ještě v r. 1779 psal lékař
a ordinarius kláštera v Teplé Josef Nehr, že „tato oblast je opuštěné
údolí, obklopené hustými lesy a kopci“. Povšiml si však také minerálních
pramenů a s podporou významného daru z klášterního rozpočtu, poskyt-
nutého opatem Karlem Kašparem Reitenbergerem se pustil do výstavby
prvního lázeňského domu. Roku 1808 Jan Josef Nehr zahajuje v prosté
budově nedaleko pramenů první lázeňskou sezónu. Název lázní pochází
od představeného kláštera opata Reitenbergera. 

Na status oficiálního lázeňského centra si však Mariánské Lázně musí
ještě deset let počkat. Do lázní nachází cestu řada českých politiků, vědců
a umělců, takže již v r. 1848 získávají městská práva. Postupně doznívají
po staletí trvající vlastnická práva kláštera Teplá. Za starosty Dr. Augusta
Herziga vyrůstají nádherné lázeňské domy a známá kolonáda, jejíž liti-
nová konstrukce vydržela dodnes. Zahradní architekt Václav Skalník
projektuje podle promyšleného systému parky, altány, další lázeňské budovy
a vyhlídkové terasy. V letech před první světovou válkou dosahuje počet
lázeňských hostů 30 tisíc ročně. „Mariánky“ se stávají mondénním a vy-
hledávaným centrem. Seznam prominentních hostů by byl velmi dlouhý
a obsahoval by např. jména jako Johann W. Goethe, Fryderik Chopin,
Nikolaj V. Gogol, Richard Wagner, Mark Twain, Alfred Nobel, Thomas
A. Edison, Siegmund Freund, pobývali zde i anglický král Edward VII.,
rakouský císař František Josef I., španělský král Alfons XIII. a mnoho
dalších. Po obou světových válkách trvalo vždy určitou dobu, než se
lázeňský turismus obnovil. Na dvoustou lázeňskou sezónu, která bude
zahájena o druhém květnovém víkendu, se Mariánské Lázně chystají
s oprávněným optimismem. (jn)  Objev horkého pramene Karlem IV. (Kresba Neprakta)



Proslulý český chirurg Prof. MUDr. Eduard Albert (1841-1900) byl nejen
skvělým lékařem, ale byl také znám jako popularizátor české poesie,
překladatel, básník a žamberecký historiograf (v Žamberku se narodil).
Jeho zájem o historii se promítnul i do méně známého příspěvku, který“
pod titulkem „Chirurgie a tělocvik“ s podtitulkem „Příběh ze Sparty“ vyšel
v almanachu „Za praporem sokolským“ v r. 1887 k 25. výročí založení
Sokola. Článek doprovodil ilustrací malíř Václav Brožík, rodák z Třemošné
nedaleko Plzně. Albertův článek otiskujeme v plném znění. 

„Bylo časně z rána, když se Ktesias, syn Ktesiarchův procházel Spartou.
Byv po sedm let v zajetí perském stal se miláčkem Artaxersesa Mnemona,
jehož ránu byl zahojil; důvěra, kterou si tím získal, byla tak veliká, že byl
poslán do Řek s poselstvím diplomatickým.

Zamyšleně hleděl, kterak se Eurotas v ranním světle třpytí a naslouchal
hučení jeho vln.

Hostitel Eudoxus; stoje opodál, pravil pojednou:
„O hosti můj,“ vece, „slyším, veselý křik našich jinochův. Nebylo by Ti

snad libo, podívat se mezi ně? Platanistas – prostranství, kde naši jinochové
se cvičí, potýkají a veselí, už se rozlehá křikem mladých hrdel!“

„Vždy� víš, o laskavý, že po tom toužím. Jděme!“
Za chvilku byli mezi jinochy lakadaimonskými, kteří umlkli a uctivě postanuli.
„Nerušte ani svých cvičeni, ani své veselosti!“ dí Eudoxos. „Hos� můj rád

aby viděl, co umíte, aby to v Asii vypravoval Peršanům.“
I vystoupil mladík Euryleon a pokynuv druhu svému Theopompovi,

postavil se pevně do lýtek, lokte maje v boky opřeny. Hbitě po něm vylezl
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CHIRURGIE A TĚLOCVIK

MEDICÍNA A UMĚNÍ

VÝSTAVA „MEDICÍNA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ“ V TŘEMOŠNÉ
28. 2. - 21. 3. 2008

Společnost malíře Václava Brožíka pracuje již téměř deset let v Tře-
mošné - v rodišti tohoto významného českého malíře. K jejím hlavním
aktivitám patří pořádání výstav ve Výstavní síni malíře Václava Brožíka,
která se nachází v budově městského úřadu v Třemošné.

Výstavní činnost v roce 2008 zahájila Společnost malíře Václava Bro-
žíka výstavou „Medicína ve výtvarném umění“ ze sbírky plzeňského
tělovýchovného lékaře MUDr. Jaroslava Nováka, v současné době pra-
covníka Ústavu tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni. Výstava byla za velkého zájmu obyvatel Třemošné (bo-
hužel se všichni do výstavní síně nevešli) zahájena vernisáží ve čtvrtek
28. února. V úvodu byl pro účastníky vernisáže krásným zážitkem poslech
malého koncertu žáků zdejší Základní umělecké školy. Ředitelka této
školy, paní Mgr. Jarmila Žižková, uváděla hudební program dětí, které
navštěvují klavírní, houslové a akordeonové oddělení a které pod vede-
ním učitelek p. Heleny Šandové, p. Heleny Papežové, p. Andrey Vaňkové
a p. Marie Vaňkové předvedly skvělé výkony.

Po hudebním programu autor výstavy pan MUDr. Jaroslav Novák
mluvil o tom jak sbírka vznikala, jak začal shromaž�ovat grafická díla,

reprodukce či tisky nejrůznější povahy na nichž je patrná, někdy i jen
okrajově lékařská profese.

Po tomto „oficiálním“ zahájení výstavy, se rozproudila vřelá debata
mezi autorem výstavy a mnoha účastníky vernisáže. Návštěvníci se nej-
více bavili před obrázky, kde je propojeno lékařské povolání s humorem.
A� už před barevnou litografií „Léčení podle Kneippa“, „Léčebná gym-
nastika podle Hoeniga“ či litografie „Lékařský dům“ (autorka: Jana Vacková).

Výstavu, která trvala tři týdny, navštívilo asi 350 lidí, kteří se nejen
poučili, ale také pobavili.

Jsme velice rádi, že pan MUDr. Jaroslav Novák vyhověl našemu po-
zvání a tak Společnost malíře Václava Brožíka mohla ve své výstavní síni
uspořádat tuto pozoruhodnou a zajímavou výstavu.

Naše spolupráce s majitelem sbírky však pokračuje. Koncem května
bude zahájena výstava z další jeho sbírky, která obsahuje díla malířů,
sochařů a spisovatelů čerpajících námětově z chodského regionu.

Božena Bumbálková 
Předsedkyně Společnosti malíře Václava Brožíka

Při vernisáži výstavy „Medicína ve výtvarném umění“ měla úvodní
slovo paní Božena Bumbálková. Podklad k němu jí velice laskavě
poskytnul Prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc., který jej před
léty připravil pro vernisáž jedné z výstav v prostorách Ústavu histolo-
gie a embryologie na plzeňské Lékařské fakultě. Takto zazněla jeho
slova v projevu paní Bumbálkové:

„Pan profesor Jaroslav Slípka ve svém zamyšlení o úzké symbióze
medicíny a umění vzpomíná na legendárního docenta Jaroslava Jerie -
přednostu soudního lékařství. Pan zdravotní rada, jak byl tenkrát
oslovován, se ve své oblíbené tématice - dějin lékařství - věnoval na pří-
kladech Leonarda da Vinci a Goetha úzkému vztahu vědy a umění
a konkrétně nápadnému vztahu medicíny a umění na příkladech českých
lékařských osobností, jako byl Vladislav Vančura, významný český spiso-
vatel, který byl také lékař, nebo profesor Slabý, vynikající biolog a přitom
skvělý klavírista, nebo profesor Thomayer, který byl nejen špičkovou
osobností vědy, ale i uznávaným spisovatelem. 

Pan profesor Slípka cituje také závěr disertace profesora Josefa Hyrtla,
kterou tento slavný pražský anatom předložil na téma, zda je medicína
vědou nebo uměním. Latinská disertace, uložená v pražském anato-
mickém ústavu končí konstatováním, že medicína je jak věda, tak umění
- a z toho vyplývá, že se má medik vzdělávat jak ve vědě, tak i v umění. 

V čem je ona síla umění, která ve století vědy a techniky neztrácí
svoji přitažlivost. Odpově� je velmi jednoduchá a vyslovil ji náš vynika-
jící malíř a obdivovatel technické civilizace Kamil Lhoták: “Život bez
umění není možný“. Přesto však nás i toto konstatování nutí hledat
odpově� na otázku co je společného v charakteristice vědy a umění.

Pan profesor Slípka dochází k závěru, že je to přirozená, zakódovaná
touha člověka po poznání, spojená s tvůrčí činností. Jde tedy o jakýsi
atavistický signál k činorodosti. Tento signál, ono biblické „budiž svět-
lo“ prožívá jak vědec, tak umělec na začátku tvořivé práce a to a� sedí
třeba u mikroskopu, psacího stroje nebo u klavíru nebo stojí před
malířským stojanem. Tato touha po poznání je tedy v člověku zakó-
dovaná. Společnou vlastností jak vědce, tak umělce je tedy  vrozená
nutnost tvoření a je tedy úkolem jak umělce tak vědce tuto lidskou
schopnost tvořivě využívat a maximálně rozvíjet. 

Pan profesor Slípka zastává názor, že signálem pro vědce je vždy
určitý definovatelný dílčí problém, který se snaží vyřešit a i když jej nikdy
nevyřeší do detailu, snaží se pak své výsledky zobecňovat. U umělce je
to většinou poněkud obráceně. Jeho zaujme spíše obecná tématika
(krása přírody, těla a pod) a tu naopak individualizuje svým subjektiv-
ním pojetím. Oba nikdy svoji práci nedokončí, ale svými myšlenkami
stimulují druhé, kteří na jejich výsledky navazují a vnášejí do nich své
pojetí a všichni se tak stávají  součástí rozvíjející se kultury. 

A jaký je závěr pana profesora vyplývající z uvedených úvah o vědě
a umění: potřebujeme vědu, potřebujeme více vědy a stejně tak potře-
bujeme umění a více umění - jen tak dosáhneme moudrosti, abychom
se mohli považovat za člověka moudrého - za druh Homo sapiens.

Lékaři se proto věnují nejen medicíně, ale také literární činnosti,
malování, hudbě a nebo jsou znalci a sběrateli výtvarného umění.

Na úplný závěr je možné zde připomenout slova Marka Twaina
a Dudleye Warnera z knihy Pozlacený svět: „Nezná-li lékař nic jiného
než medicínu, je velká pravděpodobnost, že nezná ani medicínu“.
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PRANOSTIKA

Jestli březen kožich stáhl
duben rád by po něm sáhl. 

Samotný konec března jsme měli už opravdu jarní, týden před tím
si však v zimních střediscích libovali, že lepší sněhové podmínky

neměli ani v prosinci či lednu. Takže – lze asi očekávat pravé aprílové
počasí. 

Raději žádné knihy než věřit všemu, co je v nich
napsáno.

(Meng-c, 371-289 př.n.l., Lexikon čínského mudrosloví, Academia 1999)

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, 
že i ten druhý může mít svou pravdu. 

ŽIVOTNÍ MOUDRA
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K tradičnímu děkanskému tělovýchovnému dnu jsou zváni všichni
studenti a zaměstnanci Lékařské fakulty na 15. 5. 2008. Náplň připravu-
je tradičně Ústav tělesné výchovy, v pozváncce je možno si vybrat ze
široké nabídky aktivit. Proběhnou soutěže v sálové kopané, volejbalu,

basketbalu, squashi, tenisu a plavání (již ve středu večer!), bude možno
si protáhnout tělo při aerobiku. Po šestadvacáté se vyznavači pěší i cyklo-
turistiky vydají na turistický pochod „Kolem Bolevekých rybníků“. V cíli
se pak sejdou u táboráku s možností doplnit vydané kalorie.

DĚKANSKÝM TĚLOVÝCHOVNÝM DNEM BUDE ČTVRTEK 15. 5. 2008

Theopompos a už stál na pravém jeho rameni. Lehoučko se nakloniv
napravo skočil po hlavě dolů, avšak dopadl na ruce před se vztažené
aučiniv na rukou přemet, stanul ihned vzpřímen, rtoma se trochu usmívaje.

Ktesias projevil své podivení několika slovy velmi uznalými, až se
Theopompos zardíval.

„Sečkej, Euryleonte!“ ozval se ze zadu kdosi, „já to zkusím také!“
„Keleas, Keleas! – Ach to bude vřava!“ volali jinochové.

I vystoupil jinoch, jemuž bohové dali postavu nad míru zavalitou a výraz
tváře komický. Euryleon, věda jakou tíži mu bude nésti opřel se o zemi,
jakoby se do ní zarýval. Keleas po něm vylezl dosti obratně. Naklonil se –
jedna, dvě – avšak těžké tělo padlo k zemi nárazem takovým, že se mu
snad něco stalo. Mžikem sice byl Keleas zase na nohou; avšak pravé rámě
jeho viselo jaksi nepohybně. „Vymknuto!“ pravil klidně, ba s úsměvem.

Přemítáno, jak vymknutí napravit.
Tu vystoupí z řady jinochův štíhlý, vysoký Apollonides a slova nepro-

mluviv skrčil se ramenem svým pod paži vymknutou; pak položiv vymknuté
rámě přes prsa svá, rychle povstal a raněného do výšky pozdvihnul, že
tento na svém rameni takřka visel. Bylo slyšeti hlasité lupnutí a radostně
zvolal Keleas: „Dobře, už je to napraveno!“ Načež všichni přihlédnuvše,
ovšem uviděli, že se věc podařila.

Když se Ktesias po nějakém čase do Asie zpět ubíral, setkal se kdesi
sHippokratem, nejproslavenějším té doby lékařem, jehož sláva přes věky
avěky posud se skvěje na obloze řecké vzdělanosti. Dlouho spolu roz-
mlouvali o vymknutí kyčle; je� známo, že v té věci byli mínění různého.
Nepohodli se ani tehdá.

„Avšak jednu věc Ti povím, ó sluvútný! Ve Spartě jsem viděl, kterak jistý
jinoch druhu svému napravil vymknuté rámě beze všech nástrojů.“

Pozorně poslouchal božský stařec a usmívaje se dí: „To� opravdu způ-
sob důmyslný; avšak kdyby ten, komu se rámě vymklo, byl těla nepatrného,
bylo by třeba, aby se k němu přivěsil ještě jiný, tak aby tíže dostatečná pod-
porovala toho, kdo napravuje.“

„Napiš to, prosím, aby věc byla uvedena ve známost obecnou a k užitku.“
Čta knihy Hippokratovy „O kloubech“, porozumíš, ó čtenáři milý, kterak

Hippokrates došel známosti o způsobu napravování, právě zmíněném. My
jsme přišli věci na stopu v prastarém kodexu posud neznámém, pamatovali
jsme si příběh ten --: avšak, kde kodex onen se chová, jsme zapomněli
načisto. A kdyby i toho kodexu nebylo, nemohla se věc tak sběhnouti?

Prof. E. Albert


