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12. DUBEN - MEZINÁRODNÍ DEN LETECTVÍ A KOSMONAUTIKY
PO ČTYŘICÁTÉ

Dnes už většině současné světové populace
nepřijde nijak zvláštní, že každou chvíli se do
kosmického prostoru vypraví raketoplán s lid-
skou posádkou a po splnění vědeckých úkolů
se vrátí na Zemi. Máme již i první vesmírné
turisty, kteří si mohli dovolit ten komfort
podílet se svými financemi na částečné úhradě
nákladů, spojených s vysláním lidské posádky
do vesmíru. Reálně se uvažuje o vyslání dalších
kosmonautů nejen na Měsíc, ale i na planetu
Mars. Ti, kteří zažili první úspěšný let kosmo-
nauta do vesmíru, jsou již v menšině. Tento
historický okamžik však bude nadále
připomínán jako Mezinárodní den letectví a kosmonautiky. Stalo se tak 12.
4. 1962 a prvním člověkem ve vesmíru byl ruský, tehdy spíše sovětský kos-
monaut Jurij Alexejevič Gagarin.

Narodil se ve vesničce Klušino 9. 3.1934, oba rodiče pracovali v místním
kolchoze. Rodina přežila válku na Němci okupovaném uzemí beze ztrát na
životech, ač život byl krušný. Hned po válce Jurij přesídlil do Ljuberců
uMoskvy, učil se slévačem. Jako jeden z nejlepších učňů byl vybrán ke stu-
diu na technické škole v Saratově. V tamním aeroklubu také přišel poprvé
do styku s létáním, Jak-18 byl jeho první samostatně pilotovaný letoun. V r.
1955 byl přijat na leteckou školu v Orenburgu. Stal se vojenským pilotem.
Do r. 1959 sloužil jako stíhací pilot na základně u Murmanska za polárním
kruhem. Ještě jako student se oženil se zdravotnicí Valentinou Gorjačevovou.
V r. 1959 se jim narodila dcera Jelena, o dva roky později druhá dcera Galja. 

Na podzim 1959 se přihlásil do náboru, z něhož měla vzejít první skupina
budoucích kosmonautů. Z více než dvou tisíc kandidátů se dostal do nejužší
skupiny vybraných. Všichni poté v dalších dvou letech prošli tvrdým výcvi-
kem. Sám šéf sovětslkého kosmického programu Sergej Koroljov podle
výsledků zkušebních testů navrhl pověřit pilotováním první kosmické lodi
právě Gagarina. 

Start poslední z pěti připravovaných kosmických lodí pojmenované
Vostok 1 (předchozí čtyři měly jiné experimentální úkoly, mj. vynést do ves-
míru dva pokusné psy a na nich sledovat účinky pobytu v kosmickém pro-
storu) se zdařil, a 12.4.1962 v 6:07 hodin ráno se lo	 odlepila od zemského
povrchu. Krátce nato se ozvalo radostné zvolání kosmonauta „Pajéchali!“ 

Na oběžné dráze snášel beztížný stav bez problémů. Jeho úkolem ten-
tokrát nebylo přejít na ruční řízení, ale řada operací při řízení jiných systémů

- vedl rádiové rozhovory, reguloval vytažení žaluzií v oknech, obsluhoval
přepínače, vedl palubní deník, kontroloval reakci svého organismu na ne-
zvyklé podmínky. Uváděl: „Z výšky tří set kilometrů je velmi dobře vidět
osvětlený povrch Země. Při pohledu dolů jsem viděl mraky a jejich lehké
stíny na polích, lesích a mořích. Dobře jsem rozeznal pobřeží pevnin, ostro-
vy, velké řeky a vodní nádrže. Okny zářily do kabiny podivuhodně jasné
a studené hvězdy, strašně vzdálené, ale přesto z oběžné dráhy Vostoku se
zdály být blíž než Země...“Uskutečnil jeden oblet Země a po 108 minutách
přistál na padáku u Semelova v Saratovské oblasti.  

Rázem se stal nejznámějším člověkem planety. Byl povýšen z nadporučí-
ka na majora, vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu, triumfálně dva
dny po vesmírném výletu přijat v Moskvě. 

Vedle veřejných povinností (stal se mj. poslancem Nejvyššího sovětu)
zůstal nadále kosmonautem. Od r. 1963 byl zástupcem velitele výcvikového
střediska a netajil se ambicemi na účast v dalších letech. V r. 1968 úspěšně
zakončil studium na Žukovského vojenské letecké akademii v Moskvě. 

Jeho první zahraniční cesta vedla do Prahy. V r. 1967 navštívil též Karlovy
Vary. 

27. 3. 1968 odstartoval spolu se svým instruktorem na rutinní let na le-
tounu MiG-15. Šlo o kontrolní let techniky pilotáže. Pro nevyhovující kli-
matické podmínky byl úkol přerušen a letoun se vracel na základnu.

Letoun se však dostal do prudké
klesavé spirály, kterou se letcům
nepodařilo vyrovnat. Snad došlo ke
ztrátě prostorové orientace, uvádí se
přetížení 12G. Letoun dopadl na
zem rychlostí 145 m/s. 

Na památku prvního kosmonauta
bylo město Gžatsk poblíž jeho
rodné vesnice přejmenováno na
Gagarin. Je po něm pojmenována
planetka a kráter na odvrácené
straně Měsíce. 

Před 40 léty - v r. 1969 - rozhodla
Mezinárodní letecká federace, že
den prvního úspěšného letu člověka
do vesmíru se bude slavit jako
Světový den letectví a kosmonau-
tiky.     (jn) 

V září 1969 se v Seattlu (USA) konala konference, na níž wiskonsinský
senátor G. Nelson oznámil úmysl vyvolat na jaře 1970 celonárodní akci za
ochranu životního prostředí. Celá šedesátá léta  minulého století byla ve
Spojených státech obdobím dynamických změn  v nazírání na ekologické
problémy. Za Den Země byl vybrán 22. duben, poprvé v r. 1970 (letos je tedy
připomínán po čtyřicáté).  Účast Američanů předčila očekávání - na
různých shromážděních jich svoji touhu po zdravém  udržitelném životním
prostředí demonstrovalo 20 milionů. O dvacet let později v r. 1990 tato
myšlenka mobilizovala 200 milionů obyvatel naší planety ve 141 zemích,

kladl se již důraz na recyklaci odpadu a na celosvětové dohody o ochraně
životního prostředí. Po patronací OSN tak došlo k celosvětové konferenci
o Zemi v r. 1992 v Rio de Janeiru. V současnosti probíhá připomínka nut-
nosti věnovat pozornost životnímu prostředí na naší planetě ve 175 zemích
všech kontinentů s účastí okolo půl miliardy obyvatel. Den země se tak stal
největším světským svátkem. Organizace zabývající se ochranou životního
prostředí tento den apelují na své občany s výzvou změnit své chování vůči
přírodě a dosáhnout pozitivních legislativních opatření.            

(jn)

22. DUBEN - DEN ZEMĚ

DUBEN - MĚSÍC KNIHY

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – původním názvem Státní
vědecká knihovna v Plzni - byla založena dekretem v roce 1950. Při příleži-
tosti Měsíce knihy jsme se obrátili na ředitelku této knihovny PhDr. Ivanu
Horákovou s žádostí o informace, týkající se především medicínského fondu

knihovny. Uvádíme její odpově	.
„Jedním z prioritních úkolů nové knihovní instituce bylo poskytovat služ-

by studujícím plzeňských vysokých škol včetně Lékařské fakulty UK, což
jasně deklaruje její poslání i pro studující medicíny, jak se tehdy říkalo.



Tím byl dán i základ  pro nákup knihovních fondů, kde lékařství hrálo vždy
vedle tradičních plzeňských oborů strojírenských, elektrotechnických a pe-
dagogických, hlavní roli. Náš plán doplňování - nákupu vždy počítá s lékařský-
mi obory jako hlavními s ohledem na studující, kteří nás navštěvují. I když
nejsme takovými úzkými specialisty jako knihovna LF v rámci Střediska
vědeckých informací, je zde základ a odborné učebnice pro všechny lékařské
obory alespoň v širším spektru. Od padesátých let odebíráme také odborné
časopisy z nichž u řady titulů skutečně jde o všechny ročníky od roku 1957,
kdy se plně knihovna otevřela veřejnosti. Ve starých fondech jsou zastoupe-
ny  monografie i z 19. století. Ročně z přírůstku cca 22 tisíc  svazků  je z oborů
lékařských  okolo 700-800 titulů, dále monografie z psychologie a sociologie
a věd příbuzných opět kolem 400 publikací. Můžeme říci, že asi 7-8 %
přírůstků je přímo s  lékařskou tématikou. Obdobně je tomu i u odborných
periodik českých a zahraničních.  Všechny lékařské časopisy jsou archivovány,
řada  informací je poskytována přímo z elektronických zdrojů  a databází.
Časopisů, věstníků, bulletinů a informačních zdrojů z oboru je více než 60.
Záleží samozřejmě na úhlu pohledu a zpracování tématu, ale  každopádně je
lékařství stěžejním bodem doplňování spolu s dalšími pěti hlavními obory.

Databáze uživatelů - čtenářů čítá na 11 500 aktivně registrovaných uži-
vatelů, ti si ročně půjčí 600 tisíc publikací. Naše čtenáře oborově nesledujeme,
ale krátkým průzkumem můžeme říci, že je zde 250 - 300 aktivních studu-
jících lékařských oborů a 200 lékařů nejrůznějšího zaměření, kteří nás
navštěvují. Osobní data jsou chráněna a čtenáře podle  titulů nerozlišujeme -
vysokoškolsky vzdělaných, badatelů a pedagogů máme evidováno více než
třináct set.

Pětašedesát procent našich uživatelů jsou studující všeho druhu - mám-li
to tak říci. Asi nejzajímavějšími svazky v našich fondech jsou obecně  staré
anatomie a lékařské knihy ze 17 a 18. století  a odborný časopis o zdraví

„Gazette de la santé“ z roku 1782. Jednotlivé tituly knihovního fondu a další
podrobnosti lze zjistit v elektronickém katalogu a na webových stránkách
www.svkpl.cz.“ (r)

Kreslil: Vladimír Renčín

Vynález knihtisku Johannem Gutenbergem v r.
1445 měl obrovský vliv na rozvoj lékařské vědy.
Díla lékařských klasiků z antické doby se stala
díky tisku rázem přístupná široké lékařské veřej-
nosti. Typické je, že prvním tištěným lékařským
dílem se stal kalendář pro pouštění žilou a po-
čiš
ování na rok 1457. Byly v něm označeny dny
v roce, které jsou pro pouštění žilou nejpřízni-
vější. Obdobné kalendáře vycházely i v dalších
letech a patří dnes k cenným raritám.

Záhy následovala vědecká díla, jejichž autory
byli zprvu lékařští klasici. V r. 1469 vyšla
Pliniova „Historia naturalis“, první datované
lékařské a přírodovědné dílo. Následují díla
arabských klasiků Mesuea, Abulkasima, Rha-

zesa a Avicenny a v r. 1472 prvé dílo žijícího
autora „Practica“ od Mattea Ferrariho. Dalšími
současnými autory byli Petro de Abano
(„Conciliator“), Tadeo Alderotti („Regimen sani-
tatis“), dětské lékařství od Paola Bagellardiho,
a další, též druhé vydání Pliniova Přírodopisu.
V r. 1473 už je to další plejáda vědeckých spisů
- Metlingerova „Životospráva malých dětí“,
Mesuëovo „Antidotarium“, Serapionova „Sim-
plicia“, různá díla Petra de Abano, Simona
Genuensise, Jakoba Forliviensise, Gentila da
Foligno a dalších. Koncem 15. století je tímto
tempem lékařská literatura již značně rozsáhlá.

S vývojem techniky tisku se knihy stále zdo-
konalují. Důraz je kladen na vyobrazení a ze-

jména přírodovědecká a lékařská
díla jeví všechny vývojové stupně
ilustračního umění. Původní
dřevoryt vystřídá od počátku 16
století mědirytina. Vyobrazení
nabývají na ostrosti a přesnosti,
roste jejich vědecká cena. 

Samostatnou kapitolu před-
stavují titulní listy lékařských knih.
Titulní list je stejně tehdy jako
dnes uspořádán tak, aby docílil u
zájemce co nejlepšího účinku.
Naznačuje též, komu je kniha
určena. Koncem 15. a začátkem
16. století se objevuje spousta bro-
žur s populárním obsahem, lé-
kařské knihy mají často obsah
zaměřený na bylinářství, léčivé
procedury, předpisy úřadů (např.
jak se chovat v případě morové
epidemie), atd. Jednu z takových
brožur uvádí ilustrace titulního
listu příručky chirurgie, na němž je
ukázáno, co vše skrývá obsah -
rozpitvaný muž zasažený všemi
možnými zbraněmi, meči, dýkami,
šípy a obuškem, navíc našlapující
pravou nohou na hřeb a levou na
trn. 

Samozřejmě knihy určené
odborníkům či studentům me-
dicíny měly vyšší výtvarnou

i obsahovou hodnotu. Mezi nejlepší se řadí
Vojenská kniha ranhojičská (Feldtbuch der
wundarzney) z r. 1517 od Hanse von Gersdorfa,
vytištěná ve Štrasburku. Titulní dřevoryt znázor-
ňuje dva lékaře-světce Kosmu a Damiána, Kos-
mu s lahví na moč a Damiána s nádobkou na
masti. 

V r. 1535 byla v Benátkách vytištěna Anato-
mia od Berengaria Carpuse. Na titulním dřevo-
rytu je znázorněn autor, jak přednáší studentům
v Boloni. Nesnižuje se k tomu, aby sám vyučoval
na mrtvole. Prosektor pitvá a famulus ukazuje
hůlkou na části o nichž profesor ze své knihy
přednáší. 

Umělecká výzdoba lékařských knih trvala až
do konce 19. století, poté nové reprodukční
techniky se sice vyznačují větší přesností, ovšem
na úkor složky umělecké. 

(Podle Měsíčníku CIBA 1935, č.13)                
(jn)  

Titulní list Chirurgie od Hieronyma
Braunschweiga. 1497.

Titulní list Anatomie od Berengaria Carpuse. 1535.
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JAN HAVLASA - CESTOVATEL - O KNIHÁCH

Od nejútlejšího mládí jsem vždy v knihách shledával zvláštní přitažlivost
a to bez ohledu na jejich vnitřní cenu. Ač můj literární vkus osvědčil by se
v můj prospěch, kdybych vyjmenoval nedlouhý seznam svých zamilovaných
spisovatelův, jsem nachýlen věřiti, že málo lidí přečetlo kolik škvárův a bez-
cenného braku, co jsem ho v půltuctu jazyků přelouskal za svých potulek
po světě. Konec koncův i v nejšpatnější knize je zakleta duše, nějaká marná
touha, nějaký všelidský pathos, a není knihy na světě, v níž nenašla by se
aspoň jedna krásná věta, kadence, složení slov, obraz, myšlenka nebo nějaké
poučení, by
 po případě pisatelem ani nezamýšlené. Zapadlí spisovatelé de-
sátého řádu a knihy těch, kteří vlastně ani spisovateli nebyli, obskurní svazky
soukromých vydavatelů, zapomenutí oslavenci zapomenutých klik, umlčení
zápasníci s větrnými mlýny, venkovští diletanti, kteří snad do uplatnění své
ješitnosti vložili poslední krvavé úspory, nádherné a s obsahem neúměrné
edice bohatých a přece tak zoufale chudých estétův, první pokusy těch, které
později život vyléčil  a poslední záchvaty nevyléčitelných, nesplněné sliby a ne-
postřehnutá splnění jiných, neartikulované výkřiky velikých duší a artikulo-
vané blábolení titěrných dušiček, okultní nápady, náboženská blouznění,
hloupoučká pornografie a groteskní jedy, tápání v mlhách a záblesky tajem-
ných světel, to vše mne vždy zajímalo aspoň tolik, jako ostatek uznané lite-
ratury s výjimkou právě mých zamilovaných autorů, kteří byli pro mne
ostrovy v moři toho všeho, co kdy vyšlo z lidského péra. Jsou ještě občas
zemětřesení v mém světě, po nich že objeví nový ostrov na moři; ale to se
přihodí velmi zřídka, a nikdy není vyloučeno, že takový nový ostrov se
prokáže dříve nebo později fata morgánou, nebo, že zase zapadne pro mne

do moře. Nebo
 jsme jen smrtelní lidé a podléháme mnohým omylům.
Nechci tím naznačiti, že bych se býval takových omylů kdy dopustil ve

svých dobrodružstvích s obskurními a neznámými nebo zapomenutými kni-
hami. Ač je si těžko představiti něco pošetilejšího nebo nespravedlivějšího,
než tento svět pošetilých a nespravedlivých lidí, myslím, že není jediné knihy
mezi zapomenutými, jež by si svého zapomenutí nezasloužila, a jsem pře-
svědčen, že v tomto ohledu jediná nespravedlnost spočívá v tom, že tisíce
jiných v zapomenutí nezapadnou tak rychle, jak si toho zasluhují. Ale dekáda
i století jsou celkem jen povzdechem věčnosti všehomíra, ba i konečnosti
toho nedokonalého světa, a tak jedinou útěchou je mi přesvědčení, že
aspoň z mých zamilovaných spisovatelů některé knihy nezapadnou v tom
moři, jež zvedá se stále novým příbojem, a spokojeně spouštím se i potápím
do toho moře, kde se mi namane příležitost. Občas té příležitosti hledám
akdykoliv odjíždím z některého města, lze s jistotou tvrditi, že málokterý
antikvariát nebo bukinista unikli mé pozornosti i v nejodlehlejších a nejméně
lákavých uličkách. Mám v těchto kruzích své dobré známé právě tak v Tokyu
jako v Praze, právě tak v Chicagu jako v Paříži, právě tak v Riu de Janeiro
jako v Kapském Městě, právě tak v Sydney jako v Moskvě.

(Citováno podle Havlasa J.: Píseň korálových útesův. Tahitské novely.
Psáno 1911-1921.)

A co napsal Jan Amos Komenský: „Nestačí jen vážit si knih víc než zlata
a  chovat je jako poklady - nebo
 k čemu je ukrytý poklad? Kromě úcty je
třeba knihy číst, aby poklady moudrosti v nich zakopané byly vykopány, aby
dostaly se na denní světlo a užívalo se jich.“ (jn)

V závěrečné části informace o 30. Světovém kongresu sportovní medi-
cíny přinášíme výběr sdělení z dalších oborů medicíny, které v současnosti
stále intenzivněji zkoumají vliv pohybových aktivit na lidský organismus
(výživa, genetika, dopingová kontrola, komplexní léčba atd.)

J. Marins a spol. (Minas Gerais-Brazílie): Effects of pre-exercise meals on
glucose kinetic before and during moderate exercise. Patnáct trénovaných
mužů absolvovalo třikrát hodinovou zátěž na běhacím ergometru na úrovni
70-80% V02max. Při jednom pokusu před výkonem nepožili žádnou
potravu či nápoj, při druhém snídani s několika doporučovanými výživový-
mi doplňky, při třetím 400 ml nápoje Gatorade s obsahem glycidů. U žád-
ného z uvedených výživových režimů nedošlo v průběhu zátěže ke znám-
kám hypoglykemie, Po snídani se směsí doplňků bylo po 15 min zátěže
dosaženo významně vyšších hodnot glykémie než u ostatních měření, jinak
rozdíly nebyly významné.

A. N. Popescu a spol. (Bukureš
-Rumunsko): Alternative approach on
rugby players´ diet. Byla vypracována individuálně aplikovatelná výživová
strategie hráčů rugby, přihlížející ke specifitě tohoto sportovního odvětví
i charakteru tréninkového zatížení.

X-F. Wang a spol. (Danone-Francie): A probiotic fermented dairy product
improves clinical outcome of common infections and life quality in stressed
adults. Pokusné osoby byly podrobeny několika stressorům (fyzická zátěž,
spánková deprivace a psychologický tlak). Mezi experimentální skupinou
(E), která užívala denně po 7 týdnů Actimel (n=118) a kontrolní skupinou
(K) užívající placebo (n=121) nebyl významný rozdíl z hlediska nemocnosti
na obecné infekční choroby, ti, kteří ve skupině E onemocněli, se však
vyléčili významně dříve než nemocní ve skupině K. Skupina E též vykazo-
vala několik příznivějších charakteristik týkajících se kvality života. 

C. Moreno a spol. (Palma de Mallorca-Španělsko): Nutritional profile of
a group of young soccer plyaers: reminder of 24h. Rozbor jídelníčku mla-
dých fotbalistů (n=97) ukázal na závažné nedostatky ve výživě: absence sní-
daní, nepoměr v energetické hodnotě jednotlivých denních jídel, vysoký
podíl tuků a nedostatek glycidů a u mnoha i nedostatečná energetická hod-
nota  při náročném tréninkovém zatížení. 

P. Tauler a spol. (Palma de Malorca-Španělsko): Nutritional profile of
amateur young swimmers: gender differences. U chlapců (n=22) byla zjiště-
na významně vyšší energetická hodnota a množství bílkovin v potravě, ve
stravě dívek (n=14) bylo významně vyšší zastoupení nenasycených mastných
kyselin. U obou skupiny byl zjištěn deficit v příjmu karptenů, vitaminu A,
vitaminu E, vitaminu D a kyseliny listové, dívky navíc měly nedostatečný
příjem železa a Ca. 

M. Sillero-Quintana a spol. (Barcelona-Španělsko): Dietary intake in track
and field athletes during a competitive training period. Rozbor jídelníčku
vrcholových španělských atletů ukázal na nedostatky: vysoký příjem cho-
lesterolu, suboptimální příjem vitaminů E, D a K, draslíku a magnézia, u žen
též nedostatečný příjem kyseliny listové a vápníku. Stravovací zvyklosti
atletů je třeba sledovat a sportovce informovat o nedostatcích. 

M. Mariscal-Arcas a spol. (Granada-Španělsko): Diet followed by the
Spanish wrestling team during a stay in the CAR (Altitude Training Center)
of Sierra Nevada preparing the Olympic Games in Beijing. Při vysokohor-
ském tréninkovém předolympijském kempu nebyly při pečlivě programo-
vané stravě zjištěny žádné závažnější nedostatky. Při stravování zápasníků je
třeba brát v úvahu též nutnost udržet si tělesnou hmotnost v rozmezí pří-
slušné hmotnostní kategorie. 

A. Pegueros-Pérez a spol. (Mexico-City-Mexiko): Impact of strength train-
ing and beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) suplementation on muscu-
lar performance of endurance runners. Experimentální skupina běžců-ve-
teránů (E) dostávala suplementaci HMB po dobu 24 týdnů náročného
běžeckého a posilovacího tréninku, kontrolní skupina dostávala placebo.
Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl z hlediska markerů
svalového poškození (aktivita CK a LDH),  byla zjištěna významná korelace
mezi objemem stehenního svalstva a silovými parametry flexorů a exten-
zorů kolenního kloubu. 

G. Costa a spol. (Campinas-Brazílie): Whey protein hydrolyzates (WPH)
can favor recovery from endurance training without improving performance.
Pokusy na zvířatech kmene Wistar naznačily, že na rozdíl od jiných
bílkovinných preparátů  syrovátková WPH může příznivě ovlivnit rychlost
regenerace po náročném tréninkovém programu vytrvalostního charakteru,
vedoucího k vyčerpání rezerv glykogenu v m. gastrocnemius. To by mohlo
představovat možnost prevence stavu přetrénování.   

F. Miguel-Tobal (Madrid-Španělsko): Consumption of ergogenic aids in
long-distance amateur runners. Ze sta účastníků madridského maratónu (90
mužů, 10 žen) 43 procent používalo ergogenní suplementa, z nich 82% vi-
taminy a minerály, 19% žen-šen, 19% proteiny a větvené aminokyseliny,
12% mukopolysacharidy, 9% glycidy a jen jednotlivci vlákninu, tuky, mateří
kašičku, pyly a Q10. Převážná většina z běžců užívá ergogenní prostředky
na základě automedikace. 

M. Malaguti a spol. (Bologna-Itálie): Protective action of sulforaphane on
exhaustive exercise induced muscle damage in rats. Po třídenní aplikaci sul-
forafanu následovala u pokusných zvířat zátěž do vyčerpání. Byla sledování
enzymatické aktivity po této zátěži: LDH v krvi a řada enzymů svalových.
Ve srovnání s kontrolní skupinou  byly známky oxidativního poškození
svalů u pokusné skupiny méně výrazné. 

A. M. Ionescu a spol. (Bukureš
-Rumunsko): Eating disfunction in female
athlete: a meta-analysis. Rozbor 21 studií ukázal, že u sportovkyň se vysky-
tují poruchy výživy častěji než u nesportovkyň. Anorexia nervosa a bulimie
představují komplexní heterogenní poruchu s multifaktoriální etiologií, kde
u sportovkyň se podílí též vůle po vítězství, uznání okolí, upozornění na
sebe, perfekcionismus a sebekritičnost. 

L. Pajares a spol. (Granada-Španělsko): Nurtient and energy intake of the
2008 world triathlon champion. Byl vyhodnocen jídelníček v průběhu
tréninkového středohorského kempu před mistrovstvím světa. Průměrný
energetický příjem byl 5370 kcal/den, příjem proteinů 220 g/den, glycigů
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652 g/den a tuků 225g/den. Při tělesné hmotnosti 70 kg připadalo tak
3,0g/kg bílkovin denně. Dodávka vitaminů A, C a E saturovala dostatečně
antioxidační kapacitu sportovce. 

N. Koundourakis a spol. (Kréta-Řecko): Effects of pre-hydration on mus-
cular power after intense soccer training. Výsledky motorických testů prove-
dených po náročných tréninkových jednotkách za nepříznivých klimatic-
kých podmínek  (25-28 ˚C, vlhkost 60-65%) neprokázaly žádné významné
rozdíly poté, co před tréninkem hráči konzumovali celkem 750 ml vody
proti výsledkům bez předchozí hydratace. 

N. Androulakis a spol. (Kréta-Řecko): Sweat losses during game and prac-
tise in professional soccer players. Ztráty tekutin potem při utkání dosaho-
valy za obdobných klimatických podmínek významně vyšších hodnot při
utkání (3,2±0,8 l) ve srovnání s náročným tréninkem (1,3±0,7 l). Hráči
během zápasu podceňují potřeby hydratace při utkání. 

V. E. Martinez-Bello a spol. (Valencie-Španělsko): Oral administration of
vitamin C decreases muscle mitochondrial biogenesis, and hampers training-
induced adaptations in endurance athletes. Účinek megadávek vitaminu C
byl sledován u trénovaných běžců (1g vitaminu C denně) a u laboratorních
krys kmene Wistar. Došlo k útlumu tvorby klíčových transkripčních faktorů
uplatňujících se v biogenézi mitochondrií - PGC-1, NRF-1 a mTFA. Rovněž
byla utlumena tvorba cytochromu C, markeru obsahu mitochondrií, a an-
tioxidačních enzymů seperoxid-dismutázy a glutathion-peroxidázy. Tyto změny
lze považovat za negativní vliv na účinnost tréninkového podnětu, nebo

jsou výrazem zhoršené buněčné adaptace  na zátěž. 

J. G. Villa a spol. (León-Španělsko): Incidence of diet and physical activi-
ty level in infant obesity. Srovnání skupin dětí s různou pohybovou aktivi-
tou ukázalo, že ač energetický příjem všech skupin se nijak nelišil (byla nad-
měrná jak energetická hodnota, tak konzumace tuků a bílkovin), u skupiny
sportujících dětí díky vyššímu energetickému výdeji mohla být pohybová
aktivita pokládána za účinnou prevenci nadváhy a metabolického syndromu. 

P. Dongho a spol. (Inha-Korea): Association between the VDR Ff poly-
morphism, muscle strength and a national athlete status. Genetická varia-
bilita receptorů vitaminu D korelovala se sílou stisku ruky u žen, u geno-
typů FF a Ff byla významně vyšší než u genotypu ff. Obdobná tendence
byla patrná i u mužů. U síly zádového svalstva nebyly rozdíly významné,
přesto i zde byla u mužů i žen patrná tendence k vyšším hodnotám u geno-
typů FF a Ff ve srovnání s ff.  

S. M. Raleigh a spol. (Northampton-Velká Británie): Variants within the
metalloproteinase 3 (MMP3) gene are associated with Achilles tendinopathy.
Byla nalezena významná spojitost mezi GG genotypem rs679620, CC geno-
typem rs591058 a AA genotypem rs650108 a rizikem tendinopatie Achil-
lovy šlachy. ATG haptotyp byl ve skupině tendinopatií zastoupen význam-
ně méně než v kontrolní skupině. Mezi markery MMP3 a tendinopatiemi
Achillovy šlachy nebyla nalezena žádná spojitost.

R. Jiménez-Jiménez a spol. (León-Španělsko): Muscle damage and inflam-
atory response induced by ecentric exercise in the elderly. U skupiny mužů-
seniorů (věk 66-75 let) byla sledována odezva na silové tréninkové zatížení
s výraznou excentrickou složkou. Po cvičení došlo k významnému poklesu
maximální volní izometrické kontrakce, bolestivosti kvadricepsů stehen,
zvýšení aktivity enzymů CK a LDH a aktivaci NF-kB. Přesun NF-kB do
jádra vedl k výraznému zvýšení genové exprese enzymů se zánětlivou
funkcí, jako např. nitrátoxid-syntázy a cyklooxygenázy. Odezva na tento typ
zatížení byla obdobná jako u mladých osob. 

M. Posthumus a spol. (Cape Town-Jižní Afrika): The type 1 collagen
(COL1A1) gene and anterior cruciate ligament injuries. Skupina s poraně-
ním předního zkříženého vazu kolena (n=117) byla porovnána se skupinou
zdravých (n=129). Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v genotypu obou
skupin. Genotyp TT se však u skupiny poraněných vůbec nevyskytnul.

F. Gentili a spol. (Řím-Itálie): Humoral effects of chronic cocaine abuse in
sportsmen. Srovnání skupiny navyklé na kokain (n=17) se skupinou, kde
nikdo kokain neokusil (n=16) prokázalo u narkomanů  nižší hladinu HDL-
cholesterolu a vyšší prevalenci hypertriglyceridémie. U některých byly nale-
zeny mimořádně vysoké aktivity kreatinkinázy, laktátdehydrogenázy a trans-
amináz a vysoká hladina CRP. Tyto osoby jsou ohroženy pro-aterogenním

profilem krevních lipidů, další hodnoty svědčí o poškození kosterních svalů,
o možném poškození myokardu a o zánětlivých změnách.

M. Bianco a spol. (Řím-Itálie): Cardiovascular effects of chronic cocaine
abuse in sportsmen. Dlouhodobé užívání kokainu vedlo u narkomanů k vyšší-
mu výskytu palpitací a stenokardických potíží, na echoKG byla patrná
snížená ejekční frakce a časné známky diastolické dysfunkce. Byla prokázá-
na hypertrofie levé komory a vyšší relativní sympatikotonní aktivita.  

J. Suzic a spol. (Bělehrad-Srbsko): Nutritional supplements and medication
in sport - polypharmacy or real need? Z rozboru údajů, uvedených ve for-
mulářích z dopingových kontrol u 618 sportovců vyplynulo, že v období tří
dnů před kontrolou užívali ze 68,5 % potravinové doplňky (1052 údajů) a ze
29,6 % léky. Téměř 18 % kontrolovaných uvádělo 6 a více užívaných pro-
duktů, v jednom případě jich sportovec udal dokonce 17! Nejčastěji spor-
tovci užívali multivitaminy, multiminerály a aminokyseliny. Z léčiv se nej-
častěji jednalo o nesteroidní antiflogistika. Studie potvrdila u mnoha případů
zbytečný příjem mnoha doplňků výživy a léčiv bez jakéhokoliv významu
pro výkonnost sportovce či jeho zdravotní stav. Naopak kombinace řady
produktů zvyšuje riziko nežádoucích vedlejších účinků. 

K. Giannopoulis a spol. (Soluň-Řecko): Supraphysiological doses of ana-
bolic steroids induce psychiatric side effects that correlates to abuse severity.
Do studie bylo zařazeno 320 kulturistů, z nichž 160 užívalo pravidelně
anabolika (AN), 80 užívalo placebo (PL) a dalších 80  sportovců neužívalo
nic. Psychometrické vyšetření ukázalo u skupiny AN významné vedlejší psy-
chiatrické účinky. 

A. Valverde a spol. (Madrid-Španělsko): Stanozolol treatment induces
structural and functional alterations in rat liver mitochondria. U labora-
torních zvířat vedlo užívání anabolického steroidu v jaterních buňkách
kpoklesu ATP, mitochondriálních komplexů I a III a faktoru AIF (apopto-
sis inducing factor), zatímco obsah eIF2 (eukaryotic initiation factor 2) byl
u 60% zvířat zvýšen. Dále došlo k padesátiprocentnímu snížení cytoskeletál-
ních proteinů aktinu a tubulinu. Výsledky svědčí o zvýšeném riziku po-
škození jater. 

K. Giannoulis a spol. (Soluň-Řecko): Anabolic steroid abuse induces ergo-
metric changes in muscle function in monozygotic twins. U dvou dvojic
monozygotních dvojčat byl sledován účinek užívání anabolik po šestimě-
síčním shodném silovém tréninku se shodnou nutriční skladbou. U dvojčat
užívajících anabolika došlo k významně vyššímu vzestupu svalové síly a sva-
lové hmoty u čtyř testovaných svalových skupin, rovněž vzestup síly pro-
bíhal rychleji než u sourozence. Výsledky dokumentují výhodu užívání
anabolik v silových disciplinách. 

I. Konstantidinis a spol. (Soluň-Řecko): Subtle differences between ana-
bolic steroid use patterns of recreational and professional athletes. Na zá-
kladě dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že mezi uživatele anabolik se
řadí v Soluni 63 % profesionálních sportovců a 64 % amatérů a rekreantů,
vAténách 49 % resp. 66 %. Zatímco profesionálové užívají anabolika s krat-
ším poločasem, takže se nedají snadno u kontroly prokázat, amatéři a rekrean-
ti se často předávkovávají  dlouhodobými preparáty a sahají k polyfarmacii. 

M. D. Corranza Márques a spol. (La Algaba-Španělsko): Prescription of
physical exercise in primary health care and its implementation in municipal
sports centers. Poměrně krátkodobá soustavná pohybová aktivita (třikrát
týdně po dobu tří měsíců) vedla k příznivé odezvě u 60 mužů a žen prů-
měrného věku 56,6 let. Významně poklesla návštěvnost u lékaře pro zdra-
votní potíže, u mužů se snížil BMI,  došlo k poklesu krevního tlaku a ke
zlepšení kvality života (podle dotazníkového průzkumu). 

B. Saňudo a spol. (Sevilla-Španělsko): The effects of 20 weeks of aerobic
exercise on women with fibromyalgia. Dvacetitýdenní léčebný program,
zahrnující soustavné provádění aerobních cvičení, zvýšil u nemocných
tělesnou zdatnost a snížil závažnost symptomů. Podle dotazníkového prů-
zkumu (FIQ a SF-26) došlo též ke zlepšení kvality života. 

Rocha F. a spol. (Porto-Portugalsko): Benefits of physical activity in the
prevention and maintenance of quality of life in patients of Parkinson´s dis-
ease. U nemocných s Parkinsonovou chorobou, kteří pravidelně cvičili, bylo
patrné zpomalení progrese choroby a udržení motorických dovedností.       

(J. Novák)

1. KONFERENCE INTERDISCIPLINÁRNÍ POJETÍ KINEZIOLOGIE,
BOHDANEČ, 26. - 27. 2. 2009

Především zásluhou Léčebných lázní Bohdaneč, a.s. proběhla ve dnech
26. - 27. 2. 2009 v příjemném prostředí lázeňského areálu 1. konference
Interdisciplinární pojetí kineziologie. 

V úvodním sdělení „Tradiční a netradiční pojetí kineziologie“ objasnila D.
Pavlů (Praha) náplň oboru, který je naukou zkoumající pohybové projevy
člověka, jejich vývoj, stabilizaci a regresi v průběhu života. Ač v současnos-
ti jsme někdy svědky zkresleného pohledu a výkladu pojmu kineziologie, je
třeba ji chápat jako interdisciplinární nauku, která zkoumá, analyzuje
ahodnotí lidský pohyb na základě poznatků funkční anatomie pohybového
systému. 

A. Šnoplová a M.Topischová (Pardubice a Ústí n.O.) „Komu patří pohy-
bové ústrojí?“ zdůraznily, že zásadní význam v péči o pohybové ústrojí má
aktivní zapojení klienta do programu prevence a léčby poruchy pohybové
funkce, protože pohybové ústrojí patří především jemu.   

F. Velé (Praha) „Vztahy mezi dechovými pohyby a posturální funkcí“
uvedl, že dechové a posturální pohyby tvoří jeden funkční celek. Celková
a integrální koncepce pohybu dokázala osvětlit vliv dechových cviků nejen
na výměnu plynů, ale i na jejich souvislost jak s cerebrospinálním tak
i autonomním nervovým systémem. 

E. E. Karaikovic (Feinberg School of Medicine, USA) „Kinesiology of cer-
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V rámci jedné ze zdravotnických priorit českého předsednictví v Radě
EU - „Antibiotická rezistence“, se ve dnech 15. a 16. dubna uskutečnila
v pražském hotelu Ambasador ministerská konference „Bakteriální
ohrožení pacientů v Evropě“. Hlavním organizátorem bylo Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Na organizaci se dále podílelo Evropské centrum pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská společnost klinické mikro-
biologie a infekčního lékařství (ESCMID) a Světová zdravotnická organi-
zace (WHO). I když se z názvu může zdát zaměření konference velice
široké, jednalo se především o problematice bakteriální rezistence k antibi-
otikům, a to převážně v souvislosti s nozokomiálními infekcemi. Nutnost
zabývat se touto problematikou je vyjádřena odhady ECDC, kdy v rámci
EU dochází ročně k cca 4 milionům nozokomiálních infekcí, které přímo
způsobí cca 37 000 úmrtí a stojí zdravotnictví přibližně 5,5 miliardy Euro. 

První den konference byl věnován pracovnímu setkáním odborníků.
Tato část měla za cíl připravit podklady a doporučení pro ministerské jed-
nání konané druhý den konference. Jednání bylo rozděleno do tří sekcí.
První sekce byla věnována antibiotické politice nemocnic. Program vy-
cházel především z projektu Antibiotic Strategy International (ABS Inter-
national), do něhož byla zapojena i naše nemocnice. Rovněž byly navrženy
systémy indikátorů pro efektivní antibiotickou politiku. Hlavním předseda-
jícím této sekce byl prof. Marc Struelens z Belgie. 

Ve druhé sekci, které předsedal prof. Gunnar Kahlmeter ze Švédska,
byla projednávána problematika zdravotnických systémů států EU a jejich
vlivu na prevenci, případně rozvoj nozokomiálních infekcí, problematika
klinické mikrobiologie jako oboru, význam jednotek intenzivní péče
anemocniční epidemiologie při vzniku nozokomiálních infekcí a nárůstu
rezistence bakterií k antibiotikům. Hlavním závěrem tohoto bloku bylo
zhodnocení zdravotnických systémů zemí EU podle různých indikátorů.
Česká republika si v pořadí poskytované zdravotní péče nevede špatně,
i když bylo konstatováno, že, stejně jako v některých dalších zemích, chybí
managementům zdravotnických zařízení motivace pro účinnou prevenci
nozokomiálních infekcí. Dalším významným závěrem byla strategie
a struktura mikrobiologických laboratoří. Aby prevence nozokomiálních
infekcí a rozvoje rezistence byla dostatečně účinná, nesmí být klinická
mikrobiologie degradována pouze na „laboratorní cvičení“, ale klinický
mikrobiolog musí být aktivním partnerem ošetřujícímu lékaři v konzul-
tacích antibiotické léčby anemocniční epidemiologii. Zcela v rozporu
s touto koncepcí jsou čistě ekonomické zájmy, které v některých státech
vedou k prodeji mikrobiologických laboratoří soukromému sektoru.
Doporučení pro intenzivní medicínu spočívalo ve správné struktuře, per-
sonálním obsazení jednotek intenzivní péče a především dobře prováděné
prevenci ze strany nemocničních epidemiologů. Na základě některých

vical spine“ důkladně popsal dvě oblasti kinesiologie páteře - krční a tho-
rakolumbální. Analyzoval specifitu a jedinečnost anatomické stavby obratlů
a biomechanické zásady rotačních pohybů, rozsahu pohyblivosti, síly
působící na páteř a její chování za některých patologických podmínek.

V. Kříž a V. Majerová (Kostelec nad Černými Lesy) „Řetězení od cervikál-
ní páteře“ upozornil na skutečnost, že přes 90% klientely ambulantního
rehabilitačního pracoviště tvoří pacienti s vertebrogenními poruchami. Při
léčbě se snaží odstranit především blokády, jejichž odstranění má okamžitě
zjistitelný efekt, a svalové dysbalance, kde odstranění je složité, dlouhodobé
a často neúspěšné. 

O. Dyrhonová a M. Šafářová (Praha) „Somatestezie ve vývojové kinezio-
logii“ zdůraznily, že porucha senzomotoriky a somatosenzorické integrace
se nese celým vývojem jedince a v dospělosti je jednou z možných příčin
vzniku patologií v pohybovém aparátu. Je častá u pacientů s recidivujícím
svalovým poraněním, úponovými bolestmi nebo s bolestmi při funkčních či
strukturálních změnách páteře. V terapii se užívá Vojtova reflexní loko-
moce a aktivní cvičení s korovou kontrolou. 

D. Slížová (Hradec Králové) „Anatomie pánevních struktur“ zmínila
funkční i topografickou složitost oblasti pánve. Správná konfigurace pánve
je jednou ze základních podmínek správného držení těla, chůze i udržování
rovnováhy. Patologické změny pánevního skeletu se odrážejí směrem
kraniálním ve funkci osového skeletu a hlubokých svalů zádových a stejně
tak směrem distálním ve funkci dolních končetin.

T. Nováková (Praha) „Možnosti testování posturálně motorických doved-
ností u dětí předškolního věku“ analyzovala problém testování zralosti hrubé
motoriky v raném dětském věku z pohledu neurofyziologického, biokyber-
netického a kineziologického. Důležité je zejména hodnocení diferenciace
pohybu. To bude vždy záviset na věku dítěte, náročnosti pohybu a pod-
mínkách, za nichž je dovednost testována. 

M. Prokešová a I. Novotná (Praha) „Aktuální trendy v diagnostice a léčbě
poranění měkkých tkání kolenního kloubu z pohledu fyzioterapeuta“ poklá-
dají za nezbytné pro obnovení funkce kolenního kloubu znovu navodit
jeho funkční kloubní stabilitu. Dosahuje se toho vhodně dozovanou me-
chanickou zátěží, která podněcuje adaptační mechanismy, tzv. „proprio-
ceptivním tréninkem“. 

J. Mašková-Švejdová (Praha) „Horní zkřížený syndrom-Nordická chůze“
se zabývala projevy horního zkříženého syndromu v oblasti Th páteře a v ob-
lasti C/Th přechodu a krční páteře. Nordická chůze je řešením jako pod-
půrná léčba, ale především má významný preventivní účinek.   

L. Vašíčková (Brno) „Bolest ramene a patologie sedu na vozíku u paraple-
giků“ ukázala na situace, kdy patologický sed ve vozíku díky nevhodné opoře
klienta-paraplegika vede k akcentaci bolestí ramenního kloubu či dokonce
tyto potíže vyvolává. Komplexní posouzení sedu klienta a zajištění odpoví-
dající zevní opory dle jeho klinických potřeb může přispět k symetrizaci sedu,
centraci ramenního kloubu a ke zmírnění přetížení jednotlivých struktur.  

D. Jandová a O Morávek (Praha) „Využití expertních informačních sys-
témů (EIS) v kineziologii“ vyzdvihli přednosti EIS: individuálnost v diagnos-
tice a terapii, časová úspora při vyšetření pacienta a vyhodnocení, možnost
odhalit skryté vertebroviscerální vztahy využitelnost v primární prevenci,
kdy běžné klinické vyšetřovací postupy a pomocná vyšetření ještě neobjek-
tivizují poruchy funkcí. 

J. Novák, V. Zeman a M. Štork (Plzeň) „Využití zátěžového testu na
ergometru při rozhodování o vhodné formě pohybové aktivity“ popsali
možnosti využití zátěžových testů jednak při řízení tréninkového procesu
sportovců, jednak při volbě optimálních forem pohybové aktivity rekre-
ačních sportovců či jen zájemců o rekreační pohybové aktivity. Tyto infor-
mace jsou součástí protokolu, které každý klient obdrží na závěr kom-
plexního TVL vyšetření. 

J. Novák, V.Zeman a M. Štork (Plzeň) „Korelační závislost mezi maximál-
ní spotřebou kyslíku a jinými parametry tělesné zdatnosti“ ověřili v pilotní
studii významnou korelační závislost mezi V02max a maximálním dosaže-
ným výkonem (Wmax) na bicyklovém ergometru. Zdá se, že by bylo možno
využít dosaženého Wmax k predikci V02max v případech, kdy není k dis-
pozici analyzátor dýchacích plynů. 

M. Štork (Plzeň) „Počítačem řízený spiroergometrický zátěžový systém
a programové vybavení pro vyhodnocení výsledků“ podrobněji popsal pro-
gram KONSIL, umožňující nejen poměrně rychlé vyhodnocení zátěžových
testu, ale také uložení vybraných dat do databáze pro případné další využití. 

A. Pavelková (Praha) „Biologická léčba v revmatologii“ upozornila na
využití tzv. biologických léků v revmatologii, vyráběných metodou genové-
ho inženýrství. K dispozici jsou zejména léky, tlumící aktivitu tumor nekro-
tizujícího faktoru alfa (TNF?), což je cytokin významně se podílející na
patofysiologii zánětu u revmatických onemocnění. Biologická léčba v ČR je
soustředěna do center biologické léčby.

Š. Kutílek a T.Hála (Pardubice) „Kalcitonin-nová naděje pro pacienty“
připomněli významný antirezorpční a analgetický účinek kalcitoninu. Kal-
citonin podávaný jako nosní sprej snižuje riziko nových obratlových zlo-

menin a má významný chondroprotektivní vliv.
Perorálně podávaný kalcitonin je další perspek-
tivou v léčbě osteoporózy a osteoartrózy. 

L. Marič (Bohdaneč) „Indikace, rehabilitační
a fyzikální medicína v balneologii, pojem kineziolo-
gie v balneologii“ upozornila na širokou škálu lé-
čebných procedur, nabízených v Léčebných
lázních Bohdaneč (např. slatinné koupele,
vodoléčebné procedury, elektroléčba, masáže,
zábaly, lymfodrenáže, parafín, tepelné a chladové
procedury, plynové injekce a další), k dispozici je
plavecký bazén a solná jeskyně. Kineziologie
u lázeňství nemá jiné místo, než jaké se uplatňuje
denně v běžné rehabilitační praxi. Lázeňské
prostředí se však nabízí i jako rekreačně
odpočinkový prvek v rámci pobytových pro-
gramů. 

V rámci konference proběhlo slavnostní
rautové pohoštění v Luca Bowlingu v Pardubicích,
účastníci měli možnost vyzkoušet si své umění při
aktivnch kuželkách. Zdařilou akci hodlají pořa-
datelé z LL Bohdaneč opakovat i v příštích letech.

(jn)

Suvenýr od pořadatele každému přednášejícímu

MINISTERSKÁ KONFERENCE „BAKTERIÁLNÍ OHROŽENÍ PACIENTŮ
V EVROPĚ“, PRAHA 15. - 16. 4. 2009 
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Večeru předsedal doc. MUDr. J. Motáň, CSc. Odeznělo pět přednášek.
Vprvním sdělení autorek V. Machartová, I. Broncová, J. Wehleová „Nově
hlášené nemoci z povolání v r.2008“ byli posluchači seznámeni s počtem
ohlášených nemocí z povolání na Klinice pracovního lékařství FN UK
vPlzni. V roce 2008 bylo v celé ČR hlášeno 1327 nemocí z povolání a 48
ohrožení nemocí z povolání. Na Klinice pracovního lékařství bylo hlášeno
146 nových nemocí z povolání a 7 ohrožení nemocí z povolání. Byl prove-
den přehled nemocí ohlášených dle jednotlivých kapitol Seznamu nemocí
z povolání, který je součástí NV 290/1995 Sb. Oproti roku 2007 bylo
uznáno o 25 onemocnění více, což je v souhlase i se vzestupem profe-
sionálních onemocnění v celé ČR v tomto roce. Nejvíce nemocí bylo
hlášeno dle kapitoly 2 – celkem 67 onemocnění, z toho 39 neuropatií jako
postižení působení nadlimitních vibrací nebo jednostranné dlouhodobé
anadměrné zátěže horních končetin.

Ve druhé přednášce autorů H. Čechová, M. Teřl, A. Kovandová, J. Šaba-
ta „Kasuistika méně obvyklého astma bronchiale“ je uveden případ pacient-
ky optičky, která byla vyšetřována pro podezření na profesionální astma
bronchiale. Při posuzování profesionality je nejprve nutné jasné stanovení
diagnózy astmatu odborníkem alergologem nebo pneumologem, dále
zjištění přecitlivělosti na obecné nebo profesionální alergeny. Kožní testy
nejsou často k dispozici a je nutno potvrdit kauzální vztah s noxou z pra-
covního prostředí reexpozičním testem na pracovišti nebo specifickými
bronchomotorickými testy s inhalací látek z pracovního prostředí.
Hygienickou službou byly odebrány vzorky plísní, které se vyskytovaly na
stěnách na pracovišti. Specifické IgE na tyto plísně byly negativní. Dále byly
provedeny specifické bronchomotorické testy s inhalací výluhu plísní ode-
braných na pracovišti jmenované.  Nepodařilo se prokázat časnou ani pozd-
ní alergickou reakci na dodaný vzorek. Onemocnění tedy nemohlo být
uznáno jako nemoc z povolání.

Ve třetím sdělení autorek Š. Bartizalová, M. Matoušková, H. Šiková
„Riziko vibrací u laborantek FN Plzeň - Lochotín“ byli posluchači sezná-
meni s problematikou postižení cév u pracujících v riziku vibrací. Nadli-
mitní vibrace přenášené na ruce způsobují onemocnění drobných cév prstů
rukou projevující se Raynaudovým syndromem. Jsou dvě základní stádia
onemocnění: 1) Záchvatovité zbělení prstů - vazospastické stadium. 2)
Cyanóza a otok prstů  - vazoparalytické stadium. V přednášce byl uveden
klinický obraz onemocnění, diagnostika, léčba a posudkové hledisko. Jako
nemoc z povolání lze uznat u nás ta stadia, při nichž je objektivně
prokázáno zbělení nejméně 4 článků prstů rukou v chladu ověřené pletys-
mografickým vyšetřením. Dále byly uvedeny výsledky pletysmografického
vyšetření u laborantek z FN Plzeň Lochotín pracující s třepačkami. Byly
vyšetřeny 4 laborantky z Ústavu imunologie a alergologie, 21 laborantek
zÚstavu klinické biochemie a hematologie. Průměrná práce laborantek

s třepačkami je cca 30 minut týdně. Při vyšetření nebylo zjištěno ani jedno
onemocnění hodnotitelné jako profesionální Raynaudův syndrom. Dle
výsledku vyšetření u několika laborantek lze pomýšlet na neprofesionální
Raynaudův syndrom - těmto laborantkám bylo doporučeno omezení práce
s třepačkami.

Čtvrtá přednáška autorek M. Houškové a S. Bajerové „Syndrom karpál-
ního a kubitálního tunelu. Kasuistika“ se zabývala problematikou syndromu
karpálního tunelu, který je velmi častým onemocnění v běžné populaci.
Patří také mezi nejčastější profesionální onemocnění pohybového aparátu,
kdy vzniká  zejména působením nadlimitních vibrací přenášených na horní
končetiny nebo jednostrannou dlouhodobou a nadměrnou zátěží horních
končetin. V kasuistice je uveden případ dělníka, u kterého byl prokázán
oboustranný syndrom karpálního tunelu a levostranný syndrom kubitál-
ního tunelu. Vzhledem ke splnění stupně klinického postižení, které dosa-
hovalo hodnot uvedených ve Věstníku MZ ČR, bylo vyžádáno hygienické
šetření na pracovišti. Bylo prokázáno, že jmenovaný pracoval prokazatelně
v riziku nadlimitních vibrací, pro syndromy karpálních tunelů byla prokázá-
na i jednostranná dlouhodobá a nadměrná zátěž horních končetin. One-
mocnění splnila klinická i hygienická kriteria pro uznání profesionality,
takže byly ohlášeny 3 nemoci z povolání, bylo provedeno bodování bolest-
ného navýšené za provedené operace a po kontrolním vyšetření bodování
ztížení společenského uplatnění. 

Poslední sdělení V. Machartové „Omezení pro vertebropaty - co vyjadřuje“
se týkalo problematiky bolestí v zádech. Vertebrogenní potíže jsou častou
příčinou pracovních neschopností, potíže se vyskytují u 80 % dospělé po-
pulace, častěji u žen. Příčiny bolestí v zádech jsou konstituční, posturální,
tvarové a strukturální, psychosociální a další. Častou příčinou jsou také
nevhodné pracovní podmínky - těžká fyzická práce, polohová a pohybová
zátěž, fyzikální faktory, chemické škodliviny, psychosociální faktory. Je
velmi důležité určit příčiny potíží a naučit se jim předcházet v rámci nej-
různějších programů i individuálních přístupů včetně správné organizace
práce. Velmi často se používá v posuzování pracovní způsobilosti formulace
„práce s omezením pro vertebropaty“.Ve svém důsledku to znamená  zákaz
těžké fyzické práce, vynucené pracovní polohy práce v riziku celotělových
vibrací, práce ve vlhku, v průvanu, v chladu nebo extrémním teplu, mono-
tónní práce u linky i se zobrazovacími jednotkami (počítači) - ve vynucené
poloze pouze vsedě. Je proto nesmírně důležité upřesnit, co tato formulace
všechno obsahuje a uvážit, kdy je nezbytné ji použít. V praktickém dopadu
při jejím striktním dodržení je velmi limitující a většinou by neumožnila
pracovníka zařadit zpět do běžného pracovního provozu.

Ke každé přednesené přednášce proběhla krátká diskuze.
Prim. MUDr. Hana Bejčková

zást. přednosty KPL

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 25. 3. 2009

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ŠIKLOVA PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO
ÚSTAVU 1. 4. 2009

studií lze předpokládat, že může být zabráněno přibližně 30 % všech no-
zokomiálních infekcí.  

Třetí sekci předsedala prof. Waleria Hryniewicz z Polska. Byla věnována
srovnání a zkušenostem jednotlivých zemí v oblasti prevence nozokomiál-
ních infekcí a nemocniční epidemiologii. Jednání bylo rozděleno do tří
podoblastí, a to na činnost na vládní úrovni v jednotlivých zemích, autorit
působících v oblasti veřejného zdraví, a konečně managementu nemocnic.

Závěry z těchto jednání byly jednotlivými předsedajícími prezentovány
druhý den na ministerské části konference. Té se zúčastnili ministři zdravot-
nictví z České republiky, Finska, Portugalska, Slovinska, Švédska a vysocí
úředníci ministerstev zdravotnictví z dalších zemí EU.

Jednání v jednotlivých sekcích konference lze hodnotit jako velmi účel-
ná a racionální. V mnoha bodech se podařilo nalézt společný konsensus

adoporučení, které byly následně prezentované politickým autoritám. Je
velmi důležité, aby se závěry z této konference dostaly k cílovým skupinám,
a to hlavně úřadům působícím v oblasti veřejného zdraví a managementům
zdravotnických zařízení. V obdobných aktivitách, zaměřených především na
výzkum a vývoj nových antibiotik, bude pokračovat i švédské předsednictví
v Radě EU. 

Jednotlivé přednášky a výstupy z pražské konference lze nalézt na
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR - 

http://czpres.mzcr.cz/Categories/3-Priorita-antibioticka-rezistence.html.
Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Prim. MUDr. Tamara Bergerová
Ústav mikrobiologie LF UK a FN v Plzni

(autoři byli účastníci konference)

Dne 1. 4. 2009 se ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu LF UK
vPlzni konal pravidelný večer Šiklova ústavu. V úvodu předsedající prof.
MUDr. F. Fakan vzpomněl 50. narozenin přednosty ústavu prof. MUDr.
Michala Michala. 

Ve velmi dobře připraveném pořadu se pak prezentovali především
mladí lékaři ústavu. MUDr. O. Daum se spolupracovníky (E. Ferdová, T.
Kural a P. Mukenšnabl) přednesl zajímavou kasuistiku „Případ záhadného
tumoru pankreatu“, kdy během diagnostiky několikrát změnil názor podle
toho, jak získával dalšími metodikami nové výsledky. Konečná diagnóza
anaplastického karcinomu se pak potvrdila klinickým průběhem. MUDr. T.
Maňáková přednesla dva příspěvky: o „Idiopatické tumoriformní karcinóze“

(spoluautoři Z. Kinkor, J. Kuntscherová, P. Mukenšnabl a I. Topinka) a o „Ne-
obvyklé příčině srdeční arytmie“ (spoluautoři P. Mukenšnabl a R. Chalupa),
vyvolané zvláštním malým nádorkem srdečního septa. Molekulární genetik
Mgr. R. Šíma (spoluautoři J.Němcová a M.Michal) seznámil přítomné s vel-
mi aktuálním problémem - „Mutací genu KRAS“, která způsobuje
necitlivost nádorových buněk kolorektálního karcinomu na biologickou
léčbu. Vyšetření tohoto genu je nezbytným předpokladem pro zahájení
drahé biologické léčby. Na závěr MUDr. O. Ondič analyzoval stálý onkogy-
nekologický problém - „Serózní ovariální borderline tumor“. 

Obsah večera byl velmi hodnotný a zasloužil si větší zájem nejen
patologů, ale i kliniků a praktických lékařů. František Fakan
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER CHIRURGICKÉ KLINIKY 8. 4. 2009

Dne 8.4.2009 pořádala Chirurgická klinika přednáškový večer věnovaný
oslavě významného životního jubilea prof. MUDr. Jindřicha Šebora, CSc.
Vúvodním slovu vystoupil přednosta kliniky prof. MUDr. Vladislav Třeška,
DrSc., který připomenul významné momenty ze života prof. Šebora a zdů-
raznil, že profesor Šebor patří k hlavním představitelům české chirurgické
školy, který má velké zásluhy v rozvoji hrudní chirurgie na klinice. Jeho
práce byla oceněna významnými oceněním a 28. 5. 2009 bude profesorovi
Šeborovi předána z rukou rektora Karlovy univerzity Stříbrná medaile
Karlovy Univerzity jako jedno z nejvyšších univerzitních vyznamenání. Prof.
Třeška popřál jubilantovi za sebe a celou chirurgickou kliniku ještě mnoho
spokojených let do dalšího života.   

Prim. MUDr. Vladimír Špidlen (spoluautoři J. Vodička, J. Klečka, V. Ši-
mánek a J. Šafránek) pak přednesl historii a současnost hrudní chirurgie na
chirurgické klinice v Plzni, kde prof. Šebor patřil k významným osobnostem.
Prim. Špidlen zdůraznil rychlý rozvoj nových, především miniinvazivních
technik v oblasti hrudní chirurgie, kde klinika drží stále vysoký odborný
trend. Doc. MUDr. Josef Vodička, PhD. (spoluautoři V. Špidlen, J. Klečka,
P. Mukenšnabl, F. Brůha, J. Ferda, V. Šimánek a J. Šafránek) pak hovořil

v zajímavé přednášce o chirurgické léčbě plicních karcinomů, kde definoval
současné trendy v léčbě tohoto onemocnění. Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.
(spoluautoři J. Vodička, V. Špidlen, V. Šamánek, R. Pradl a J. Ferda) pak
přednesl závažné téma zabývající se etiopatogenezí, diagnostikou a léčbou
akutní hnisavé mediastinitídy, která je vždy i v současné vysoce vyspělé
intenzivní medicíně život ohrožujícím onemocněním. Zajímavou a dobře
dokumentovanou přednášku přednesl as. MUDr. Václav Šimánek, PhD.
(spoluautoři J. Klečka, V. Třeška, V. Špidlen, J. Vodička a J. Šafránek) na
téma vzácné Castlemanovy choroby. Posledním sdělením byly zajímavé,
dobře dokumentované kasuistiky velmi závažného plicního onemocnění,
kterým je plicní aspergilóza, kterou přednesl poutavým způsobem pro
zaplněnou posluchárnu as. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD. (spoluautoři V.
Špidlen, J. Vodička, J. Klečka, V. Šimánek a M. Haas).

Laudatio profesoru Šeborovi, které připravila Chirurgická klinika for-
mou přednáškového večera, mělo důstojný ráz a pro početné auditorium
pak velmi hodnotnou odbornou úroveň, jak v závěru zhodnotil předseda-
jící doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

(vt-r) 

15. 4. 2009 se konal další z odborných Večerů Spolku lékařů v Plzni.
Tentokrát mělo zasedání slavnostní ráz: večer byl věnován významnému ži-
votnímu jubileu - 85. narozeninám - prof. MUDr. Karla Opatrného Sn., DrSc.
Jednání zahájil a řídil doc. MUDr. J. Motáň, CSc., který hned v úvodu
vděčně vzpomínal na řadu let na I. interní klinice, kdy měl možnost praco-
vat po boku prof. Opatrného a hodně se od něho naučit. A lékařů, kteří
obdobně s vděkem na dnešního jubilanta vzpomínají, jsou desítky. Před-
seda plzeňského Spolku lékařů, doc. MUDr. V. Fessl, CSc., blahopřál prof.
Opatrnému jménem Spolku lékařů, v jehož výboru jubilant mnoho let
působil. Hlavní milníky jeho dosavadního života shrnul doc. MUDr. M.
Matějovič, Ph.D., současný přednosta I. interní kliniky LF a FN v Plzni. Při-
pomněl, že v minulém režimu nebyly odborné znalosti a vědecké úspěchy
tehdejšího as. Opatrného náležitě doceněny. Naopak, dlouho mu bylo od-
píráno získání docentury, kterou by si již dávno byl zasloužil. Jeho neutu-
chající pracovní elán, řadu kvalitních a prioritních publikací, zásadní podíl
na vybudování dialyzačního střediska a zahájení a rozvoj programu trans-
plantace ledvin však nebylo možné přehlédnout a habilitační řízení nadále
odkládat.  Změny ve společnosti po r. 1989 umožnily pak jmenovat doc.
Opatrného profesorem a přednostou I. interní kliniky, zvolit ho do čela
Akademického senátu Lékařské fakulty a pověřit dalšími významnými
úkoly.  Na I. interní klinice podnítil prof. Opatrný rozvoj jednotlivých oborů
interního lékařství. Je jeho zásluhou, že zejména plzeňská nefrologie se
zařadila mezi skutečně špičková pracoviště v našem státě. V této nastou-
pené cestě pokračoval jeho syn, prof. MUDr. Karel Opatrný Jn., DrSc., který
se následně stal přednostou I. interní kliniky, avšak bohužel, na vrcholu své
kariéry podlehl zákeřnému onemocnění.  

Dále přednosta I. interní kliniky doc. MUDr. Martin Matějovič, PhD.
shrnul publikační aktivity kliniky za rok 2008. Celkový počet publikací (63)
byl druhý nejvyšší v historii kliniky, větší počet prací byl publikován jen
v roce 2007 (69). Podstatnější, než absolutní počet publikací je však jejich
kvalita, kterou asi nejlépe odráží impakt faktor (IF) časopisu. V roce 2008
se podařilo uplatnit v časopisech s IF celkem 24 původních prací, oproti
17 v roce 2007. Nejpřísnějším měřítkem kvality publikace je výše IF a ta
dosáhla v roce 2008 hodnoty vynikajících 3,1 (průměrný IF na jednu pub-
likaci), v roce 2007 byl průměrný IF 2,5. Práce s nejvyšším IF (6,84) vzešla
z nefrologické skupiny (Reischig a spol., Am. J. Transplant., 2008; 8: 69-77)
a týkala se prevence a léčby cytomegalovirové infekce po transplantaci led-
viny. Nejvíce impaktovaných prací vyprodukovaly skupina MJIP (17)
anefrologická (8) v rámci řešení výzkumného záměru Náhrada a podpora
některých životně důležitých orgánů. 

Slavnostní večer pokračoval vlastní přednáškovou částí, v níž bylo pre-
zentováno celkem pět sdělení. 

A. Kroužecký a spol. (R. Sýkora, J. Chvojka, J. Raděj, I. Novák, T.
Karvunidis, J. Růžička, J. Beneš, Z. Petránková, L. Bolek a M. Matějovič):
Regionální chlazení mimotělního okruhu: nová možnost antikoagulačního
zajištění metod náhrady funkce ledvin. Autoři testovali v experimentálním
zvířecím modelu hypotézu, že ochlazení krve v mimotělním okruhu v prů-
běhu očiš
ování krve hemofiltrací umožní vyhnout se podání heparinu či
jakéhokoliv jiného protisrážlivého prostředku. Chlazení bylo regionální
a rozdíl teplot v těle zvířete a v mimotělním oběhu byl 18 ˚C (tělesná
teplota zvířete 38 ̊C, teplota krve mimo tělo byla 20 ̊C). Hemofiltrace trvaly
6 hodin. V kontrolní skupině (bez chlazení krve) se krev v 5 případech ze
6 vysrážela a nebylo možno pokračovat, ve skupině s chlazením krve
proběhla hemofiltrace hladce. Negativní vedlejší účinky chlazení krve

(například hemolýza) nebyly prokázány. Pokud se v dalším testování po-
tvrdí bezpečnost a účinnost tohoto přístupu, může to znamenat zásadní
průlom do metod očiš
ování krve.

J. Mareš a spol. (Z. Tůma, J. Moravec, A. Hričinová, T. Karvunidis a M.
Matějovič): Adsorpce proteinů k dialyzační membráně - nový pohled na
biokompatibilitu hemodialyzátorů. Novým bouřlivě se rozvíjejícím oborem
v biologických vědách a v medicíně zvláš
 je proteomika, obor zabývající se
separací, identifikací, modifikacemi a stupněm exprese bílkovin. Autoři
použili proteomických metod ke studiu bílkovin, jež se adsorbují na dia-
lyzační membránu v průběhu hemodialýzy. V klinické studii byly zma-
povány proteiny adsorbované k povrchu dialyzátoru, identifikovány pro-
teiny podléhající selektivní vazbě k dialyzátoru a zkoumány mechanismy
interakce krve a membrány. Ukázalo se, že proteiny účastnící se aktivace
komplementu (complement C3, ficolin-2, clusterin, complement factor H),
koagulace (fibrinogen, antithrombin, and ?-2-glycoprotein 1) a adheze/akti-
vace leukocytů (amyloid P) vykazovaly zvýšenou adsorpci na membránu
dialyzátoru. Ze spektra bílkovin adsorbovaných na dialyzátor autoři usuzují,
že lektinová cesta aktivace komplementu se pravděpodobně podílí na
bioinkompatibilitě dialyzátoru.

V. Hejda a spol. (P. Zdeněk a O. Daum): Endoskopická ultrasonografie
(EUS)- neinvazivní a invazivní využití metody v diagnostice patologických pro-
cesů horní části trávicího traktu a podjaterní krajiny - naše výsledky. EUS
kombinuje endoskopii a současné sonografické vyšetření stěny trávicího
traktu a přilehlých orgánů. Zobrazení je přesnější a redukuje artefakty. EUS
lze užít i k invazivním výkonům, například k cílenému odběru tkáně tenkou
jehlou (diagnostika karcinomu pankreatu a submukozních nádorů) a k léčbě
(neurolýza ganglion celiakum, pseudocysto-gastro drenáž, gastro-biliární
drenáž). Autoři vyšetřili EUS celkem 240 nemocných, z toho zhruba
polovinu pro podezření na rakovinu pankreatu, 26 pacientů podstoupilo
při EUS biopsii tenkou jehlou, 3 nemocní podstoupili pseudocysto-gastro-
stomii. Velké zpřesnění diagnozy přinesla EUS u nemocných, kteří měli CT
vyšetření z pracoviš
 mimo FN, kde není k dispozici nejmodernější
64detektorové MS-CT. Takových osob bylo v souboru 150 a u 39% z nich
výsledek EUS zásadně změnil diagnózu a léčbu. Diagnostickou EUS lze na
pracovišti považovat za zavedenou, v plánu je nyní rozšíření spektra tera-
peutických výkonů.

M. Šmíd a spol. (J. Ferda, J. Čech, J. Baxa, T. Hájek a R. Rokyta): Srovnání
metodik měření aortálního anulu a ascendentní aorty u pacientů s význam-
nou degenerativní aortální stenózou. Před operací aortáoní chlopně je třeba
znát co nejpřesněji rozměry aortálního anulu a ascendentní aorty. Autoři
porovnali u 15 nemocných s degenerativní aortální stenózou v prospektivní
studii 4 metody měření, a to magnetickou rezonanci, CT, transtorakální
a transesofageální echokardiografii. Výsledky byly poté srovnány s oper-
ačními nálezy. MR se ukázala být metodou nejpřesnější a je vhodné ji
použít v situaci, kdy je nutné před operací znát velmi přesně požadované
hodnoty (například před náhradou aortální chlopně homograftem). Pro
běžnou praxi však zůstávají dostatečnou a nejdostupňější metodikou pro
měření anulu i vzestupné aorty ultrazvukové techniky. 

T. Reischig a spol. (J. Němcová, T. Vaněček, P. Jindra, O. Hes, M. Bouda
a V. Třeška): Preemptivní léčba valganciclovirem není spojena se zvýšeným
výskytem cytomegalovirové (CMV) DNA v biopsiích renálního štěpu v po-
rovnání s profylaxí valacyclovirem. CMV nemoc je závažná infekce, která
hrozí osobám po transplantaci a může dramaticky ovlivnit funkci trans-
plantátu i život pacienta. Pracoviště dlouhodobě hledá optimální nástroje

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER I. INTERNÍ KLINIKY 15. 4. 2009
U PŘÍLEŽITOSTI 85. NAROZENIN Prof. MUDr. KARLA OPATRNÉHO, DrSc.
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM 
Prof. MUDr. JINDŘICHA ŠEBORA, CSc.

Ve středu 29.dubna 2009 se uskutečnily ve velké aule Karolina slavnost-
ní promoce absolventů plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
vPraze. 

Jako první promovalo v 9 hodin 26 absolventů studia stomatologie; pro-
moce se zúčastnili prorektor UK doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., doc. MUDr.
Antonín Zicha, CSc. a promotor prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.

Ve druhé skupině, která promovala v 10.30 hodin, bylo 24 absolventů
studia všeobecného lékařství; promoce se zúčastnil prorektor doc. PhDr. M.

Šobr, CSc., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc. a promotor prof. MUDr. Zdeněk
Ambler, DrSc.

Ve třetí skupině promovalo ve 12 hodin dalších 25 absolventů studia
všeobecného lékařství; promoce se zúčastnil opět prorektor doc. PhDr. M.
Šobr, CSc., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc. a promotor prof. MUDr. Jan
Filipovský, CSc.

Další promoce absolventů plzeňské LF se uskuteční v úterý 21. července
2009 opět ve staroslavném Karolinu.    (jak)

Prof. MUDr. Jindřich Šebor, CSc. dlouholetý vedoucí pracovník
Chirurgické kliniky LF UK aFN v Plzni  se v květnu tohoto roku dožívá ve
skvělé pohodě a svěžesti významného životního jubilea. Rád bych při této
slavnostní příležitosti připomněl několik významných momentů z jeho
dosavadního života.

Pan profesor Šebor se narodil 14. 5. 1929 v Přešticích. V roce 1953 pro-
moval na Lékařské fakultě UK v Plzni a v témže roce nastoupil na její
chirurgickou kliniku, kde působí dodnes. Od roku 1961 byl odborným asis-
tentem, v roce 1981 byl habilitován docentem a v roce 1991 pak jmenován
profesorem chirurgie. I když k jeho hlavním chirurgickým disciplínám patři-
la hrudní a endokrinní chirurgie, byl chirurgem s velkými, obecně chirur-
gickými znalostmi. Na operačním sále byl znám jako chirurg s dokonalým
taktickým přehledem a vytříbenou technikou. Své hluboké chirurgické
zkušenosti a dovednosti po léta předával mnoha českým a zahraničním stu-
dentům a svým mladším spolupracovníkům. Patřil k nejoblíbenějším uči-
telům na klinice, jehož praktická cvičení a přednášky v obecné a speciální
chirurgii byly nepochybně jedny z nejnavštěvovanějších. V oblasti výzkumu
měla velký praktický přínos jeho experimentální práce o peritonitidách,
oaspirační pneumonii a dále práce z oblasti jaterní cirhózy a portální hyper-
tenze. Výsledkem kvalitní práce pak bylo získání prestižního stipendia ve
Spojených státech na John Hopkins universitě v Baltimoru v létech 1966 -
1967. Je členem John Hopkins Medical and Surgical Association. Společně
s profesorem Podzimkem se zasloužil o rozvoj tradice úspěšných celostát-
ních chirurgických konferencí v Žinkovech, později zvaných Podzimkovy dny.

Profesor Šebor patřil po listopadu 1989 k aktivním osobám veřejného
života, když v létech 1990 - 1992 byl poslancem České národní rady, zastá-
val funkci krajského chirurga, působil jako místopředseda Vědecké rady

Ministerstva zdravotnictví, byl členem
výboru České chirurgické společnosti,
předsedou OSL České lékařské komo-
ry a předsedou správní rady Všeobec-
né zdravotní pojiš
ovny. Je čestným
členem České chirurgické společnosti.

Výčet jeho odborných a společen-
ských aktivit by mohl být mnohem roz-
sáhlejší, nebo
 profesor Šebor patří
knejvýznamnějším chirurgickým osob-
nostem nejen v Západočeském regionu,
ale kpředním představitelům současné
české chirurgické školy, k aktivním, spo-
lečensky činným osobám. Jeho celoži-
votní práce si zasluhuje obdiv auznání
a byla oceněna významným vyzname-
náním České chirurgické společnosti -
Maydlovou medailí a rovněž i vyzna-
menáními Lékařské fakulty UK v Plzni. 

Vážený pane profesore, je mně
velkou ctí Vám jménem svým a jménem svých spolupracovníků
z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni
popřát mnoho dalších spokojených let prožitých v plném zdraví a štěstí.
Velice Vám děkuji za všechny Vaše žáky, kterých je bezpočet a kteří měli
tu čest Vás poznat jako skvělého člověka, chirurga a učitele.

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 
Přednosta chirurgické kliniky

Cena České nefrologické společnosti za nejlepší publikaci v oboru
nefrologie v roce 2008 byla udělena autorům z nefrologie I. interní kliniky
a spolupracovníkům za publikaci: Reischig T., Jindra P, Hes O., Švecová M.,
Klaboch J., Třeška V.: Valacyclovir Prophylaxis vs. Preemptive Valganciclovir
Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease after Renal Transplantation.
Am J Transplant 2008, 8: 69-77 (Impact factor 6.84)

Autoři publikovali nezávislou randomizovanou studii podporovanou
hlavním výzkumným záměrem (MSM 0021620819: Náhrada a podpora
funkce některých životně důležitých orgánů), ve které srovnali dvě hlavní
metody prevence cytomegalovirové (CMV) nemoci po transplantaci ledviny
- preemptivní léčbu a profylaxi. Hlavním nálezem bylo, že přes srovnatelný

výskyt CMV nemoci je profylaxe spojená s redukcí rizika vzniku akutní
rejekce štěpu v časném období po transplantaci. Vysvětlení je pravděpodobně
v potlačení nepřímých dopadů asymptomatické  CMVvirémie díky profylaxi.

American Journal of Transplantation je dle rankingu nejprestižnější ča-
sopis v oblasti transplantační medicíny. Jedná se historicky o časopis s nej-
vyšší hodnotou faktoru impaktu, za který byla cena nefrologické společnos-
ti udělena. Plzeňští nefrologové touto cenou navazují na dříve udělenou
cenu Jana Broda z roku 2005 a vědecké úspěchy nefrologického pracoviště
z éry prof. MUDr. Karla Opatrného Jr., DrSc. a I. interní kliniky jako celku. 

Doc. MUDr. Martin Matějovič, PhD.
Přednosta I. interní kliniky

pro boj s touto infekcí. Prezentovaná studie navazuje na zjištění autorů, že
CMV virémie a akutní rejekce je častější u nemocných, kde je CMV kon-
trolován metodou preemptivní léčby než při profylaxi valacyclovirem.
Otázkou bylo, jaký je výskyt CMV infekce přímo v bioptických vzorcích
ledvinových štěpů v těchto skupinách. Analyzováno bylo 59 biopsií v pre-
emptivní skupině a 57 biopsií s valacyclovirovou profylaxí. Celkem 4
bioptické vzorky z 59 (7%) a 2 z 57 (3%; P=0.675) byly pozitivní na CMV
DNA v preemptivní a profylaktické skupině. Preemptivní kontrola CMV
není spojena se zvýšeným výskytem CMV intrarenálně oproti profylaxi vala-
cyclovirem.

Vzhledem k tomu, že šlo o slavnostní zasedání Spolku lékařů, nebyly
podle zvyklostí jednotlivé přednášky následovány diskuzí, což našeho
oslavence, pana profesora Opatrného, možná mrzelo. On byl vždy dychtivý
diskutovat, a vedl k tomu i nás, své žáky a spolupracovníky. Diskutoval kri-
ticky a usiloval o to, aby se v diskuzích tříbily názory na danou pro-

blematiku a pokud možno byla vyznačena cesta, kudy s tématem dál.
Pamatuji si, jak zhruba před 20 lety, kdy kvalitní projekce a záznam byly
značným technickým problémem, na jednom z jím pořádaných kongresů
usiloval o to, aby se přednášky a diskuze nahrávaly na magnetofon a bylo
možné s nimi později dále pracovat.  

Slavnostní večer měl vysokou odbornou úroveň. Prezentované práce
ukázaly, jakým směrem se profiluje 1. interní klinika a její jednotlivé obory.
Zřejmá je orientace na nejmodernější postupy v laboratorních a přístro-
jových metodách vyšetření, v hledání nových způsobů léčby. V případě
studie o regionálním chlazení krve při dialýze si troufám označit tento
počin za novátorský. Věřím, že celý přednáškový večer byl dobrým dárkem
našemu milému a váženému oslavenci, panu profesoru Opatrnému.

Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D., zástupce přednosty pro výuku
Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. 

VĚDECKÝ ÚSPĚCH LÉKAŘŮ I. INTERNÍ KLINIKY

PRVNÍ LETOŠNÍ PROMOCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
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Z VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI
DNE 23. 4. 2009 

Po kontrole zápisu z posledního zasedání
vědecké rady a jeho schválení následovala dvě
habilitační řízení. 

MUDr. Stanislav Pavel, CSc., Ph.D. je hostu-
jícím profesorem na LF UK v Plzni a vedoucím
lékařem Fotodermatologické sekce Dermato-
logické kliniky Leiden University Medical
Center v Leidenu v Holandsku. Přednesl habil-
itační přednášku „Vitamin D v novém světle“. 

MUDr. Zdeněk Slavík, DM, FRCPCH. je
hostujícím profesorem na LF UK v Plzni a lé-
kařem Royal Brompton Hospital v Londýně.
Přednesl habilitační přednášku „Kardiogenní
synkopální stavy u dětí“.  

VR dále schválila akreditace DSP v biome-
dicíně u studijních programů „Biochemie a pa-
tobiochemie“ a „Biologie a patobiologie
buňky“.             (ř)  

Vladimír Beneš se narodil v Plzni 27. ledna 1921. Původně chtěl být
novinářem. Maturoval v r. 1940, kdy již z příkazu nacistů byly zavřeny
vysoké školy. Nastoupil tehdy jako redaktor do plzeňského listu Nová
doba. Byl brzy propuštěn poté, kdy se šéfredaktorovi zdálo, že jedna
z básniček má protiněmecký podtext. Čtyři roky pak působil jako
zřízenec v plzeňské nemocnici. Hned po válce se přihlásil na několik
vysokých škol, zkoušky tehdy byly jednoduché, a tak zpráva o přijetí mu
přišla hned od pěti fakult najednou. Nejvíc jej lákala žurnalistika,
nakonec se však rozhodl pro medicínu. 

Medicínu začal studovat v Praze, ale z finančních důvodů ji v roce
1949 dostudoval v Plzni. Neměl studijní problémy, všechny profesory
znal osobně a oni jeho. Mohl se dokonce přihlásit jako výpomocný asi-
stent na neurologickou kliniku k profesoru Hrbkovi, primáři s geniální
pamětí a geniálními vlohami. Nechme prof. MUDr. Vladimíra Beneše,
DrSc. dále vyprávět samotného:  

„Tam jsem poznal doktora Zdeňka Kunce, který mě doslova očaroval.
Měl mimořádné charisma, byl nesmírně příjemný, milý, se smyslem pro
humor, nejlepší chirurg té doby. Uměl všechno, na co sáhl - měl atestaci
z obecné chirurgie, z plastické chirurgie a z neurochirurgie. Než jsem do-
studoval, přešel do Prahy jako šéf chirurgie ve vojenské nemocnici.
Chtěl jsem za ním. Překážkou ale byly umístěnky. Zoufale jsem sháněl
protekci, abych mohl do pražské vojenské nemocnice. Nejprve jsem
dostal umístěnku do Ostravy, pak jsem už málem nastoupil do
Karlových Varů, až jsem se nakonec dozvěděl, že vojenská nemocnice
měla pro nedostatek lékařů přednost před všemi umístěnkami a přijí-
mala každého.

Tam tehdy panovaly šílené podmínky, jak za Švejka. Nemocnice měla
tak špatnou pověst, že jsme na chirurgii, kde bylo přes 100 lůžek, byli
jen čtyři lékaři a dvě diplomované ošetřovatelky. Místo zdravotních ses-
ter jsme měli na ošetřovatelskou péči lapiduchy. Zachránily náš až první
absolventky zdravotnických škol.

Do nemocnice jsem nastoupil hned po promoci v roce 1949. Doktor
Kunc v ní tehdy začal jako první operovat žlučník, žaludek …, před jeho
působením byly v operační knize zaznamenány jen aleje apendixů.
Bylo to, jako když tam přiletí kometa. Když jsem se v roce 1950 vrátil
do nemocnice po tříměsíční vojně (přesto jsem byl později důsto-
jníkem), nevyšel jsem po dobu dalších tří měsíců do města. Na chirurgii
jsem i spal.

Byla to ohromná škola. Pozdější profesor Kunc spolu s generálem
Englem coby ředitelem udělali v šedesátých letech z Ústřední vojenské
nemocnice špitál vrcholné úrovně. Jelikož jsme operovali úplně všech-
no, včetně rozštěpu patra, přišel Kunc časem na to, že je nutné chirurgii
rozdělit. Už v roce 1956 odevzdal ortopedii a úrazovou chirurgii

Eiseltovi, chirurgii pak předal Pacákovi a sám si nechal 42 lůžek neuro-
chirurgie. A protože jsem s ním byl od začátku a uměl z Plzně neurolo-
gii, stal jsem se jeho zástupcem.

V roce 1968 jsem napsal do důstojnického dotazníku, že nesouhlasím
se vstupem armád, a vystoupil jsem z komunistické strany. Trapně mě
tam na rozdíl od jiných lékařů nechávali až do roku 1978. Vyhodili mě
až v momentě, kdy jsem měl vojenský penzijní věk. Odešel jsem po 29
letech přesně v den svého nástupu. Během oněch deseti let od srpna
1968 opustilo Ústřední vojenskou nemocnici z politických důvodů
šedesát lékařů.

První ředitelka Fakultní nemocnice Motol doktorka Věra Kazi-
mourová mě už v roce 1967 lákala, abych u ní založil dětskou neuro-
chirurgii. Chvíli to trvalo, než se nemocnice dostavěla, takže jsem po
odchodu z vojenské nemocnice hned mohl nastoupit do motolské
nemocnice. Nyní jsem pokládán za zakladatele dětské neurochirurgie
u nás. Přitom jsem k dětskému lékařství neměl nikdy žádný zvláštní
vztah a začal jsem tento obor dělat tak trochu „z donucení“. Musím ale
říct, že jsem neprodělal. Spíše naopak.

Za tři roky se stala dětská neurochirurgie v motolské nemocnici
evropsky známou. Paradoxně jsem byl všude zván, působil jsem v re-
dakcích zahraničních časopisů, zatímco doma jsem nesměl vydat ani
knížku. Stal jsem se lektorem v kurzech mladých neurochirurgů, které
pořádá evropská neurochirurgická společnost. 

V roce 1992 jsem se spolupracovníky pořádal v Praze světový sjezd
dětské neurochirurgie. Uspořádání kongresu jsem pokládal za projev
uznání zásluh o tento obor.  Prezidentství této mezinárodní akce pro mě
proto představovalo vrchol kariéry.

Jsem sportovní fanatik, v mládí jsem hrál vrcholově volejbalovou ligu.
Nyní v zimě i v létě hraji dvakrát nebo třikrát týdně tenis a v létě se
sousedy na chalupě fotbal, kde dostávám už řadu let cenu pro nej-
staršího fotbalistu.

Lékař má právo, a dokonce humánní povinnost neprodlužovat utr-
pení. On je zodpovědný za to, kdy odejme dýchací aparát. Operoval
jsem kupříkladu dítě, které mělo nádor ve kmeni. Při operaci jsem zjis-
til, že se jedná o zhoubný nádor bez hranic, a že tudíž nic nedokážu.
Dítě jsem odeslal na ARO a do dekurzu jsem poznamenal DNR (do not
resuscitate). Jakmile přestane dýchat, neresuscitovat. Nač třeba ordino-
vat umírajícímu drahá chemoterapeutika, když vím, že mu nepomohou?
Neměli bychom tedy mluvit o eutanázii, ale o tom, kdy zbytečně
neprodlužovat život.

V nemocnici jsme měli takový zvláštní přístroj, který s pacientem
dýchal a ochlazoval ho pod 30 stupňů. Říkali jsme mu Sněhurka, pro-
tože vypadal jako skleněná rakev. Časem jsem přišel na to, jaká je to

Prof. MUDr. VLADIMÍR BENEŠ, DrSc.

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY

V rámci Mezioborových aktivit NCU Zápa-
dočeské univerzity a pod záštitou rektora ZČU
doc. Ing. Josefa Průši, CSc. přednesla 149. před-
nášku Interdisciplinárního semináře 6. 4. 2009
doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D. z Biologického
ústavu LF na téma „Praktické aplikace mole-
kulární genetiky člověka“. Přednáška se zabývala
vysvětlením moderních molekulárně genetic-

kých metod a jejich praktickými aplikacemi
v současné medicíně - v diagnostice dědičných
chorob i nádorů, v soudním lékařství při identi-
fikaci osob a při testování paternity.   

Přítomné seznámila též se současnými vý-
zkumnými trendy v lidské genetice a výhledy do
blízké budoucnosti.  

(r)

Doc. KORABEČNÁ PŘEDNÁŠELA NA ZČU80 LET Prof. MUDr.
JIŘÍHO ŠOLCE, CSc. 
Rodák z Nové Paky ve Výchovních Čechách

oslavil v březnu významné životní jubileum.
Z  rodinné oslavy narozenin přinášíme zatím

jen snímek, laudaci uvedeme v příštím čísle naše-
ho časopisu.  
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Jedná se o nezávislou nepolitickou organizaci sdružující 77 organizací ze
74 zemí světa. Je největší fungující studentskou organizací na světě s více
než jedním milionem členů z řad studentů medicíny. Byla založena v květ-
nu roku 1951 jako důsledek poválečného přátelství mezi studenty. Je při-
družena k Organizaci Spojených Národů (OSN) a ke Světové Zdravotnické
Organizaci (WHO).

IFMSA CZ je neziskovou organizací, která byla založena roku 1993.
Místní pobočky fungují na každé ze sedmi lékařských fakult v České

republice a mají dohromady 438 členů.
Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v ČR.

Členství je dobrovolné a bezplatné a umožňuje studentům zúčastnit se let-
ních stáží nebo se zapojit do různých projektů. Práci pro IFMSA CZ stu-
denti vykonávají ve svém volném čase, bez nároku na honorář.

Vize IFMSA
Kvalitní a ničím neomezená spolupráce studentů medicíny na národní

i mezinárodní úrovni, ve smyslu pomoci, poznávání a vzájemného
vzdělávání se, zásadně ovlivní jak je samotné, tak i kvalitu a dostupnost
zdravotní péče v místním i celosvětovém měřítku.

Poslání IFMSA
Zprostředkovat co nejširší skupině studentů medicíny z České republiky

i ze zahraničí možnost poznat způsob poskytování zdravotní péče v různých
zemích světa, načerpat zkušenosti pro své budoucí povolání, poznat sociál-
ně-kulturní rozdíly a zároveň přispět ke zlepšení místního i světového
zdraví šířeném osvěty formou kvalitních přednášek, školení a cílených kul-
turně-poznávacích projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály
lékařského povolání.

Funkce IFMSA
IFMSA zajiš
uje měsíční vědecké a klinické stáže pro studenty medicíny

(zhruba 300 stáží ročně pro ČR ). IFMSA CZ je nyní na druhém místě ve
světě v počtu stáží na počet studentů medicíny v dané zemi.

IFMSA CZ také zašti
uje humanitární, charitativní a vzdělávací projekty
v oblasti nejen veřejného zdraví .

Stálé výbory IFMSA
SCOPE (Standing Committee On Professional Exchange) - stálý výbor pro
klinické stáže 
SCORE (Standing Committee On Research Exchange) - stálý výbor pro
vědecké stáže 
SCOPH (Standing Committee On Public Health) - stálý výbor pro veřejné
zdraví 
SCOME (Standing Committee On Medical Education) - stálý výbor pro
lékařské vzdělávání 
SCORA (Standing Committee On Reproductive Health and AIDS) - stálý
výbor pro reprodukční zdraví a AIDS
SCORP (Standing Committee On Human Rights and Peace) - stálý výbor
pro lidská práva a mír

Projekty IFMSA CZ
Nemocnice pro medvídky - projekt, který má za cíl pomoci dětem zbavit

se strachu z bílých pláš
ů. 
Medical Exchange - účelem tohoto projektu je přijímat a předávat infor-

mace, zkušenosti a poznatky mezi studenty medicíny z různých zemí, rozví-
jet jazykové schopnosti studentů a případně pomoci potřebným skupinám
obyvatel šířením povědomí o jejich problémech

Twinning project - projekt, jehož úkolem je umožnit skupině mediků
zčeských fakult vyjet na týden do zahraničí a poznat průběh studia
medicíny v dané zemi; následně studenti se svými zahraničními protějšky

diskutují o rozdílech a problémech systému vzdělávání ve svých zemích; tento
projekt funguje bilaterálně, proto mají taktéž zahraniční studenti možnost
přijet do ČR a poznat, jak probíhá studium na lékařské fakultě u nás

Daruj krev - cílem je motivovat co nejvíce osob k dárcovství krve formou
soutěže o nejrůznější hodnotné ceny

Smokefree party - cílem tohoto projektu je upozornit na problematiku
pasivního i aktivní kuřáctví v zemích, kde ještě nebyl přijat zákon zakazu-
jící kouření ve veřejných prostorách, po celou dobu trvání party probíhá
vmístě konání akce doprovodný program - měření obsahu oxidu uhel-
natého v krvi kuřáků, výměna cigaret za kondomy,  promítání osvětových
videí, v prostorách klubu se taktéž pohybuje protikuřácká policie, která
kontroluje dodržování zákazu kouření

Výuka první pomoci na základních a středních školách - studenti medicíny
vyučují na základních a středních školách  základy první pomoci a resusci-
tace

World Diabetes Day (14. 11.) - náplní programu je měření krevního tlaku
a hladiny krevního cukru. Cílem je pak poskytnout veřejnosti podrobné
aodborné informace o tomto onemocnění. Organizátoři spolupracují s IDF
(International Diabetes Federation). 

World AIDS Day (1. 12.) - osvětová akce s cílem zvýšit povědomí občanů
o problematice AIDS a HIV

Benefiční koncerty a sbírky - podpora Hospice sv. Lazara v Plzni,
Dětského domova Hillary Clintonové v Praze, oddělení LDN FNKV
adalší...

IFMSA CZ spolupracuje na projektech s Lékaři bez hranic, Bílým
kruhem bezpečí, Českým červeným křížem a dalšími…

Více informací lze nalézt na:
www.ifmsa.cz
www.ifmsa.org
www.ifmsaplzen.blogspot.com
nástěnka v přízemí Šafránkova pavilonu

Pavel Korpa
Lokální prezident lp.lfp@ifmsa.cz

hloupost. Vždy
 jsme vlastně dýchali s mrtvolou. Vysvětlil jsem to na
přednášce v roce 1967 a nyní je uzákoněna mozková smrt jako smrt
celková. Což je důležité také proto, aby se z těla mohly odejmout trans-
plantáty. Existují k tomu naprosto přesné předpisy, musí se udělat EEG
a AG, a pokud se doloží, že do mozku neproudí krev, může se člověk za
určitou dobu prohlásit za mrtvého. I když srdce  ještě bije.

Vždycky jsem se o pacienta zajímal, věděl jsem o něm vše, znal jsem
třeba i jeho rodinné poměry. Na to jsem však nemohl brát zřetel. Soucit
není indikací k operaci. Lékař ho může mít, ale nesmí to ovlivňovat jeho
rozhodování.“

Prof. Beneš, specialista v oboru neurochirurgie, byl od roku 1961 kan-
didátem věd, v r. 1962 habilitoval jako docent, na doktorát věd si musel
počkat ač na dobu po změně politických poměrů, byl mu udělen v pro-

sinci roku 1991 a profesorem v oboru neurochirurgie byl jmenován v úno-
ru roku 1992. Devětadvacet let působil jako zástupce primáře neuro-
chirurgického oddělení ÚVN Praha, později přednosty Neuro-
chirurgické kliniky FVL UK a ÚVN. Od roku 1978 do roku 1992 byl
primářem oddělení dětské neurochirurgie Fakultní nemocnice Motol.
Působil v mnoha evropských, amerických a světových organizacích
a společnostech, publikoval desítky prací (mj. „Poranění míchy“ v r.
1961), je členem České lékařské akademie. A má v rodině zdatné nás-
tupce. Syn prof. MUDr. Vladimír Beneš jun., DrSc. je přednostou neu-
rochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze a vnuk MUDr. Vladimír
Beneš působí jako sekundární lékař oddělení neurochirurgie v Krajské
nemocnici v Liberci.

Podle Zdrav. novin č. 1-2, 2009, s.22-26    (jn)

SEZNAMME SE S IFMSA 
(INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL 

STUDENTS‘ ASSOCIATIONS) 



PRAVIDLA ČEKÁRNY

„To známe, dělá mrtvého, aby přišel dřív na řadu!!!“ (vtip neznámého
původu).

Jako malá jsem pár let celkem pravidelně navštěvovala ORL. Již v této
době jsem si začala všímat jistých psychologických fenoménů vyskytujících
se u pacientů sedících v čekárně. V té době jsem nad tím samozřejmě tak
nepřemýšlela, jen jsem kolem sebe neustále pozorovala to přidušené špitání,
kýchání, podupávání a vysvětlování ratolestem, že to nesmí, že té paní vedle
vadí, když do ní chlapeček kope, že na letáky nemám sahat, jelikož jsou plné
bacilů a podobně. Čím jsem však starší, začínám nad celým problémem

čekáren přemýšlet trochu hlouběji. Obzvláště po letošní zkušenosti z více
než dvouhodinového čekání na pouhý převaz strženého nehtu na noze. 

Vstupem do čekárny se za vámi zavřou dveře normálního světa a ocitnete
se ve zcela jiném režimu, kde platí jakási ustanovení, která když si neosvo-
jíte, jste automaticky vyvrhelem a čekání se vám může proměnit v nekon-
čící utrpení. Já osobně nejsem nervózní z návštěvy lékaře, ale ze sezení
včekárně. Poj	me se společně podívat do prototypové čekárny, dejme
tomu na chirurgii. Nastrčíme do této situace smyšlenou obě
, která jde
shodou náhod na převaz a zaměříme se na její hrubá provinění proti
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BLÍŽÍ SE DĚKANSKÝ TĚLOVÝCHOVNÝ DEN

Tradiční Děkanský tělovýchovný den je tentokrát naplánován na úterý
19. května. Program již připravili pracovníci Ústavu tělesné výchovy. Zahájí
basketbalisté - již v pondělí 18.5. v tělocvičně na Lochotíně se k turnaji
v16.00 sejdou ročníková družstva. Hlavní program čeká aktivní sportovce
vúterý. V tělocvičně na Lochotíně proběhne o 9.00 turnaj čtyřčlenných
družstev v sálové kopané, od 11.30 turnaj smíšených družstev ve volejbale
a od 16.00 cvičení aerobiku při hudbě. Ve squash centru na Masarykově
třídě 75 proběhne od 8.00 turnaj ve florbalu (přihlásit se je nutno do 10.5.!),
od 12.00 pak turnaj ve squashi. 37. ročník bleskového turnaje v tenisu bude
zahájen v 8.30 na kurtech Tenisového centra Slavie PU Plzeň na Borech.
Apo sedmadvacáté se zájemci o turistiku vydají v 9.00 z konečné stanice na
Košutce pěšky či na kolech na trasu „Kolem Boleveckých rybníků“. Po

návratu do areálu Lékařské fakulty na Lochotíně pro ně bude připraveno
občerstvení a tradiční táborák. Závěrečnou částí tělovýchovného dne bu-
dou netradiční smíšené štafety v plavání na 4x50m ve středu 20.5. ve 20
hodin v bazénu na Slovanech. Pořadatelé doufají, že každý student či
zaměstnanec si z této pestré nabídky vybere tu, která jej příjemně osvěží na
duchu i na těle. (r)

PÉČE O INFORMOVANOST PACIENTA

Medicína je obor, který denně přináší řadu poznatků a výrazně ovlivňu-
je úrovní a rozsahem svých znalostí kvalitu a délku lidských životů. Tento
dynamický vývoj vnímá pozitivně každý z nás, každý z nás poznává na sobě
i na svých blízkých, jak zranitelný je náš organismus.

K nápravě stavu však není, jak by se na prvý pohled nabízelo, potřebná
jen odborná znalost a vyspělost v každém klinickém oboru medicíny. Velmi
významný je i lidský kontakt s pacientem. Tuto oblast však vnímám ve
zdravotnictví jako problémovou, stále podceňovanou a odsouvanou do
pozadí. Její vliv je podceňován, v řadě případů je pacient téměř ignorován
s odůvodněním, že na toto není ve sledu odborných posouzení a zákroků
časový prostor a pacient, že by stejně podané informace správným způ-
sobem nezpracoval. Přitom právě dobře zvládnutý dialog s nemocným
ovlivní pozitivně celý další proces. Nezastoupí sice odborné znalosti a do-
vednosti, ale přispěje k příznivému dopadu jejich aplikace. A naopak.

Je jisté, že jde o náročnou záležitost ve všech směrech. Mnohdy je těžší
navázat a udržovat kontakt s druhými než projít vědeckým výzkumem či
seznamovat se průběžně s aktuálními poznatky. Toto platí v každém oboru.
Mezilidské vztahy jsou náročnou kategorií, každý z nás musí o sobě něco
vypovědět, vydat kus sebe a přibrat druhého, zabývat se jím. I přes tuto
náročnost stojí za to se této oblasti věnovat. Pacient, který bude mít jasnou
představu o důvodu i průběhu vyšetření či zákroku, bude lépe připraven vše
zvládnout. Nebude vystaven nejistotě, která vytváří prostor pro dramatické
představy, nebude prožívat strach z neznámého.

V kontaktu s pacientem je nutné mít jasný scénář. Za rozhodující považu-
ji tři faktory a to:

- kdo bude nemocného informovat
- v jaký čas bude informace poskytnuta
- jakou formou co do rozsahu i způsobu bude informace podána.
Pacienta, kterého čeká vyšetření nebo operativní zákrok by měl kontak-

tovat vždy jen jeden informující. Lékař, který zná skutečnosti ve všech sou-
vislostech. Pokud jsou informace přinášeny větším počtem zdravotníků,
pak jsou sdělení dílčí, roztříštěná a mohou být i nejednotná. Důsledkem je
dezorientace a nutná nedůvěra pacienta.

Podstatné je správně načasovat dobu podání informace. Potřebné údaje
by měly přicházet s předstihem, aby projednání proběhlo v klidu a pacient
měl možnost informace strávit a zažít. Pokud bude docházet k prodlení,
pak si pacient vytvoří vlastní představu na základě laických podání.

Nejdůležitější je působ podání informace. Lékař musí při zvolení postupu
vycházet z osobnosti pacienta. Toto je nesmírně obtížné. O člověku může
vypovídat jeho vzdělání, profese, momentální reakce. V každém případě je
v čase a prostoru k dispozici minimum informací a proto jde vždy spíše
oodhad. Ve vazbě na tento profil zvolí lékař rozsah i charakter informací.
Někomu vyhoví spíše stručné podání, bez odborného výkladu. Jiný je
schopen při kvalitním podání vnímat odbornou stránku věci. Některému
pacientu je nejpříjemnější pouze sdělení problému, klidný přístup a možné
povzbuzení.

Pokud nemocného čekají vyšetření nebo zákroky, které mají vést k uzdra-
vení nebo alespoň stabilizaci zdravotního stavu, pak je situace zvládnutelná.
Jde v podstatě o to, aby byl dotčené osobě poskytnut potřebný a jeho
vnímání odpovídající výklad a tím se předešlo psychické zátěži. Je potřebné
se na věc soustředit a mít o průběh zájem. Mnohem složitější a náročnější
je vztah k pacientovi, kde je diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění
anení v možnostech současné lékařské vědy nemocnému pomoci. I v těch-
to případech má znát pacient svůj stav. Věc se týká nejvíce jeho samotného
a nelze si představit, že právě on bude jediný, kdo o svém organismu nic
neví. Pokud se stávají případy, kdy ošetřující lékař o nálezu a negativním
vývoji neinformuje, pak jistě nejde o lhostejnost a ignorování nemocného,
ale o přirozenou nechu
 a zábrany sdělovat druhým bezvýchodné situace.
Jde o obavu z průběhu rozhovoru, ve kterém chybí nosné řešení a který
může končit kolapsovým stavem dotčeného. V těchto případech totiž nemá
uplatnění odbornost se svými logickými závěry, ale aby sdělení bylo šetrné,
musí nastoupit lidskost, citovost, pochopení, sdílení. Již naši předkové
výstižně tradovali, že konec není tak zlý jako čekání na něj. Umírání je stav
beznaděje, člověk zde ještě je a přitom už se s ním nepočítá. Aby toto
období bylo k důstojnému přežití, měl by mít nemocný při znalosti stavu
věci alespoň malou kapku naděje. I vědecky nepodloženou. Třeba v té
podobě, kdy lékař vysloví, že navzdory rigorózním závěrům medicíny exis-
tují situace, kdy se stav nemocného oproti předpokladům zlepší, kdy si
pomůže příroda. I když se tak nestává a nestane, nemocný najde potřebný
klid a jistě při nenaplnění nebude volat lékaře k odpovědnosti, nebude mu
vytýkat chybný závěr. Alespoň ve většině takových případů všichni zúčast-
nění přistoupí na „hru“.

Informovanost pacienta je v případech umírajících nikoliv jen záležitostí
dobrého plnění pracovních povinností, ale těžká zkouška ovládání a pro-
jevů jak pacienta, tak lékaře.

Navázání a zvládnutí kontaktu je významné ve všech oblastech života.
Hledání a nalézání společné řeči zatíží každého z nás. V medicíně má však
mimořádný význam. Ze zkušenosti víme, že obtížné situace se více či méně
zvládnou a vždy se nakonec stanou minulostí. Při poškození zdraví jsme
však bezmocní, lékařský nález nám ve vteřině změní život, všechny plány
ipriority. Mnohem více spoléháme na pomoc a čím lépe jsme informováni
a připraveni na lékařský postup, tím lépe spolupracujeme a úsilí lékařů má
své  zasloužené výsledky Navíc je zde již zmiňovaná lidská rovina. Každý
znás vnímá pozitivně pokud je mu věnována pozornost, pokud právě on
stojí ostatním za zájem. Rovněž pro lékaře by měla tato aktivita představo-
vat nejen povinnosti, ale i dobrý pocit a radost, že mu odborná zdravotní
péče umocněná pochopením pro druhého umožní beze zbytku naplnit
ideály, ke kterým se při výběru své náročné profese přihlásil.

¨
Jana Korešová, 3. roč.

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 



pravidlům čekárny a na jevy, kterých si povšimla na ostatních lidech. Půjde
třeba o dívku mého věku. A nebo víte co? Budu to já.

Je začátek září, slunce svítí jak o život a žene rtu
 ke třiceti stupňům,
tento fakt je důležitý pro dokreslení atmosféry mezi čtyřmi zdmi, kde budu
trávit následující dvě a půl hodinky svých vysokoškolských prázdnin. O tom
časovém údaji však ještě nevím.

Hned po vstupu do čekárny mě přes nos doslova praštil vydýchaný
vzduch, ale nač se krotit, prostě smrad. Omlouvám se za nevybraný slovník,
ale vzduchem se to ani při nejlepší vůli nazvat nedá. Po zdvořilém pozdravu
a krátké analýze osazenstva jsem usoudila, že nejlepší bude sednout si vedle
starší dámy s drdolem. Jiné místo v čekárně není. Tento moment si prosím
zapamatujte, dopustila jsem se totiž nejhrubší chyby. V dalším textu se
k této problematice vrátím a dozvíte se, o jaké zaváhání šlo.

Nemohu si nevšimnout, že sázím věkový průměr osazenstva v čekárně asi
na 75 let. Také jsem jedna z mála, kdo nemá sezení v čekárně jako koníč-
ka, nýbrž jsem tam s nějakým problémem. Jak jsem to tak rychle poznala?
Paní naproti nadšeně ukazuje svoji nateklou nohu každému, kdo přijde
azaníceně o ní vypráví. Ano, to je také problém, jenže když pozorně poslou-
cháte, ta madam za panem doktorem chodí každý týden, on jí pokaždé
odbyde nějakou nesmyslnou mastičkou a tím to pro něj končí. Ostatní ner-
vózně poklepávají holemi, těšíc se kdy už budou na řadě a budou moci lé-
kaře opět zasypat svými strastmi. Sem tam si někdo zanadává na „julínkovné“,
ale ve skutečnosti je většina přítomných důchodců ráda, že nemusí sedět
doma na kanapi a sledovat ty nesnesitelné krváky v televizi, a že mohou
strávit další krásné dopoledne v čekárně a vášnivě debatovat s ostatními.

Odmala nenávidím to svazující ticho. Znáte to jistě všichni, škrundá vám
v břiše a hned se na vás sesype horda pohoršených pohledů, potřebujete se
vysmrkat, znova jste středem pozornosti, nedej bože kýchnete, to jste rázem
vyslanec pekla a pohledy, kterých se vám dostává, vás probodávají a řežou
na malinké kousíčky. Očima bloudím po místnosti a snažím se najít něco,
čím se rozptýlím a zkrátím si čekání. Zapla
 pánbůh, je tu televize. Ještě
nikdy jsem nebyla vděčná za telenovelu, naneštěstí je vypnutý zvuk a navíc
musím koukat přes paní, která sedí vedle mne a tak to vypadá, že na ní
civím. Ona mě za to čas od času obdaří pohledem, který mi jasně říká, že
jestli se ještě jednou, já děvečka umouněná, podívám na její drdol, tak mě
praští holí. A aby toho nebylo málo, chce se mi kýchnout, jenže sama chápu,
že to je v tenhle moment naprosto nepřípustné. Natrénovaným manévrem
se mi podaří katastrofu zažehnat.

„Tak si poj	te další!“ Ke dveřím ordinace se kromě pacienta, který je na
řadě, nahrne dalších pět lidí se svým doporučením, ve snaze procpat se
dovnitř co nejdříve. Já sedím, jelikož nevím, k čemu by sestřičce bylo, kdyby
věděla, že jsem někdy během dopoledne měla přijít, jak jsem ostatně
udělala, nemluvě o tom, že to má napsáno v počítači.. Za svůj pasivní pří-
stup k čekání jsem si však vysloužila další mínus, protože je přeci naprosto
přirozené cpát se ke dveřím, kdykoliv je příležitost a ptát se sestřičky, kdy
přijdu na řadu, když to chudák sama neví. Proti nechápavým pohledům již
začínám být obrněná a tak jen klesnu hlouběji do zapařené koženkové
sedačky a vytáhnu telefon. Musím říct, že není nic lepšího, než si v nesku-
tečném vedru pár hodin posedět na kožence. Chvilku hraji hru na ukrácení
čekání, když tu cítím, že madam vedle mne sleduje, čím se to já, mladá
rebelka, nedbající zákonů čekárny, bavím. Napadlo mě, že bych jí mohla
vrátit ten pohled co na mě nedávno praktikovala ona, ten s tou holí, jenže
já nemám hůl a tak by neměl moc význam.

Chlapečkovi pod oknem již poněkolikáté spadlo autíčko a maminka je
připravena na ukamenování, pokud se to stane ještě jednou. Prostorem
zašumí několik poznámek na téma jak rodiče vůbec nevychovávají děti, a že
by se mu místo toho, aby mu dala autíčko, měla sama věnovat a podobně.
Marně se snažím něčím zabavit, než mě zmerčí nějaký vyprávění chtivý
důchodce. Zdi jsou téměř holé, poster na léky proti bolesti s gepardem, kterak
skáče stepí už znám nazpamě
, jen nevím, co má gepard společného s bolestí.
Na stole leží pár časopisů, ale nevím jestli jsem na takovém postu, abych si
jeden mohla vypůjčit. Vybrala jsem ten, ze kterého se na mě nevalila
vyš
áraná špína a české celebrity, ale raději ten pro novopečené maminky.

Když se tak rozhlížím po čekárně, nevím, pro koho je tam určen. Není zají-
mavý, možná je to tím, že se zatím nechystám být maminkou, natož pak
abych musela řešit, či je lepší prát pleny ve vaně nebo v pračce. Ale je to
lepší než dělat, že mě zajímá, jak vypadají a co dělají lidé kolem.

Přišla nová paní a posadila se vedle mne. Byla mladá a vypadala, že také
k lékaři nechodí tak často, a že tudíž není kovaná všemi zákonitostmi
čekárny. Dala se se mnou do zdvořilostní konverzace. Zmínily jsme počasí,
fronty u lékaře, poplatky, a že se tady nedá dýchat a dostaly jsme se k tomu,
proč tu je. Prý ji „obvo	ačka“ poslala s podezřením na „slepák“, že je jí dost
špatně a že neví jestli vydrží tu hroznou frontu. „Tak kdo je poslední?!!“,
přišla další paní. Bylo na ní vidět, že je protřelá čekárnami a rázem si získala
respekt u dalších štamgastů chirurgického oddělení. Paní vedle mne mi tiše
špitla, jestli nevím, kdo přišel před ní. Naštěstí jsem to byla já a tak jsem se
před paní s drdolem, která bedlivě analyzovala mé počínání, neztrapnila.
Ale neodpustila si jízlivou poznámku směrem k mé nové sousedce s bolest-
mi břicha: „Joo, mladá paní, to jste si měla zjistit, když jste přišla, kdo je
poslední!! Že slečno?!!“, přísně si nás obě prohlédla. Ano, zde se dostáváme
k mé nejhorší chybě ze začátku vyprávění. To je to nejhorší, co můžete
udělat, nezeptat se, kdo je před vámi. To jste rázem zařazeni do největší
spodiny čekárnické společnosti. No, a já jsem se také nezeptala. Jelikož jsem
usoudila, že až v čekárně nezbyde nikdo, kdo už tam seděl, když jsem přišla,
zřejmě budu na řadě já. To jsem ovšem paní nemohla říct, jelikož to by mě
hnala k vrchnímu čekárnickému soudu. 

Paní s podezřením na zánět apendixu mi vypráví o svých strastech tak
barvitě, že jsem se rozhodla, že jí pustím před sebe. To paní s drdolem nato-
lik rozezlilo, že jsem se na ní raději nepodívala, jelikož si nechci vysloužit
další důtku. Za trest se mi jala vyprávět o svém problému. Zjevně se doža-
dovala toho samého pochopení, jakého se ode mne dostalo mé druhé
sousedce a tak se dojemně rozvyprávěla a nešetřila superlativy. Asi také
čekala, že jí pustím před sebe, jenže ona přede mnou již byla. Tak jsem
mohla odvětit je uznalým „Hmmm, to musí být hrozné!“. Už už  se nade-
chovala, že i znovu vylíčí jak moc je to hrozné, ale naštěstí sestřička její
čtvrthodinový monolog ukončila vyvoláním jejího jména. Na cestu jsem ji
obdařila povzbuzením, že jí to určitě dobře dopadne a konečně jsem se
beztrestně zahleděla na televizi.

Čas se vleče, ale lidé v čekárně k mé velké radosti ubývají a ubývají … Až
te	 jsem si všimla chlapce, tak 15 let, se sádrou na ruce. Přede mnou už jsou
jen dva lidé, on a jeden pán. A vlastně paní, co jsem pustila. Chlapec sedí,
jako by se ho dění v čekárně netýkalo a na výzvy sestřičky, a
 jde další,
nereaguje. Teprve te	 mi dochází rozdíl mezi důchodcem a školákem u lé-
kaře. Zatím co senioři se snaží protlačit do ordinace co nejdříve a co nej-
teatrálněji, aby stihli koupit zlevněný kečup z letáku, který mají na druhém
konci města, školou povinný teenager raději stráví celé dopoledne mlčky
včekárně, než aby šel do školy. 

Již zmizel mladík i paní co jsem ji prokázala službu, došlo tedy i na mé
vysvobození. V ordinaci vše proběhlo rychle a bez komplikací, pan doktor
mi doporučil heřmánkové koupele, popřál mi hezký den a propustil mne
opět do světa normálních lidí a zásad. Po cestě jsem vyzvedla svého unu-
děného přítele z pohodlných polstrovaných křesílek na chodbě a vyprávěla
mu o právě nabytých zkušenostech. Příště ho vezmu s sebou. Tedy jestli to
pravidla čekárny dovolují.

Celým tímto vyprávěním se chci dostat k myšlence, že nejen já, ale i ostatní
pacienti, dokonce i ti, kteří chodí k lékaři z nudy budou raději pročekané
hodiny trávit v příjemném prostředí s možností nějak se zabavit, nebo se třeba
jen zaposlouchat do hudby. V takové čekárně se pak nikdo nebude bát zakašlat,
děti si budou moci povídat se svými maminkami a nebudou u toho muset
přidušeně šeptat, nenechaví důchodci nebudou mít pocit, že se jejich soused
nudí a tak nebudou mít nutkání vyprávět mu o svých problémech. V takové
čekárně z vás opadne strach z vyšetření mnohem snáze. Obzvláš
, když se
vám nebude pařit zadek na kožence a bude zajištěn nějaký přístup čer-
stvého vzduchu. Markéta Mejcharová

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

POSLUŠNÝ ČI NEPOSLUŠNÝ PACIENT?

Svými znalostmi nejsem ještě tak úplně hoden plného hodnocení člově-
ka jako pacienta, který si dá „říct“ a uzná doporučený způsob léčby za každé
situace či odmlouvajícího až odmítajícího, ale rodinné prostředí, v němž
oba rodiče pracujíc ve zdravotnictví a s takovými lidmi se potkávajíc denně,
mi do značné míry usnadňuje si udělat ten správný obraz o dané věci.

Situace: Okresní nemocnice na Vysočině. Otec je ošetřující lékař. Pacient-
ka: Helena B, 78 let po úplné náhradě kyčelního kloubu. Žádný sociální pří-
pad. Čtyři roky nazpět prodělala operaci a během letošních prázdnin jsem
měl tu čest potkat se s ní během praxe. Průměrná pacientka? Odevzdaná
důchodkyně? Příjemná paní? Na mě působila jako upovídaná osoba, bavící
celý pokoj, pokud měly všechny dámy s ní sdílející pokoj náladu ji poslou-
chat. Moc slov, mnoho informací a ne každý má po celý den náladu je

poslouchat nebo vstřebávat.
Paní Helena hospitalizovaná s problémy zad, které jí dle vlastních slov

působily nesmírné bolesti vypadala v té době jako zcela zdravý člověka. Po
medikaci se projít do nemocničního bufetu. „Jídlo mi v žádném případě
nedávejte na stolek s věcmi, vstanu a sním si ho v jídelním koutě!!“ Obvyklá
slova a další se týkala sprchování, ranní hygieny, prostě všeho. Byla slyšet
i slova jedovatá i trochu nenávistná, ale nikdy nebyla vyslovena s razancí
a tím, že by směřovala někomu určitému. Že by strach? Toto všechno dává
obraz o člověku a jeho vlastnostech, kterými se paní Helena rozhodně chlubit
nemůže. Nechci ji v této pasáži nijak hanit, pomlouvat či něco podobného,
ale v tu chvíli jsem znal z jejího chování jako pacientky asi tak třetinu. Ale vše
by mělo být řádně vysvětleno a vylíčeno. Paní Helena B. totiž prošla určitým
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Když se koncem března objevily první informace o prasečí chřipce kdesi
v Mexiku, tak moc se nás to zdánlivě netýkalo. Jenže o pár týdnů později
chřipka přeskočila i do sousedních Spojených států, dokonce i do Kanady,
přivezli si ji domů Novozélan	ané, v Mexiku počet případů s letálním kon-
cem přesáhl sto padesát, a první případy se již objevily i v Evropě. Výrazné
titulky i u nás již upozorňují na skutečnost, že „Česko prověřuje první
výskyty viru“, ačkoliv hlavní hygienik prohlašoval, že virus prasečí chřipky
knám dorazí do čtyř až pěti týdnů. 

Ministerstvo zdravotnictví kvůli obavám z možné nákazy zavedlo některá
bezpečnostní opatření. Na Ruzyňském letišti se provádějí kontroly cestu-
jících, ti, kteří se domnívají, že by si mohli nákazu přivézt, se mohou nechat
přímo na letišti vyšetřit. V letištních halách speciální tabule informují ce-
stující o ambulanci v letištním areálu. Na infekčním oddělení nemocnice
Na Bulovce jsou připraveni ošetřit první desítky případů prokázaného
onemocnění.  Každý, kdo přiletí ze země původu Mexika prochází hned na
ruzyňském letišti kontrolním vyšetřením, pouhá mírně zvýšená teplota stačí
k izolaci či hospitalizaci a následným kontrolám, zda onemocnění nemáme
již jak se říká „za humny“. 

V prevenci se doporučují opatření totožná s těmi při jiných nakažlivých
virózách: vyhýbat se kontaktu s nakaženými lidmi a zvířaty, nechodit do
míst s velkou koncentrací lidí, mýt si ruce, při kašli a kýchání si zakrývat nos
a ústa, použitý kapesník vyhazovat do koše, nerozdávat na potkání polibky.
Zatím ještě nenosíme roušky před ústy.

Proti prasečí chřipce není okamžitě k dispozici žádná očkovací látka.
Infekce však je léčitelná díky preparátu Tamiflu, jehož jsou u nás dosta-

tečné zásoby, alespoň pro první vlnu nákazy. Mimořádné jednání k problé-
mu, jak se hrozící pandemii bránit, svolává Světová zdravotnická organizace
WHO. Na mimořádné jednání se do Prahy sjedou také ministři zdravot-
nictví zemí Evropské unie. 

Mnozí odborníci se však zamýšlejí nad tím, zda je rozsah preventivních
opatření proti možné pandemii adekvátní skutečné hrozbě a nakolik me-
diální panika, doprovázená masivními výdaji států, naopak způsobuje škody
v jiných oblastech. Podle Aleny Šteflové, ředitelky kanceláře českého zas-
toupení Světové zdravotnické organizace WHO, by informování o hrozbě
mělo být v podobných případech maximálně vyvážené, nemělo by v lidech
vyvolávat přehnanou paniku. Vždy
 na „obyčejnou“ chřipku v České repub-
lice ročně zemře okolo dvou tisíc lidí a nevyvolává to žádnou mimořádnou
pozornost. 

Existuje řada dalších nemocí, u nichž celosvětově počet obětí ročně mno-
honásobně převyšuje i ty nejpesimističtější odhady obětí prasečí chřipky,
aniž by kvůli tomu většina lidí nějak měnila své životní zvyklosti. Ročně
desetitisíce lidí u nás umírají na následky kouření, obezitu či nadměrnou
konzumaci alkoholických nápojů a nikoho kromě pár odborníků to ne-
vzrušuje. 

Nicméně to neznamená, že riziko celosvětové chřipkové pandemie ne-
hrozí. Díky již dříve vyzkoušeným preventivním opatřením při výskytu ne-
moci šílených krav (SARS) či ptačí chřipky však již je svět na něco takového
daleko lépe připraven a pandemie typu španělské chřipky, která po první
světové válce zahubila dvacet miliónů lidí, by lidstvo v současnosti již potkat
neměla. (podle zpráv z denního tisku  -jn-)  

O ČEM SE MLUVÍ
ČEKÁ NÁS PANDEMIE PRASEČÍ CHŘIPKY?

SPOKOJENOST PACIENTŮ VE FAKULTNÍCH NEMOCNICÍCH: 
DRUHÉ MÍSTO FN PLZEŇ 

V listopadu a prosinci loňského roku obdrželo 23 tisíc pacientů, hospi-
talizovaných déle než dva dny v některém ze sedmadvaceti zdravotních
zařízení zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, dotazník, který vyplnili
večer před propuštěním. Stížnosti se týkaly zejména probírání zdravotního
stavu před ostatními pacienty a personálem, ošetřujícího lékaře, který se
nepředstaví, špatné čistoty toalet či sprch a nevhodné doby ranního buzení.
Naopak kladně pacienti hodnotili dobu čekání na přijetí, dodržování ter-
mínu přijetí, kontinuitu informací od personálu, frekvenci návštěv ošetřu-

jícího lékaře, tišení bolesti, zapojení rodiny i informace o péči a užívání léků
po propuštění. Údaje zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví ČR začátkem
dubna. Podle procentuálního zastoupení spokojených pacientů se v čele
pomyslného žebříčku umístila FN Ostrava (82,6 spokojených) před FN
Plzeň (81,8 %) a FN Hradec Králové (81,7 %). Hodnoceno bylo 11 fakult-
ních nemocnic. První podobný průzkum se uskutečnil již v r. 2006, i tehdy
se umístila FN Plzeň na druhém místě za FN Ostrava. 

(r)

časovým obdobím a v něm i změnou pohledu na svůj stav i věci doporučené.
Jak jsem již zmínil čtyři roky nazpět operace. Tou dobou byla Helena B.

v péči mého otce a ten s ní komunikoval denně, nařizoval rehabilitaci, do-
mlouval a přemlouval ke cvičení. Jaké bylo chování pacientky Heleny B.?
Byla naprosto oddána ke všemu co jí bylo doporučeno, co bylo žádáno a co
jí bylo nařízeno. Bez odmlouvání, zbytečných „řečí“. Slovo řečí dle mého ná-
zoru patří v tomto odstavci do uvozovek oprávněně. Se zdravotními sestra-
mi probíhala spolupráce na úrovni, prohození několika lichotivých slov,
nálada během hospitalizace se zlepšovala ruku v ruce se zlepšením stavu po
operaci. SVĚDOMITOST. Po propuštění dodržení všech rad a cvičebních
postupů. Taková pacientka, kdo by si ji nepřál??? Tímto ale nebyl všem
dnům konec. Nastaly totiž pooperační komplikace. Půl roku po tomto všem.

Další operace. A vše nanovo. Nálada již nebyla taková, jako po první ope-
raci. „Nejde to!“, „Nemohu!“, „Výš ji nezvednu!“. Nic platné nebyly prosby
opoctivosti cvičení. Malou měrou zabíral nátlak a chytré „vyhrožování“
lékařů - bráno jako dobré rady ještě lépe zakomponovány do situací, které
by mohly nastat kdyby … A na to paní Helena slyšela. „Dobrá, dobrá“, udělala
jen nezbytně nutné, ale víc se jí nechtělo, jak ráda vždy poznamenávala před
cvičením. Nepříjemná byla na všechny, jak se postupně zlepšoval její stav
po reoperaci. Její extrémní nezájem si vysloužili mladé sestry, kterým jako-
by nedůvěřovala a zrovna ony byly ty, které se o ní staraly během svých
služeb. Naneštěstí pro ně. Jednoho dne se při ranní hygieně, které byla paní
Helena schopna úplně sama, ztratily její umělé zuby. Voda na mlýn pro paní
Helenu. „Ztratily mi zuby!!“ slyšel primář několikrát. „Co s tím hodláte dělat?“
A spousta dalších argumentů, proti kterým nebylo v tu chvíli možno nic na-

mítnout. Zuby se hledaly poctivě. Leč nalezeny nebyly. Nálada paní Heleny
opouštějící nemocnici po této příhodě byla nečekaně lepší a s tvrzením, že
ztracené zuby nechá být, se rozloučila též nečekaně velmi mile. Její odmí-
tání rehabilitace a zatvrzelost ale zůstaly.

Po třech týdnech přišla na ředitelství nemocnice stížnost od Heleny B.
týkající se ztracených zubů a žádající finanční odškodnění. Toto nesli všichni
starající se značně nelibě. Žádný ostych, větší množství výmyslů než pravdy.
Ta tam byla vděčnost všem, kteří se starali. Rána po pás. Pře byla po čase
vyřešena s uznáním pochybení na straně pacientky.

Tu ale paní Helenu potkaly potíže se zády již zmíněné a ocitla se znovu
na stejném oddělení, se kterým byla v onom drobném konfliktu. Na obou
stranách odměřenost. Ono se totiž také nic jiného čekat ani nedalo. Tedy
podle mě. Laika. Personál je zvyklý již na cokoli. Mně celá věc slyšena
zmnoha úhlů, v množství různých podání a témat k debatě, přišla naprosto
jasnou ze strany člověka zdravého a zároveň hájícího starostlivé. Paní He-
lena původně vzorná pacientka, prodělala jisté komplikace s čímž se její
pohled na věci kolem změnil. A na lidi též. Ty, se kterými měla spolupra-
covat pro ni byli najednou nepřátelé, ti se kterými ovšem sdílela pokoj ne.
Srdečné a vřelé vztahy spolutrpících. I přes všechna odmítání byla léčba po
operaci úspěšná a pacientka Helena je schopna znovu chodit bez potíží.
Zaujatost oproti místu, kde jí pomáhali a pomáhají zůstala.

Tuto esej jsem založil na pravdivých událostech, pouze jméno jsem zcela
změnil. Jiří Běhounek

Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
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BLAHOPŘÁNÍ

NÁŠ POSLUCHAČ ČLENEM ZDRAVOTNÍ KOMISE KRAJE
Před nedávnem obdržela redakční rada Facultas nostra informaci, že po-

sluchač 5. ročníku MUC. Robin Šín byl jmenován členem zdravotní komise
Plzeňského kraje. Kolegu Šína jsme pak oslovili s tím, aby nám poskytnul
nějaké podrobnější informace o své politické kariéře. Zde jsou jeho slova: 

„Již v 18 letech jsem vstoupil do ČSSD, jelikož mi byla tato strana svým
politickým smýšlením nejblíže. Nepatřím mezi lidi, kteří jen kritizují součas-
ný stav, ale chci se aktivně zapojit do řešení problémů. Po nástupu na
lékařskou fakultu v Plzni jsem spolupracoval s poslankyní Boháčkovou ze
Středočeského kraje, z místa mého původního bydliště. 

Po roce jsem se přestěhoval díky svým dalším aktivitám do Tachova a v
roce 2006 jsem byl zvolen členem městského zastupitelstva. Kromě této
funkce jsem byl také městskou radou jmenován do funkce předsedy
komise pro mládež, tělovýchovu a školství, od loňského roku jsem předse-
dou tachovských sociálních demokratů. Již v té době jsem spolupracoval
sdocentkou Emmerovou, nynější hejtmankou Plzeňského kraje, která mi je
stále výbornou učitelkou a poradkyní při studiu vnitřního lékařství, a také

díky její ochotě pronikám do oblasti veřejného zdravotnictví a managementu. 
V březnu letošního roku mě krajské zastupitelstvo jmenovalo do funkce

člena Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Plzeňského kraje. Tento vý-
bor je vrcholným orgánem, který se zabývá organizací a řízením krajského
zdravotnictví. Zároveň jsem členem pracovní skupiny hejtmanky pro ana-
lýzu zdravotní péče v našem kraji. Mou oblastí působnosti je především
organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče. Mezi naše pra-
covní priority nyní patří podrobná analýza stavu zdravotnictví v Plzeňském
kraji po všech stránkách, tj. rozložení a dostupnost péče (primární péče,
specialisté, nemocnice, LDN atd.), hospodaření krajských zdravotnických
zařízení, personální stav, pokrytí území kraje prostředky zdravotnické
záchranné služby. Krajská rada nyní zadala audit krajských nemocnic a my
nyní čekáme s napětím na výsledek. Ale již nyní mám informace, že na nás
vypadne několik „kostlivců". Na základě výsledků auditu jistě dojde
kmnoha změnám. Je nutné hledat úspory v systému nákupu spotřebního
zdravotnického materiálu. Také je nutné ještě v letošním roce převést kraj-

Od tohoto čísla „Facultas nostra“ se v seznamu členů
redakční rady objeví nové jméno. Nejedná se však

o novou členku, nýbrž jako MUDr. Barbora
Nussbaumerová členkou zůstává naše „Bára“, kterou

jsme dosud znali pod dívčím jménem „Petrlová“.
18. dubna totiž v Mariánské Týnici přestoupila

do stavu manželského. 

Celá redakční rada a určitě i čtenářská obec našeho
periodika přejí mladému páru dlouhá léta lásky, štěstí

a vzájemného porozumění. 

PLZEŇŠTÍ LÉKAŘI FINANČNĚ PŘISPÍVALI NA MATURITNÍ VĚNEČKY
ABITURIENTŮ GYMNÁZIÍ

V lednovém čísle Facultas nostra se objevil zajímavý článek „Sponzoro-
vali lékaři maturitní věnečky ?“, v němž na závěr autor vybízí čtenáře k pří-
padným dalším informacím.       

Ve starých písemnostech, které jsem jako starosta septimy a oktávy
pečlivě uschovával, se mi podařilo vyhledat několik památek na naši matu-
ritu v červnu 1949. Letos budeme slavit 60. výročí. Maturitní věneček jsme
zorganizovali již na 16. října 1948 v Měš
anské besedě. Byl to první termín
v plesové sezóně, který jsme si prozíravě objednali již zjara, protože o pro-
story v Besedě byl mimořádný zájem. Věnečky a plesy konané v jiných
plzeňských společenských sálech byly považovány za druhořadé. Na jaře
jsme také obcházeli vhodné plzeňské občany s pozvánkami na maturitní
věneček a přednostně nabízeli vybrané vstupenky k sezení. Někteří při
koupi lístků přidali ještě příspěvek, jiní nám rovnou finančně přispěli. Ve
slavnostní pozvánce abiturientů Klasického gymnázia v Plzni na maturitní
věneček, pořádaný pod záštitou p. ředitele Špilara a profesorského sboru,
byl vložen list se seznamem 71 členů čestného výboru. Nejpočetnější sku-
pinu tvořilo dvacet lékařů, počtem je následovalo devět právníků. Jmeno-
vitě uvedu především fakultní pedagogy: prof. MUDr. R. Knobloch - před-
nosta oční kliniky, doc. MUDr. A. Mecl - přednosta interní kliniky a MUDr.
Karel Bobek - primář v.v. městské nemocnice. Další lékaře uvádím v abe-
cedním pořádku: M. Budín, V. Darebník, V. Formánek, F. Hájek, J. Hofmann,
L. Jelínek, J. Jeníková - Malá, J. Kalser, J. Kovařovič, V. Kubín, O. Malušková
- Reslová, J. Mazáč, A. Morávek, J. Mulač, P. Sovák, V. Šimandl, O. Zahrad-
níček. Pro historickou pamě
 přidávám i jména čtyř lékárníků: V. Berka, K.
Čejka, F. Janků, F. Sýkora. Připomínám také čtyři vážené knihkupce: Hrubý,
Kosnar, Mareš, Rejthar. Pozoruhodná je účast jednoho mistra kominického
a tří cukrářů, přispěl také ředitel Městského divadla M. Hofbauer a ředitel
rozhlasu dr. K. Gissiebel a také K. Kučerová, majitelka módního závodu Itta.
Úsměvná vzpomínka patří umístění maturitního tabla ve výloze prodejny
Itta (Fodermayerova, nyní Smetanova ulice) v prostředí dámského prádélka. 

Taneční pořádek měl vzhled třídní knihy, orchestr L. A. Zikmunda zaha-
joval ples obvyklým valčíkem, následovaly blues, swing, tango, swing, atd.

spřevahou swingu. Po půlnoci se tradičně tancovala Česká beseda, požitek
pro tančící a zábava pro diváky. Řecký text na tanečním pořádku zněl
„Hoson dzés fajnů“, tedy „Pokud žiješ, raduj se“.

Je třeba připomenout, že jsme již začali poci
ovat konec spokojeného
abezstarostného života. Psal se rok 1948 s nástupem zatím neznámé
adosud ani netušené totalitní komunistické moci. V přelomové době se for-
movala názorová ukotvení, postoje a charaktery. V seznamu čestného
výboru se bez našeho vědomí, aktivitou ředitele gymnázia, objevila jména
komunistických poslanců, předsedy akčního výboru K. Šefčíka a zástupce
primátora V. Rady, který tehdy začínal svoji nechvalně známou kariéru na
radnici. Přímo absurdní je přítomnost jména předsedy akčního výboru,
orgánu, který v té převratové době intenzivně působil mimo jakékoliv právo,
jako hlavní represivní tribunál komunistického režimu. Jméno K. Šefčíka
znamenalo až schizofrenní situaci pro ty z nás, kteří jsme byli v září 1948,
tři týdny před maturitním plesem, vyloučeni akčním výborem ze studia.
Strávili jsme tři čtvrtě roku jako nádeníci v pivovaru Prazdroj. To však již
patří do jiného příběhu. 

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček
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Ročně přijdou kvůli úrazu u nás o život téměř tři stovky dětí. Další dva
až tři tisíce dětí zůstanou trvale postižené. Vinu na tom nesou hlavně rodiče
- nedodržují zásady prevence. K nim patří zejména užívání autosedaček
abezpečnostních pásů v autech, helmy při jízdě na kole a lyžování, chybná
technika jízdy na kole na veřejných komunikacích bez doprovodu, a také
barevné kontrastní oblečení s barevnými nášivkami či odrazkami. Ne-
mocniční léčení pro těžký úraz ročně potřebuje třicet tisíc dětí! (Jak před-
cházet dětským zraněním. 14 dní, 13.3.2009, s. 7)

Nedostatek zdravotních sester se zdá být velkým problémem amerického
zdravotnictví. Odhady uvádějí 116 tisíc nezaplněných pracovních míst v ne-
mocnicích a téměř 100 tisíc míst v ošetřovatelských domech. V USA pracu-
je přibližně 2,5 milionu zdravotních sester. Podle některých studií se nedo-
statek sester stává otázkou kvality a bezpečnosti – pokud by byl dostatek
zdravotních sester, bylo by možno zabránit ročně 6700 úmrtím. (M.Janků:
Nedostatek sester komplikuje reformu. Zdrav. Noviny 11, 16.3.2009, s.7).

Redaktorky mfDnes prošly čtyři nemocnice a ptaly se desítek pacientů,
jak jsou spokojeni s denním režimem. Vyslechli stížnosti na zbytečné vizity,
předepsané ústavní prádlo a špatné jídlo. Nejvíce „černých puntíků“ však
pacienti dali dennímu režimu, především budíčku v brzkých ranních hod-
inách. (B.Jarošová, R.Wallerová: Co štve pacienty? Vstávání po páté. mfDnes
28.3.2009, s. A7). 

Od posledního průzkumu z roku 2005 vzrostl počet Čechů s obezitou
vprůměru o 5% (což představuje 425 tisíc osob), zatímco procento lidí s nad-
váhou zůstalo v podstatě stejné, tj. 41%. Přebytečné kilogramy tak v součas-
nosti zatěžují 64% českých mužů a 49% žen. Ve věku do 30 let má nadváhu
či obezitu necelá třetina populace, nad 50 let však již tři čtvrtiny populace.
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že s pohybovou aktivitou je třeba začít již
v mládí. Dvě třetiny z těch, kteří v mládí sportovali sportují i nadále, zatímco
z těch co nesportovali začala ve vyšším věku soustavněji sportovat jen dvě
procenta. (Češi tloustnou, každý třetí má nadváhu! Metro 31.3.2009, č.63,
příloha Zdraví, s. 5)

Z Evropských strukturálních fondů budou specializovaným centrům,
léčícím pacienty s komplikovanými mnohočetnými zraněními a s nejtěžší-
mi formami rakoviny poskytnuta částka 2 miliard Kč, dalších 600 milionů
poskytne ze svého rozpočtu stát. Cílem dotací je modernizace zařízení,
která poskytují superspecializovanou péči nejvyšší úrovně. (F.Sušanka: Do
nemocnic míří 2,5 miliardy. (PD 3.4.2009, č.79, s. 12) 

Ironické rady, jak spolehlivě zlikvidovat potenci a plodnost, dává mužům
MUDr. Miloš Vraný: vykouřit alespoň krabičku cigaret denně, holdovat al-
koholickým nápojům, přibrat na váze na úroveň obezity a vyhýbat se pohybu
- výsledek se určitě dostaví. (M.Vraný: Velký test sexuality. Blesk na víkend
4.4.2009, s.I-V)

Na nebezpečí pneumokokových nákaz a význam očkování zejména dětí
upozornil článek „Nahlas o pneumokokovi“. Některé typy této bakterie mo-
hou vyvolat tzv. invazivní pneumokoková onemocnění, postihující ročně
250 až tři sta dětí do 5 let věku. Jedná se o těžké pneumonie, meningitidy
a sepse, končící někdy trvalým neurologickým postižením a dokonce smrtí
dítěte. Další ohroženou skupinou jsou senioři nad 60 let věku, zejména s
chronickým onemocněním dýchacích cest, onemocněními oběhového sys-
tému a metabolickými a dalšími poruchami. Sdružení Nahlas propaguje
zavedení bezplatného očkování. (Rytmus Života 6.4.2009, č.15, s. 48-49)

Již čtyřiadvacetkrát byl podroben mimosoutěžní dopingové kontrole
sedminásobný vítěz Tour de France Lance Armstrong (USA) poté, co se
loni na podzim vrátil k soutěžní cyklistice. Naposledy sice komisaři nenašli
žádné stopy nepovolených látek ve vzorcích moči, krve i vlasů, ale nelíbilo
se jim dvacetiminutové zdržení, jimiž si Armtrongova cyklistická stáj Astana
ověřovala totožnost komisařů. Armstrog jakékoliv provinění odmítá, od
komisařů dostal povolení se osprchovat, proto jim nebyl okamžitě k dis-
pozici. (čtk: Armstrong chybil. Metro 10.4.2009, s. 22)

Nedávné zemětřesení ve střední Itálii a téměř 300 obětí na lidských živ-
otech opět zaktualizovalo otázku „Jak předvídat zemětřesení?“ Odpově	
redaktora S. Drahného zní: je to skoro nemožné. Důvodem jsou místně
specifické, tedy rozdílné geologické podmínky. Zkoušelo a zkouší se leda-
cos – především systémy rozpoznávající první otřesy, umis
ované někdy do
hlubinných sond, neklidné a neobvyklé chování zvířat, zvýšené množství
radonu v ovzduší a jiné, zatím však žádné universálně spolehlivé. ČR patří
ke geologicky nejstabilnějším oblastem na světě. Seizmicky nejživější lokali-

tou je oblast Chebska a Mariánských Lázní. Objevila se teorie, že lokální
mírné otřesy na Chebsku předznamenávají vznik nové vulkanické aktivity.
V geologicky blízké době (rozuměj řádově nejspíše tisíciletí či desetitisíciletí)
by tak mohl na západě Čech vzniknout nový vulkán. Do té doby však je
pravděpodobné, že naši potomci v této lokalitě budou již včas varováni.
(mfDnes 11.4.2009, č.86, s. C11) 

Mnohé z nás zajímá, „Jak jíst v době krize levně a zdravě“. V článku se
doporučuje neutrácet za prázdné kalorie, tedy např. za pamlsky, sladké
nápoje a slané brambůrky. Lze také vypustit exotické, mnohdy předražené
potraviny a vybírat z domácího sortimentu. Zelí, fazole, jablka, mrkev nebo
brambory lze pořídit levně, stejně jako některé sýry, tvaroh, jogurt, ředkvič-
ky a další. Biologickou hodnotu si udržují zmrazené ovoce a zelenina. Pitná
voda z kohoutku má stejnou kvalitu jako balená voda, je však pětsetkrát le-
vnější. (14 dní, 14.4.2009, s. 6)

S nápadem zavést obdobu „šrotovného“ v podobě „ozdravného“ jako
státní příspěvek ve výši dvou a půl tisíce korun ročně každému nekuřákovi
na úhradu všeho, co přispívá ke snížení nemocnosti přišel Svaz pacientů.
Částka by byla určena na neplacené očkování, volně prodejné vitamíny, na
doplatky za léky na předpis, zubní pasty či obroučky na brýle. Ministerstvo
zdravotnictví zatím o něčem takovém neuvažuje. (fs: Pacienti: Místo šro-
tovného chceme ozdravné. PD 17.4.2009, č. 90, s. 12)  

O příkladném vztahu k pohybové aktivitě jednoho z našich věhlasných
lékařů referoval v článku „Pavel Pafko: Jezdím s hůlkami, je to zdravější.“
redaktor P.Pravda. Profesor Paflo bruslil od dětství, kolečkové brusle však
zkusil poprvé až ve věku 65 let. Je přesvědčen, že běhání na běžkách
abruslení s holemi jsou vedle plavání nejlepšími sporty. Posilují celé tělo
azároveň podporují srdeční činnost a dýchání.Jezdí dvakrát týdně z Podolí
podél Vltavy do Zbraslavi a zpět. (mfDnes, 18.4.2009, č.91, s. C2)

Na zvyšující se výskyt zhoubných kožních nádorů upozornil článek L.
Petrášové „Nádorům kůže se dá bránit“. Nejnovější data z Ústavu zdravot-
nických informací uvádějí, že kožní nádory jsou vůbec nejčastějším druhem
zhoubného nádoru v České republice. S diagnózou rakovina se s nimi léčí
každý čtvrtý pacient. Pětileté období od odhalení nádoru však přežije jen 21
procent nemocných. Při tom za posledních třicet let vzrostl výskyt těchto
nádorů čtyřnásobně. V prevenci je třeba se zaměřit na ochranu před pří-
mým slunečním  zářením v letních měsících. (PD 18.4.2009, č.90, s. A2). 

Na výrazný rozdíl mezi počtem narozených chlapců a dívek v posledních
letech v Číně upozornil článek „Čína by měla začít řešit rozdíly v počtu
mužů a žen“ K.Havlové. V některých provinciích připadá ve věkové skupině
1-4 roky 140 chlapců na 100 dívek. Důvodem je politika jednoho dítěte
v rodině a praxe, kdy po ultrazvukovém vyšetření volí řada těhotných potrat
v případě, že se jedná o zárodek ženského pohlaví. V Číně žije v současnosti
o 32 milionu více chlapců než dívek. (Zdrav. noviny 20.4.2009, č.16, s 8)     

O problémech s udržením lékařů v zaměstnaneckém poměru v plzeňské
Fakultní nemocnici referoval v článku „Lékaři: Neplatíte nás? Odcházíme“.
Impulsem k napsání článku byl odchod dvou kolegů z Plicní kliniky, autor
P. Pechoušek však uvádí, že hrozba personální krize visí i nad jinými klinika-
mi. Celá FN by potřebovala přijmout 13 lékařů a 27 členů zdravotnického
personálu. (Sedmička Plzeň, 23.4.2009, č.2, s.1) (jn) 

ské nemocnice z akciových nemocnic na neziskové organizace. Bývalé
vedení kraje tvrdilo, že v systému „akciovek“ budou nemocnice hospodařit
lépe, ale opět se bavíme o dluzích v řádech desítek milionů korun. Jednou
z mnoha nevýhod akciovek je fakt, že při vyšších dluzích může soud vyh-
lásit konkurz a tím de facto nemocnici zlikvidovat. Věrným příkladem je
nemocnice v Plané na Tachovsku. Stačí na to jen dva šikovní nedočkaví
věřitelé. Ovšem u neziskovky nelze konkurz vyhlásit. Dále bylo nutné
vyměnit dozorčí rady ve všech lůžkových zařízeních kraje. 

Jednou z chystaných věcí, kterou mám nyní já v úkolech, je připravit sta-

bilizaci zdravotnického personálu ve smyslu přijímání absolventů LF. Tedy
toto se bude týkat i všeobecných sester, což je naprosto „nedostatkové
zboží“. Kvalitní personál se shání těžko a my chceme systémem stipendií
medikům zajistit jejich následný nástup do některého z našich zařízení. Jistě
máme co nabídnout. 

V rodině se politice nikdy nikdo nevěnoval. Pocházím původně z Kolína.
Na škole jsem „díky“ svým mnoha aktivitám delší dobu, je mi 26 let. Chci
se věnovat klinické medicíně, ale pokud bude možnost, tak se i v budouc-
nu budu dál věnovat věcem veřejným.“ (r) 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...    

CO NA TO TOMÁŠ BAŤA (v r. 1932)?
„To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní

bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi
je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat
penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se na-
cházíme, nepotřebujeme  žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebu-
jeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodpo-
rovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat
pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit
aučinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení
amrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy,
finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní
adůvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

(r)
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Před řadou let - konkrétně v době mezi roky 1958 a 1960, a později v do-
bě tzv. „Pražského jara“ a hlavně po něm začátkem let sedmdesátých došlo
na základě pokynů „Fakultního výboru Komunistické strany Československa“
ke kádrovému a politickému hodnocení pedagogického sboru naší fakulty
nikoli podle pedagogických schopností a úrovně výuky studentů, nýbrž podle
tehdy platné doktríny působení politického ve smyslu směrnic vedoucí role
KSČ ve společnosti. Kdo z učitelů při přednáškách dodržování těch směrnic
sledoval, hodnotil a o nich na výboru KSČ referoval bylo tajemstvím, uplat-
ňovali se zřejmě vybraní „agenti“ z řad posluchačů i stranicky orientovaných
učitelů, kteří dovedli každý den na příslušných místech referovat. Sám jsem
si to ověřil již v roce 1953, kdy jsem měl přednášku v ranních hodinách
vposluchárně Pavlova ústavu náhodou 7. března na svátek Tomáše. Vzpo-
mněl jsem si, jak jsme v době gymnaziálních studií měli tento den rádi, pro-
tože v deset hodin vždy končila výuka ve třídách a všichni jsme se shro-
máždili v tělocvičně, kde jsme vyslechli přednášku na počest prezidenta To-
máše G. Masaryka, který měl ten den svátek - Tomáš. Nedalo mi to, abych
to před svou přednáškou nepřipomněl studentům, a pak absolvoval v plá-
novaném tématu výklad anatomie. Druhý den, když jsem se po přednášce
vrátil do své pracovny, seděl tam v křesle u konferenčního stolku neznámý
mi asi padesátiletý muž, představil se jako tajemník krajského výboru KSČ,
a sdělil mi, že se dověděl o mé včerejší zmínce o Masarykovi před před-
náškou a začal mi vysvětlovat, jaký to byl nepřítel pracujícího lidu, kázal skoro
hodinu a doporučil mi, abych ve svém vlastním zájmu se o Masarykovi už
nikdy nezmiňoval. Bylo mi jasné, že po včerejší přednášce někdo z poslucha-
čů honem běžel na krajský výbor KSČ, aby tam „poreferoval“ a „šplhnul si“.

Na jaře 1958 mne poprvé za 5 let funkce děkana fakulty navštívil v mé
pracovně na ústavu soudruh děkan Rudolf Bureš, postěžoval si na únavu ze
svých mnoha funkcí, že si nutně potřebuje odpočinout a žádal mne, abych
ho ve funkci děkana vystřídal - že jsem jediný nestraník, s nímž by „partaj“
souhlasila. Omluvil jsem se, že bohužel nemohu ze zdravotních důvodů
vyhovět, protože jsem byl už dvakrát dlouhodobě léčen v plicním sanatoriu
a že bych při náročné funkci nemohl dodržovat nutný dlouhodobý léčebný
režim. S. děkan to pochopil a před odchodem mi ještě pošeptal: „Nemáš
ponětí, co se chystá. Bude se prověřovat a plno kolegů bude muset fakultu
opustit. A k tomu, abych své kolegy z fakulty vyhazoval, k tomu se nikdy
nepropůjčím, to a
 si udělá někdo, komu v tom svědomí nebrání.“

Nevím, jsou-li ještě pamětníci toho, že děkanem byl tehdy jmenován na
období 1958-1961 s. doc. MUDr. J. Lukeš, za jehož vedení bylo donuceno

v letech 1958-1960 fakultu opustit asi deset kolegů, většinou vedoucích
ústavů, kateder či klinik - např. přednosta Ústavu lékařské chemie doc.
MUDr. PhMr. et RNDr. J. Štěpán, DrSc.,  přednosta Biologického ústavu
prof. MUDr. et RNDr. B. Krajník, přednosta Biofyzikálního ústavu doc.
MUDr. et RNDr. V. Havlovic, přednosta Neurologické kliniky prof. MUDr.
V. Pi
ha,  internista doc. MUDr. A. Mecl, přednosta I. chirurgické kliniky
doc. MUDr. K. Domanský a řada dalších.

Po této „čistce“ se zdálo, že už bude klid pro soustavnou práci. Avšak
přišel rok 1968 a s ním krátké období tzv. Pražského jara, společenského
uvolnění, nastoleného díky reformnímu křídlu ve vedení KSČ v čele s teh-
dejším jejím generálním tajemníkem A. Dubčekem. Toto období skončilo
v srpnu 1968 invazí pěti spojeneckých armád států Varšavské smlouvy. Za-
krátko následovalo období daleko tvrdšího režimu, než jaký Pražskému jaru
předcházel, období normalizace. A s ním začaly nové „čistky“, násilné hledání
„viníků krizového vývoje“ a odstraňování nepohodlných.

Jedním s postižených byl tehdy i jeden z nejlepších a vědecky nejschop-
nějších učitelů - anatom docent MUDr. Jiří Heřt, CSc., který se „provinil“
tím, že se zúčastnil několika schůzek KANu v roce 1968 (pozn.: KAN - Klub
angažovaných nestraníků - byl generálním tajemníkem KSSS L. Brežněvem a po
srpnu 1968 též vedením KSČ pokládán za tzv. kontrarevoluční organizaci).

V roce 1971 byl doc. Heřt na vrcholu své vědecké i pedagogické práce –
měl opublikováno 62 vědeckých, převážně experimentálních prací, téměř
polovinu z nich v zahraničních odborných časopisech, napsal učebnici ana-
tomie pro stomatology, německo-český slovník pro mediky (spolu s PhDr.
Kramerovou), vedl a řídil celý experimentální úsek vědeckých prací atd. Je
věčná a neodpustitelná škoda, že vědec takových kvalit, jaký se jen velmi
vzácně objeví, byl díky tehdejším politickým rozhodnutím stranického ve-
dení státu, která se promítala pochopitelně do všech oblastí života naší
společnosti včetně vysokých škol, a tedy i naší fakulty téměř doslova likvi-
dován. Děkanem plzeňské LF UK v tomto období byli doc. MUDr. F.
Machula (1964-1971) a prof. MUDr. J. Lukeš (1971-1973). Dosah takových
činů souvisel s politikou normalizace, diktovanou Sovětským svazem, z dneš-
ního pohledu  však šlo o čin nepochopitelný a naprosto zavrženíhodný! Dnes
se nám zdá něco podobného, co postihlo stovky perspektivních odborníků
v celé tehdejší Československé socialistické republice, jako naprosto nepo-
chopitelné,nicméně neměli bychom ani na tyto příkladné politické čistky
a jejich oběti z řad našich kolegů zapomenout.

Prof. MUDr. Jaroslav Kos

JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA NA „KÁDROVOU“ POLITIKU MINULÉHO REŽIMU

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY V AUTODOPRAVĚ - 50 LET 
OD JEJICH ZAVEDENÍ

V „normalizačním“ období, které probíhalo po nástupu Gustáva
Husáka do čela strany a státu, byla prováděna kádrová politika očisty od
kontrarevolučních živlů elegantněji a pseudodemokraticky. Příkladem
může být likvidace bezpartijních proděkanů, zvolených skutečně
demokraticky v době naivních nadějí na možnost vítězství reformního
vývoje naší společnosti. Je tomu letos 40 let, co byli zvoleni v tajné volbě
vedle děkana prof. J. Myslivečka proděkany prof. Vencovský, prof.
Podzimek, doc. Slípka a doc. Mejchar. Zatímco prof. Mysliveček, jako
účastník „kontrarevolučního“ Vysočanského sjezdu KSČ nebyl vůbec
jmenován, nastoupil do děkanské funkce po delší nemoci minulý děkan

doc. Machula. Všichni tři bezpartijní proděkani byli po několikamě-
síčním působení osobně upozorněni předsedou fakultní organizace
KSČ, že v dosavadním kolegiu děkana není zajištěna vedoucí úloha
strany, a proto by bylo dobře předejít  nutnému stranickému příkazu ke
zrušení  našeho členství  v kolegiu tím, že se sami dobrovolně vzdáme
svých funkcí. Protože jsme si byli vědomi následků násilného vyhazovu,
sami jsme se svých funkcí „demokraticky“ vzdali a kolegium bylo
nahrazeno uvědomělými straníky. Tak skončily reformní snahy ve
vedeni LF UK v Plzni.    

Prof. MUDr. et RNDR J. Slípka, DrSc.  

Bezpečnostní pásy, označované v anglické terminologii jako sedadlové
pásy (seat belts) prošly poměrně dlouhé období vývoje. Na sklonku 19. sto-
letí byly poprvé použity v letectví a umožnily Adolfu Pegoudovi prvenství
v letu hlavou dolů. Již v r. 1885 obdržel Američan E. J. Cladhorn na bez-
pečnostní pásy patent. Až do roku 1930 však nebyly všeobecně užívány ani
v letadlech. Přesto již ve dvacátých letech se objevila doporučení zavést je
ido automobilů, veřejnost však snahy Automobile Safety League of America
ignorovala. 

Při pokusech, v nichž sloužil sám sobě jako pokusná osoba, dokázal J. P.
Stapp, že při leteckých neštěstích se většina pasažérů nezraní kvůli vlastní-
mu nárazu, ale nekontrolovatelným pohybem a nárazem do předmětů
uvnitř trupu letadla. 

Během 2. světové války vyvinul S.H.Stoner bezpečnostní pásy, které měly
zejména chránit posádky letadel startujících a přistávajících na letadlových
lodích.   

V autech se začaly bezpečnostní pásy objevovat až v padesátých letech.

E. J. Hock je prosadil do standardní výbavy automobilů koncernu Ford v r.
1955. Upevnění kopírovalo pásy parašutistů. Tříbodové upevnění pásů bylo
patentováno v r. 1951 Američany R.W.Griswoldem a H. De Ravenem. Další
automobilkou, která zavedla pásy, byl švédský Saab v r. 1958. Zvláštní typ
tříbodového bezpečnostního pásu tak, jak jej známe dnes, si patentoval
Švéd Nils Bohlin v r. 1959, zavedla jej firma Volvo. V USA byla většina sut
vybavena bezpečnostními pásy již v r. 1964, pásy pro zadní sedadla se staly
standardním příslušenstvím v r. 1968. 

Statistiky dopravních nehod dokládají, že používání bezpečnostních pásů
výrazně snížilo riziko smrtelných a jiných vážných poranění v případě ne-
hody. Jedna ze studií uvádí, že poměrné riziko smrtelného zranění při po-
užití pásu ve srovnání s jeho nepoužitím vyjadřuje zlomek 0,46. Bezpeč-
nostní pásy jsou dnes ve většině zemí povinnou výbavou a povinné je i jejich
používání. Za poměrně krátkou dobu zachránily tisíce lidských životů
azabránily ještě většímu počtu vážných zranění.                                       

(jn)

SMUTNÉ VZPOMÍNÁNÍ NA „ČISTKY“ V ŘADÁCH PEDAGOGŮ NA
LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI



V rodině strážmistra dragounského pluku Jakuba Doubraveckého se v uher-
ských Ďarmotech narodil 17. srpna 1753 syn Josef. Otec pocházel ze Solnice
u Rychnova ve Výchovních Čechách, do Uher jej zanesly vojenské povin-
nosti. Že se synek nakonec psal Dobrovský místo Doubravecký zavinil polní
kaplan, který nebyl slovanského původu a na nějakém písmeni v matrice
akřestním listě mu tak moc nezáleželo. 

Záhy po narození byl otec přeložen, a tak se celá rodina po prašných, dr-
kotavých a nepříliš bezpečných cestách stěhuje z Ďarmot do Horšovského
Týna. Tehdy se v městečku s většinou obyvatel německé národnosti česky
téměř nemluvilo a nebylo divu, že první slova, která strážmistrův synek dokázal
vyslovit, byla německá. 

Ve svých deseti letech mladý Josef Dobrovský však se s rodiči nachází
opět na jiné „štaci“, v Německém Bodě (dnes Havlíčkově Brodě) se jako žák
gymnázia seznámí se základy českého jazyka. Daleko pevnější základy češ-
tiny si osvojí až na jezuitském gymnáziu v Klatovech, kam jej osud zanesl již
jako dospívajícího mladíka. Má štěstí na své učitele, Klatovy té doby byly ve
srovnání s jinými lokalitami jadrně české, a jezuité si uvědomovali, že v ta-
kovém prostředí nemohou s lidmi hovořit jazykem, kterému by nerozuměli.
Z jejich řad vzešli dokonce zapálení a odvážní obránci české řeči a dějin,
jeden z nich- Bohuslav Balbín - je dokonce označován za duchovního
„děda“ Josefa Dobrovského. 

Bystrý mládenec pokračuje v dalších studiích. V r. 1768 je přijat na praž-
skou Karlovu universitu a v r. 1771 studium končí s výtečným prospěchem.
V dalším roce si ještě rozšíří znalosti studiem teologie na bohoslovecké fa-
kultě, krátce na to je přijat do jezuitského řádu. V té době jako novic řádu
v Brně nemá ani pomyšlení na nějaké vědecké zkoumání českého jazyka,
naopak jej láká jiná perspektiva, kterou mu jezuité předestřeli - vydat se na
misionářskou dráhu. Jeho novým působištěm se měla stát daleká Indie.

Tyto plány však zhatilo zrušení jezuitského řádu v Rakousku v r. 1773. Z Br-
na tedy odchází dvacetiletý Dobrovský do Prahy a znovu vstoupí na boho-
sloveckou fakultu. Teologii dostudoval v r. 1776. Přijme učitelské místo
vhraběcí rodině Nosticů a tím se mu nabízí příležitost seznámit se s příslušní-
ky tehdejší osvícenské inteligence. V r. 1786 byl vysvěcen na kněze. S rodinou
Nosticů podnikl cesty do Švédska a do Ruska. Nakrátko působil v letech
1787-1790 jako prorektor a později rektor semináře v Hradisku u Olomouce.
Po smrti císaře Josefa II. však byl seminář zrušen a penzionovaný Dobrovský
se vrátil do Prahy. Zde žil jako uznávaný soukromý vědec ze státní penze az fi-
nanční pomoci, poskytované hrabaty Nostici. V tomto období napsal řadu
zásadních prací z oblasti slavistiky, filologie a historiografie: „Geschichte der
böhmischen Sprache und Literatur“ (1792), „Deutsch-böhmisches Wörterbuch“
(1802 a 1821), „Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache“ (1809),
„Institutiones linguae Slavicae dialekti veteris“ (1822) a další. V uvedených
dílech jednak podal soustavný obraz české řeči jako spisovného jazyka
auzákonil mluvnické tvary, jednak vytvořil česko-německý slovník, který
sloužil jako první skutečně vědecká pomůcka překladatelům. 

Živě se zúčastnil vědeckého života v Praze, působil v Soukromé společ-
nosti nauk. Byl u založení České společnosti nauk v r. 1784 a u zrodu Národ-
ního muzea v r. 1818. Sestavil též první slovník ruštiny pro Čechy. Se svými
buditelskými vrstevníky z okolí Josefa Jungmanna se dostal do sporu v r.
1818, kdy poznal, že Rukopis zelenohorský je podvrhem. Byl tehdy označen
za „slavizujícího Němce“ a někteří čeští buditelé se s ním přestali stýkat. 

Přesto však Dobrovský významně ovlivnil mladou generaci osvícenců, k níž
patřil především František Palacký.  V r. 1802 postihly Dobrovského vážné
zdravotní problémy, které se projevily tak, že (dle spisovatele Šmilovského*)
„skvělý jeho duch pohasl a utonul. Díky liboduchému příteli jeho, doktoru
Heldovi, že zabránil, aby nebyl velduch náš vezen do blázince. Zjednav mu
dosti příjemný útulek u Milosrdných bratří v Praze, učinil tím neocenitelné
dobrodiní vědě slovanské a všemu Slovanstvu. Celý rok 1802 strávil Dobrov-
ský u vlídném Milosrdných bratří ošetřování. Letní měsíce na zahradě. Za-
miloval si botaniku. Duch jeho opět původním světlem rozzářil se. Na
botaniku nikdy více nezapomněl. Spis jeho „Návrh soustavy rostlinné dle čísel
a pramenů“ předchůdcem jest výzkumů Dacendolleových.“ 

Poslední léta pobýval jako host hraběte Eugena Černína na zámku v Chu-
denicích. Jeho působení zde zpracoval beletristicky A. V. Šmilovský v povídce
„Za ranních červánků“ (1875). 

Zde opět čas od času pronásledovaly zdravotní potíže, které spisovatel
Šmilovský popsal následovně: „Jasno, teplo a sucho v přírodě pruží duši;
pošmournost, chlad a vlhkost skličuje ji a stahuje její obzor. Kdo v ústraní
venkovském hledá občerstvení a zotavení, jako právě Dobrovský v Chudě-
nicích, dvojnásob cítí tlak nepohody. Milý náš abbé však za takových dnů
trojnásob zle se měl. Boje se nastuditi nevycházel ze zámku, a stěny jeho
příbytku tísnily jej více na zdraví než kohokoliv jiného. Přišel, aby okřál na
čerstvém vzduchu v polích a lesích, a pole ty a lesy a libý jich vzduch uza-
vírala před ním nepohoda. Dle jeho náhledů nebylo pro churavost jeho
léku nad studenou a pramenitou vodu, a i té bylo se mu odříci na některý
den.Cítil na sobě, že krev se mu častěji hrne ku hlavě a přikaluje ducha. Byl
nevrlým a mrzutým a domníval se, že koule na prsech jeho prudčeji jej tlačí.
Býval provždy zvyklý na vědeckou práci, a zvyk, jak známo, má železnou
košili. Byl by rád pracoval, za psacím stolem, dokud venku vítr byl a déš
,
ale práce mu nešla od péra. Abbé cítil na sobě, že chu
 ochabuje, přání
tuchne. Déle hodiny nevydržel při své práci.“ 

Jeden z vážných Dobrovského záchvatů na závěr vzrušené diskuse s přáteli
vylíčil Šmilovský následovně: „Dobrovský, chtěje se rozejíti po pokoji, nebyl
s to. Zachytil se stolu a všechno jeho vzezření rázem se změnilo. Rtové mu
zmodrali, lícemi trhala křeč, oči se mu divoce rozkoulely. „Vodu“, zasípal ostře.
Fabián vyskočil a přinesl mu vody. Abbé jí líznul a mrštil sklenicí o podlahu,
že se v kusy rozlítla. „Čerstvou, z pramene“, volal divočeji. Po chvíli se vrátil
Fabián s čerstvou vodou. Dobrovský se jí něco napil. Fabián poté odváděl
abbéa do zámku. Dobrovský šel velmi těžce, bručel něco pro sebe, čemuž
nebylo rozuměti. Fabián vybral si ze všeho jen slovo: „koule“. Slovo to mělo
děsný význam. Kdykoliv chmury duševní jaly se obestírati Dobrovského,
vzpomínal především na kouli, jež neš
astnou náhodou mu v Jindřichovi-
cích při honbě v prsou uvázla. Jí přičítal také duševní nemoc svou, ač podle
náhledů lékařů příčinou jí bylo nejbližší přílišné a úsilovné studování za
nocí a následky jeho, vady v ústrojí zažívacím a návalové krevní do hlavy.

Pomocí služebníka přivedl Fabián stihodného mistra do jeho příbytku.
Zavolali lékaře, jenž jej dal do studené koupele. Dopbrovský odpoledne
poněkud okřál, ale nikoliv nadlouho. Ve světlých chvílích vědomí svého
nejraději viděl u sebe Fabiána. I v blouznění po něm volal, a vděčný kaplan
věnoval ochotně všechen čas, pokud mohl, abbéovi. Po některém dni za-
chvátil posléze Dobrovského prudký záchvat jeho duševní nemoci. Lékař
ihrabě již myslili, že navždy  veta po vzácném duchu jeho. Mimo Fabiána
nesnesl nikoho při sobě. Nejraději se koupal ve studené, ba ledové vodě
jako za zdráva. Měl
 vedle své komnaty pokojík s vanou, v níž zvláště ráno
rád si jindy poseděl. Papír se mu jaksi zhnusil. Stěna bílá se mu zalíbila.
Čmáral po ní tužkami myšlenky, jež v zatemnělé hlavě jako mravenci se
hemžily.Na štěstí nevešlo ve skutečnost, čeho se přátelé Dobrovského

VZPOMÍNKA NA JOSEFA DOBROVSKÉHO (1753-1829)

Profesor Karel Bobek byl vynikající přednašeč. Při jeho přednáškách si
posluchači připadali, že jsou v divadle jednoho herce, který se snaží vtáh-
nout do hry i ostatní přítomné. Skutečně, jeho přednášky měly dramatický
spád, s mnoha příklady z praxe a s vyvoláváním studentů. Jedno však je jisté,
že tímto způsobem přednesené téma se nadlouho či i natrvalo vrylo do
paměti mediků, podobně jako některé jeho průpovídky.

Např. se prof. Bobek zeptal studentů: „Když slíbí lékař matce nemocného
dítěte, že přijde a vyšetří dítě v 18 hodin,  v kolik hodin skutečně tam musí
lékař být?“ - Medici většinou mručeli, že samozřejmě v 18 hodin. Ale prof.
Bobek odpověděl: „Nikoliv! Lékař tam musí přijít nejpozději v 17.55 hodin!
Nedovedete si totiž představit, jaké utrpení představuje každá minuta pro
matku vážně nemocného dítěte!“

Profesor Bobek byl také znám jako zásadní odpůrce kouření. Jednou byl
pozván do redakce jistých novin, aby s ním redaktoři uskutečnili rozhovor
na téma „Kouření a jeho škodlivé účinky“. Jeden z redaktorů si však pro-
vokativně zapálil cigaretu a ostentativně oklepával popel do popelníku před
panem profesorem. Ale prof. Bobek se nenechal vyvést z míry a zeptal se
redaktora: „Nechtěl byste přinést ještě jeden popelník? Já bych se do něho
vymočil a strčil Vám to pod nos“. Redaktorovi sklapla brada a cigaretu
hned uhasil.

4. ledna uplynulo 100 let od narození tohoto významného plzeňského
lékaře-internisty.   

Na svého učitele vzpomínal 
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.

VZPOMÍNKA NA PROFESORA BOBKA (1909-1964)

Současný turistický suvenýrPosmrtný portrét od J. Vilímka

17



Velikonoce jsou uznávaným největším svátkem
křes
anstva. Každoročně připomínají smrt Ježíše
Krista na kříži a jeho pozdější zmrtvýchvstání.
Židovská velerada, která Ježíše odsoudila k trestu
smrti na základě nevěrohodných svědeckých vý-
povědí, si musila vyžádat schválení trestu římským
prokurátorem Pilátem. Ten se dlouho zdráhal trest
smrti potvrdit, k trestu se nepřiklonil ani vladař
Galileje Herodes Antipa. Židovské soudce však
neuspokojilo ani kruté mučení Ježíše, jímž se je
snažil Pilát uspokojit, a nakonec si potvrzení
trestu smrti ukřižováním na Pilátovi vynutili. Sám
Pilát si před očima zástupů symbolicky umyl ru-
ce, jakoby smýval ze sebe vinu za Ježíšovu smrt.
Dal ještě připravit tabulku s nápisem „INRI“,
znamenajícím „Ježíš Nazaretský, židovský král“. 

Závěrečnou „via dolorosa“ přiblížil čtenáři V.
Ravik*: „Z Antoniovy pevnosti, sídla římské gar-

nizony, se vydal průvod s Ježíšem, nesoucím kříž,
na Golgotu (Kalvárii), skalní výstupek sloužící
jako popraviště. Jen těžko si dovedeme představit
utrpení, jakému byl takto odsouzený vystaven. Již
sama cesta zmučeného odsouzence s břemenem
kříže dlouhá šest set až tisíc kroků byla těžko
představitelnými mukami. Nebylo divu, že Ježíš
pod tíhou kříže třikrát klesnul. Celý kříž vážil
okolo metrického centu, pokud jej odsouzený
vlekl po zemi, váha se snížila na sedmdesát pět
kilogramů. Není zcela jednoznačně prokázáno,
zda Ježíš přenášel na popraviště celý kříž či zda
jak bývalo zvykem jenom příčné břevno. Kolmý

trám totiž býval ponechán na popravišti a katani
do něj pouze vklínili břevno vodorovné. To samo
o sobě představovalo zátěž, uváděnou v rozmezí
15-65 kg . 

Když průvod dorazil na Golgotu, strhali katani
z Ježíše roucho a ostatní součásti oděvu a položili
jej na kříž. Poté přiklekli na všechny končetiny a
mistr popravčí vyhmátl vhodná místa v zápěstí k
přibití. Vyňal poté osm milimetrů silné a dvanáct
centimetrů dlouhé hřeby a ke kříži přitloukl nej-
dříve jednu a poté druhou ruku. Hřeby byly
umístěny v zápěstí či mezi radiem a ulnou, niko-
liv, jak je často vyobrazováno, v dlani Kristově.
Tam by totiž váha těla ruku roztrhla, zatímco při
lokalizaci v zápěstí váhu těla udržely silné vazy
(např. lig. radiocarpale palmare et dorsale, lig. ulno-
carpale palmare et dorsale, retinaculum extenso-
rum et retinaculum flexorum, karpální tunel **)
a další šlachy a vazy zde probíhající. 

Poté obdobnými hřeby přibil ke kříži dolní
končetiny, obvykle překřížené tak, že dlouhý
hřeb probil obě nohy skrze patní kosti nebo
vprostorách mezi kostmi nohou. .  

Pokud bychom se pokusili popsat utrpení na
kříži z lékařského hlediska, uvádí se, že již během
krátké doby ve vertikální poloze bez pohnutí do-
chází k významnému poklesu krevního tlaku, pro-
vázenému výrazným zrychlením tepové frekvence.
Zvyšuje se riziko srdečního kolapsu. Významně
se zhoršuje plicní ventilace. Když se tělo svezlo
únavou, visela celá váha na hřebech přibitých
vzápěstí. Dolní končetiny poklesly v kolenou a tím
se stávala nesnesitelnou bolest v zápěstích a sval-
stvu horních končetin. Postupně ukřižovaný do-
stával křeč do paží a nakonec i do svalstva hrud-
ního koše. Výrazně se zhoršily podmínky pro
účinný výdech, ukřižovaný se musel vzepřít o při-
bité nohy a pomalu se nazvednout. Až když
dostal ramena na úroveň paží, mohl opět volněji
dýchat. Byl to stálý boj s bolestí a křečí v nohou,
které musely nést větší díl váhy. Po chvíli musel
odsouzenec přece jen poněkud uvolnit zátěž
dolních končetin, když do stehen dostával křeč.
A tak se kolena znovu poněkud prohnula a ukři-
žovaný znovu visel za ruce a nemohl dovydech-
nout. Navíc v poledním čase pálilo tropické slun-
ce a do ran a na holé tělo nasedaly roje hmyzu.
Působilo i psychické utrpení, hrůza ze smrti, kte-
rá byla zcela neodvratná. V některých případech
smrt nastala až po dvou až třech dnech. Ke smrti
docházelo především asfyxií či srdečním selhá-
ním při hypovolemickém šoku, ke smrti přispíval
ztráta krve po předchozím mučení, dehydratace,
traumata způsobená hřeby a sepse z infikova-
ných ran.  

Ježíš byl ukřižován v pravé poledne, skonal po
třech hodinách. Římané k případnému urychlení
smrtelného zápasu používali brutálního způsobu

přeražení holenních kostí. Ukřižovaný tak ztratil
oporu v nohou a tělo se definitivně zhroutilo.
Vpřípadě Kristově římští legionáři, když došli na
Golgotu ověřit výsledek popravy, zjistili již, že
Ježíš dovedl svůj boj do konce. Jeden z nich poté
kopím vedeným mezi pátým a šestým žebrem,
probodl plíci až k srdci. 

Na Velký Pátek si každoročně všichni křes
ané
tuto událost připomínají. V některých zemích jsou
dokonce organizována procesí, kde dobrovolníci
vynesou na vybranou lokalitu kříž a nechají se
symbolicky „na oko“ ukřižovat. V řadě zemí je
Velký pátek oficiálním svátečním dnem - např. ve
Velké Británii, Irsku, Finsku, Německu, Holand-
sku, Švýcarsku, na Slovensku i v řadě dalších
zemí, někde je svátkem Zelený čtvrtek. U nás byl
zatím ustaven petiční výbor, který organizuje
podporu senátnímu návrhu změny zákona, podle
něhož by se Velký Pátek stal státním svátkem
i u nás. 

K samotnému aktu ukřižování historické pra-
meny uvádějí, že v různé formě bylo používáno
již ve starověké Persii, Řecku, Kartágu, Make-
donii a v Římské říši. Pozvolná smrt se mohla
dostavit během několika hodin, ale také během
několika dnů. Povinností strážců v období Řím-

Peter Paul Rubens: Stavění kříže

Peter Paul Rubens: Dokonáno jest

vChudenicích, po Čechách i jinde tolik strachovali. Temnoty z ducha ab-
béova pozvolna se rozptylovaly a rozcházely, okamžiků jasného sebevědomí
přibývalo, až nakonec Dobrovský opět na duchu i těle ozdravěl.“

Začátkem listopadu 1828 odjel Dobrovský s hrabětem Eugenem nejdříve
do Prahy, pak do Jindřichova Hradce a dále do Vídně studovat ve zdejších
knihovnách. Již v půli prosince se vydal na cestu domů, vánoce strávil
vBrně a na Boží hod vánoční sloužil mši svatou. Na Nový rok jej choroba
znovu upoutala na lůžko, přidal se horečnatý stav a Dobrovský v klášteře
Milosrdných umírá 6. ledna.

Poslední dny velkého učence popsal benediktin prof. Volný v dopise hra-
běti Šternberkovi následovně: „Dne 1. ledna sloužil mši svatou u milosrdných,
obědval tu s velkou chutí a psal do Prahy. Ale mezi pátou a šestou hodi-
nou odpolední našel jsem ho churavého... zůslal po celý druhý den ležet,
kašlal a naříkal si na píchání na straně. Noc z druhého na třetího byla velmi
neklidná a převor milosrdných uznal za potřebno povolati fysika tamější
nemocnice dra Kaisra von Nikelheim. ... Nemocný byl shledán velmi po-

vážlivý a mně bylo uloženo, abych do přemluvil ke zpovědi a sepsání po-
slední vůle. ... Spěchal jsem potom do města, abych pozval k nemocnému
druhého lékaře ...dra. Krotczaka. Tento nazejtří prohlásil, že nemoc byla ka-
tarhová horečka, později s gastrickou komplikací, která by vyžadovala se
strany nemocného velmi účelné chování.; jeho zanedbání že nemoc přivedlo
na stupeň, jehož zhoubné následky fysická síla nemocného již se nezdá
postačovati. Den ode dne bylo viděti víc a více mizeti naději na š
astnou
krisi... Konečně 6. ledna ve tři čtvrti na 11. hodinu dopoledne duch unikl
z tělesné schránky, ve které tolik velikého vykonal byl pro vědu.“  ** 

Na pamětní desce na zdi kláštera ve Vídeňské ulici je uvedeno: „Páter
Josef Dobrovský, patriarcha slavistiky a tvůrce české jazykovědy, zemřel zde
dne 6.ledna 1829“.

*Šmilovský A.V.: Za ranních červánků. Praha, Mladá Fronta 1957
** Kaňák M.: Úsilí o vnitřní svobodu náboženskou a náboženské názory

Josefa Dobrovského. Baarova společnost, Domažlice 1940.   
(jn) 
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Současné generaci mládeže jméno
Halliburton asi nic neříká, autorská
vyprávění o vlastních dobrodružných
cestách však hltali mladí i staří čte-
náři v mnoha zemích světa jak za
oceánem v jeho rodných Spojených
státech tak třeba i u nás. Že se jedná
o osobnost i v cestovatelských kru-
zích poněkud výstřední dokládá
prostý fakt, že tento dobrodruh
krátce po dosažení 39. roku svého
života na jedné ze svých výprav
zmizel. Od této události uplynulo
nedávno 70 let. 

Narodil se v rodině obchodníka
snemovitostmi v městečku Browns-
ville v Tennessee. O tři roky později

přišel na svět jeho bratr Wesley. Rodina se záhy přestěhovala do Memphisu,
kde bratři prožili dětská léta. Již tehdy se Richard zajímal o zeměpis a dě-
jepis, byl slibným houslistou, dařilo se mu na golfovém hřišti i na tenise.
Když mu bylo patnáct, objevily se u něj srdeční potíže typu paroxysmální
tachykardie a Richard strávil čtyři měsíce na nemocničním lůžku, než potíže
ustoupily. Na klinice J.H.Kelloga v Battle Creeku zažil originální léčebnou
kůru, založenou na pravidelném pohybovém režimu, zdravé výživě a častých
klysmatech. V r. 1917 rodinu postihla tragická událost, když Richardův
mladší bratr náhle zemřel na akutní ataku revmatické horečky.   

Richard v té době navštěvoval chlapeckou střední školu v Memphisu,
maturoval však na Lawrencevillské střední škole. Následovala studia na
Princetonské univerzitě, přerušená nakrátko službou na lodi Octorara v roli
prostého námořníka. Lodí zamířil z New Orleansu do Anglie a zpět, poté
pokračoval ve studiu až do promoci v r. 1921. Pak přišel okamžik, aby po-
přemýšlel o své budoucnosti. Rozhodování významně ovlivnil úspěšný ho-
norář časopisu „Field and Stream“ ve výši 150 dolarů za článek, který pro
něj ještě jako student napsal. To mu dodalo odvahu zvolit si cestování a
psaní o svých cestovatelských příhodách jako životní kariéru. „Snad žádný
chlapec na světě nemohl žíti v prostředí spořádanějším a s rodiči štědřejšími či
ohleduplnějšími. Avšak Bůh je mi svědkem, že bych nedokázal býti ani
prozíravým ani š�astnými nikde, asi ani v Buckinghamském paláci nikoliv,
kromě na moři.

Lodi a sny a štěstěna mne přivedly do Španěl i do země Egyptské, do Indie
i Japonska, zpátky do Itálie a Řecka, a posléze do Nového světa iberských obje-
vitelů....“

Jeho velkým vzorem se stal George Mallory, který při pokusu zdolat Mt.
Everest v r. 1924 zahynul. Obdivoval romantickou filmovou hvězdu éry ně-
mého filmu Rudolfa Valentina. Jiná filmová star Dougles Faibanks jej za-
ujala svými světoběžnickými sklony. 

První spisovatelské pokusy se nesetkaly s příznivým ohlasem a neméně
než deset vydavatelství jeho rukopis odmítlo. Až vydavatel Bobbs-Merrill
Co. především díky šéfredaktorovi a princetonskému absolventovi D.L.
Chambersovi tiskopis přijal. „The Royal Road to Romance“ vydaná v r. 1925
se hned stala bestsellerem. Následovalo několik dalších úspěšných titulů
adesítky článků pro deník Boston Globe i další periodika. 

Přibližme životní filozofii Halliburtona na několika ukázkách z jeho cest.
V r. 1927 vydala The Bobbs-Merrill Co. cestopis „The Glorious Adventure“,
unás vydaný pod titulkem „Nádherné dobrodružství“ v r. 1966. Autor v něm
píše o svém putování po stopách bájného řeckého reka Odyssea. Neopo-
mine samozřejmě zmínit, že po celých dlouhých deset let řecké plachetnice
vyčkávaly v průlivu Helespontu, oddělujícím Evropu od Asie, na své osazen-
stvo, dobývající legendární Tróju. A že v těchto místech vpadla do Řecka
gigantická armáda Xerxese Perského,  opačným směrem o století později
směřovala vojska Alexandra Velikého na tažení do nitra Asie atd. atd. Jenže
k Helespontu se vztahovala také báje o chrámové kněžce Héró a jejím
milém Leanderovi, a také doložený úspěšný plavecký výkon romantického

britského básníka Byrona, který podle Leanderova příkladu úžinu přeplaval.
A nebyl by to Halliburton, aby si nechal ujít příležitost pokusit se o totéž.

„Formu, v které jsem snad možná byl při startu, jsem ztratil proklatě brzy,
a sotva jsem urazil půl míle, nemyslel jsem na nic než jak se dostat co nejdál s co
nejmenší námahou: naznak, ouškem, čubičkou, sáhy. Ke třetí hodině (pozn.:
startoval ve dvě odpoledne) jsem byl asi v polovičce.  Rozlícený Helespont se mi
v nejneočekávanějších okamžicích, ale o to častěji, přeléval přes hlavu a pilně se
mě snažil utopit. Ze všeho nejhorší bylo, že jsem stále víc a více prochládal. Ta
spousta mokroty se valí úžinou tak svižně, že ji slunce nemá šanci prohřát ani
na povrchu. Stačila hodina a už jsem byl zmrzlý jako rampouch......Pachtím se
dvě hodiny, a když mi už zbývá nějakých tři sta stop, jsem unášen tak, že
ztrácím poslední příležitost dostat se včas na pevnou půdu. A jestli minu ostrov
o sebenepatrnější kousíček, požene mne Helespont zase zpátky do Evropy. V ži-
votě jsem nebyl zoufalý tak beznadějně: překonal jsem pět mil - a ve svém
vytouženém Helespontu! - abych te	 neuspěl na poslední mizerné stovce yardů!
Přestal jsem vnímat, kde jsem a co v tom studeném, mučivém, nekonečném
oceánu provádím, a jen jsem ochablými pažemi mechanicky rozhrnoval hladinu
před sebou. Pak najednou - břink! - narazil jsem o dno koleny. A tak tedy ten
zrádný slaný veletok, maskovaný za průliv jmény Helespont a Dardanely, zase
jednou přeplaván.“

Ač nebyl nějakým mimořádným plavcem, měl Halliburton na svém
kontě obdivuhodných plaveckých výkonů více. O těch se zmiňuje v dalším
bestselleru „New Worlds to conquer“, vydaném roku 1929 (u nás „Za nový-
mi světy“ v r. 1970).  Napadlo jej například, že ještě nikdy nikdo neproplaval
z oceánu do oceánu. A tak nelenil a v průběhu osmi dnů proplaval Pa-
namským průplavem z Mexického zálivu do Tichého oceánu. Nebo jiný
nápad. Na poloostrově Yucatán kdysi Mayové uznávali studnu smrti cenote
jako sídlo svého boha deště Yum Chaka. Aby nepřišli o jeho přízeň, bylo
třeba mu obětovat čas od času mladou dívku a jako věno i zdatného bo-
jovníka. Halliburton se rozhodl vyzkoušet si pocity bojovníka, padajícího do
více než dvacetimetrové hlubiny. Přežil ve zdraví. Jenže zapomněl u hladiny
boty poté, co se vyzul a snažil se je vysušit. Po dvou dnech svůj skok proto
zopakoval. Ten již tak š
astně nedopadnul: „Nešikovný skok mě zbavil sluchu
a řeči. Na tři dny. Ale boty mi zase říkaly pane.“ 

Podobných příhod vylíčil Halliburton ve svých vyprávěních mnoho.
Ověřil si přechod Alp se slonicí jako starověký Hanibal se svými Kartáginci.
Se zaujetím, s jakým dobyl Cortés Tenochtitlán vystoupal na vrchol Po-
pocatépetlu. Dvakrát si vyzkoušel pocity osamělého obyvatele opuštěného
ostrova jako dávno před ním námořník Alexandr Selkirk - jednak na ostrově
Juan Fernández v Pacifiku, jednak jako Richard Crusoe na ostrově Tobago
v Karibiku. Navštívil Ďábelské ostrovy ve Francouzské Guajaně a strávil
jako vězen číslo 49 766 den a noc v trestaneckém lágru v Cayenne V baráku
sdílel společné bydlení se sedmasedmdesáti odsouzenci, z nichž devěta-
čtyřicet si odpykávalo doživotí za vraždu. 

V r. 1931 najal pilota Moye Stephense a s dvojplošníkem „Flying Carpet“
podnikl osmnáctiměsíční cestu kolem světa, při níž navštívili 34 zemí a nalé-
tal před 54 tisíc kilometrů.

Začátkem roku 1939 začalo jeho poslední dobrodružství. Zakoupil čín-
skou džunku „Sea Dragon“ a hodlal s ní přeplout čtrnáct tisíc kilometrů
napříč Tichým oceánem z Hong Kongu do San Francisca. Sedmičlenná
posádka se vydala na cestu 3. března. Poslední zpráva z paluby džunky byla
zachycena po třech týdnech plavby 24. 3. Počasí se tehdy výrazně zhoršilo
a oblast, kde se džunka nacházela, zasáhnul tajfun. A tak dva tisíce tři sta
kilometrů západně od Midwayských ostrovů  a šestnáct set kilometrů jiho-
východně od Jokohamy lo	 s posádkou zmizela.

Veřejnost byla zprvu přesvědčena, že se jedná o další z Halliburtonových
triků, že se posádka ukryla na některém z neobydlených atolů a do cíle
cesty nakonec dorazí s novými zážitky sice později, ale s ještě větší gloriolou
hrdinů. Na naléhání Richardových rodičů však přece jen křižník Astoria
dostal příkaz prozkoumat oblast, kde by se džunka nebo trosečníci mohli
nacházet. Hydroplány Astorie poté prohledaly 260 tisíc čtverečních kilo-
metrů Tichého oceánu - marně. 5. října 1939 prohlásil soud v Memphisu
Richarda Halliburtona za mrtvého

ské říše bylo setrvat na místě dokud odsouzenec
nezemřel. Aby uspíšili smrt ukřižovaného používali
stráže vedle násilného zpřerážení kostí bérce či pro-
bodnutí hrudních orgánů kopím též silných úderů
do hrudníku odsouzeného či založení ohně u paty
kříže, takže odsouzenec se kouřem z ohně zadusil. 

Trest ukřižováním používali Římané vůči otro-
kům, vzbouřencům, pirátům a opovrhovaným
nepřátelům. Byl považován za ponižující a ostud-
ný způsob popravy. Odsouzení římští občané byli

trestáni ukřižováním jen zcela výjimečně, jako např.
v případech velezrady. Poprava ukřižováním po-
dle Římanů nebyla jen absolutním trestem, ale
měla také zmrzačit a zohavit odsouzence. Proto
se obvykle ostatky nechávaly na kříži nepohřbe-
ny, na pospas přírodě, supům a jiným ptákům. 

Masové použití ukřižování jako trestu pro od-
souzené se odehrálo za občanských válek v Řím-
ské říši ve 2.-1. století před naším letopočtem, po
Spartakově vzpouře otroků v letech 73-71 př.n.l.

a po zničení Jeruzaléma v r. 70 n.l., kdy Římané
ukřižovali obránce Jeruzaléma podél obvodu
hradeb historického města. Římany v tomto
směru předčil již sám Alexandr Veliký. Když ve 4.
stol. př. nl. za svých výbojů dobyl fénické město
Tyrus, nechal takto popravit 2000 jeho obránců.

Trest smrti ukřižováním zrušil v Římské říši
císař Konstantin Veliký v r. 337.   (jn)

* Ravik S.: Biblické příběhy. Levné Knihy 2006.
** Dle informace doc. RNDr. P. Fialy, CSc.      

PŘED SEDMDESÁTI LÉTY ZMIZEL DOBRODRUH A SPISOVATEL
RICHARD HALLIBURTON (1900-1939)



POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

Na sobotu 30. května se v Plzni připravuje 2. ročník charitativního Tesco
Běhu pro život. Cílem organizátorů je podpořit Nadační fond dětské on-
kologie Krtek. Peníze, které Nadační fond díky této společenské akci získá,
budou použity na nákup zdravotnického vybavení pro lékaře, kteří navště-
vují děti nemocné rakovinou v jejich domácím prostředí. Pokud to dětem
zdravotní stav alespoň trochu dovolí, mohou totiž zůstat v rámci léčby doma
u svých rodičů, aniž by musely trávit dlouhé měsíce v nemocnici odtrženy
od rodiny. 

Účelem Běhu pro život tedy není závod o první místo. Trasa je dlouhá
4 km a je lhostejné, jakým tempem ji každý účastník zdolá. Lze běžet závod-
ním tempem stejně jako si ji projít v pohodě a při tom si popovídat s dalším
účastníkem. Každý účastník v cíli obdrží pravou medaili, která mu bude
účast a s ní spojený příjemný životní zážitek připomínat. Účast není ome-
zena věkem, pohlavím a dokonce úrovní zdatnosti - vítáni jsou i účastníci
na invalidním vozíku. Hlavní myšlenkou běhu je podpořit zdravý životní styl
spojený s pohybem. Získaný peněžní obnos pro Nadační fond dětské on-
kologie Krtek pomůže mnoha nemocným dětem zůstat doma bez nutnos-
ti hospitalizace. 

Mgr. Ivana Dubnová, koordinátorka oddělení pro vnější vztahy Tesco
Stores CZ a.s., nám ochotně odpověděla na několik otázek:    

Jedná se o 2. ročník - má tato akce něco společného s "Během Terryho
Foxe"?

Běh Terryho Foxe a Tesco Běh pro život nemají vzájemně nic společné-
ho, pokud jde o organizaci. Avšak myšlenka obou projektů je velmi podobná
- podpora zdravého životního stylu, podpora boje proti smrtelnému
onemocnění, výzva k solidaritě s nemocnými a k zapojení se do pomoci.

Můžete navštívit stránky projektu www.behprozivot.cz, které se budou v
nejbližší době aktualizovat pro letošní ročník.

Jaká byla účast loni a kde všude se Běh pro život konal?
Loni běh absolvovalo celkem 4638 účastníků - z toho 2704 v České

republice a 1934 na Slovensku, z tohoto počtu bylo mezi účastníky 1617
zaměstnanců společnosti Tesco. 

Je Tesco jakýmsi "generálním sponzorem" akce ? 
Společnost Tesco Stores ČR a.s. je autorem, vlastníkem a ve spolupráci

sPIMem (pozn.: PIM = Pražský Mezinárodní Maratón) organizátorem toho-
to projektu (a samozřejmě hlavním investorem). Generálním sponzorem
letošního ročníku je společnost Mattoni. 

Kdo je hlavním organizátorem a kdo  zajiš	uje akci v místě? 
Tesco ve spolupráci s PIMem. Organizačně akci v místě zajiš
uje PIM

(pokud jde o běh jako takový), Tesco zajiš
uje organizaci celého zábavního
odpoledne. 

Běhy se konají "jen" v těch pěti lokalitách?
Ano, pokud jde o ČR: v Plzni proběhne první běh, pak následují 6. 6.

Brno, 13. 6. Ostrava, 20. 6. Pardubice a 12. 9. Praha. Na Slovensku jsou to
další čtyři města. 

Kolik se vybralo loni?  
Pro Českou onkologickou společnost bylo vybráno 508 617.- Kč a na

Slovensku pro Nadácii Výskum rakoviny 533 396,- SKK.
Letošní novinky a změny?
Letošním partnerem a příjemcem vybraných peněz se v České republice

stane Nadační fond dětské onkologie Krtek, na Slovensku zůstává Nadácia
Výskum rakoviny. Tentokrát chceme akce více pojmout jako zábavní odpo-
ledne pro celé rodiny, aby se lidé nebáli, že nejsou na běhání dost fyzicky
zdatní. Naším prvořadým cílem je sdělit, že se Tesco běhu pro život může
zúčastnit úplně každý, děti, dospělí, senioři i vozíčkáři. Nejde totiž o závod
s měřením výsledků, ale o solidární akci spojenou s pohybem a zábavou
vrámci příjemně stráveného odpoledne. Doufejme, že nám i vyjde pěkné počasí. 

To můžeme organizátorům určitě popřát i my za čtenáře Facultas nostra
a zároveň všechny vyzvat k účasti. Pro každého jsou připraveny zajímavé
upomínkové předměty.

Ceny registračních poplatků, jehož plná výše bude předána Nadačnímu
fondu Krtek jsou pro dospělé 150,- Kč, pro děti do 18 let 50,- Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti) činí 300,- Kč. V ceně registrace je tričko a drob-
né občerstvení pro každého účastníka. 

A ještě jedna důležitá informace: 
start závodu v Plzni se odehraje na parkovišti u obchodního domu Tesco

na Americké třídě 47 v 15 hodin. 
(jn)

Ve dnech 5.-29.5 bude vy-
stavovat svá umělecká díla
vgalerii Visioart doc. MUDr.
Jiří Beran, CSc. 

Slavnostní zahájení výstavy je
plánováno na 17. hodinu.  

Pod názvem „Malá retro-
spektiva“ půjde o jakýsi průřez
autorovou uměleckou tvor-
bou. 

Všichni zájemci jsou srdečně
vítáni na adrese galerie v ulici
Na Roudné 18. (r) 

Ve čtvrtek 26. února 2009 se konala ve Výstavní síni malíře Václava Brožíka
ve Třemošné vernisáž, kterou Společnost malíře Václava Brožíka zahajovala
výstavu „Z díla Augustina Němejce - kresby, reprodukce“. Výstavou Společnost
připomněla loňské sedmdesáté výročí úmrtí tohoto významného českého
regionalisty, malíře Plzně a Plzeňska. Výstavu zahájila velká znalkyně díla A.
Němejce, paní doktorka Jana Potužáková, donedávna ředitelka Západočeské
galerie v Plzni. Hudební program k vernisáži s milými lidovými písničkami
připravila Základní umělecká škola ze Třemošné.

Návštěvníci si mohli prohlédnout reprodukce, které jsou znamenitě doku-
mentované v tzv. Beníškově albu vydaném kdysi známým plzeňským nakla-
datelstvím s velkou láskou a pečlivostí v dobových reprodukčních možnos-
tech. Tento soubor je mimořádným dokladem Němejcovy umělecké práce.
Na jeho dílech můžeme vidět lidi v situacích venkovského života, a
 se jedná
o sedláky a selky na polích či cestách s povozy nebo nůšemi, které ukazují čilý
pracovní i obchodní ruch mezi venkovem a městem. Obrazy mají i doku-

mentární hodnotu, nebo
 přinášejí věrné záznamy ze života lidí ve městě i na
venkově.

Vedle tohoto souboru reprodukcí bylo také možné prohlédnout si téměř
třicet originálních kreseb A. Němejce a fotografie jeho monumentální tvorby
- opony Velkého divadla v Plzni, tři lunety, které zdobí Jubilejní sál Západočes-
kého muzea v Plzni a alegorický a symbolicky pojatý triptych „Setba“, vy-
tvořený pro budovu Zemské vyšší rolnické školy Dr. Edvarda Beneše v Plzni
na Lochotíně, dnes se nacházející v Pavlovově ústavu Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy. Výstavu doplňoval životopis A. Němejce a fotodokumentace
z jeho života.

Obrazy a reprodukce na výstavu zapůjčili MUDr. Jaroslav Novák, Mgr.
Marie Němejcová a Ing. Eva Kučerová. Díky jim mohla Společnost malíře
Václava Brožíka výstavu, která se setkala svelkým zájmem návštěvníků,
připravit. Božena Bumbálková

Předsedkyně Společnosti malíře Václava Brožíka

VÝSTAVA „AUGUSTIN NĚMEJC - MALÍŘ PLZNĚ A PLZEŇSKA“

CHYSTÁ SE TESCO BĚH PRO ŽIVOT - 30. 5. NA START!
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Březen suchý, duben mokrý naplňuje sud a pytle. 

Vrtkavý moc duben na vrabce má buben;
ač se zdráhá - marná věc, jaro musí přijít přec!

Svatý Jiří vstává, zem odemykává (24. 4. - Jiří)

Jiří s teplem a Mikuláš spící.

Prší-li na sv. Jiří, bude rok žíznivý.

Na svatého Marka schová se do žita vranka 
(25.4. - Marek)

Zatímco my si čteme v knihách, 
ženy čtou ve velké knize života.

D. Diderot

Nejstrašnější je prázdné žvanění. Strašnější je jen to,
když to někdo napíše. 

T. Devényi

Hráz utrácení jenom bída nastaví.
(Publius Syrus)

Ženy jsou zaměstnáním pro lenochy.
(Napoleon Bonaparte)

Štěstí i neštěstí je věcí duše.
(Demokritos z Abdér)

Na lačný žaludek je každý kufr těžký. 
(Nikolaj Vasiljevič Gogol)

Móda je nákaza něčím novým.
(Audrey Hepburnová)

Sobectví je jed každého přátelství. 
(Honoré de Balzac)

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání
bez svobody je zbytečné.

(J. F. Kennedy)

ŽIVOTNÍ MOUDRA

PRANOSTIKYSTUDENTI, VYUŽIJTE SLEV KE
SPORTOVNÍMU VYŽITÍ

Z Ústavu tělesné výchovy jsme obdrželi následující informaci: od 1. květ-
na do 30. června proběhne akce „Dva měsíce slev“ ve Sport Paláci Dou-
bravka. Je určená všem studentům plzeňských univerzit a spočívá v tom, že
po celý týden včetně sobot a nedělí obdrží studenti slevy na pronájem kurtů
v následujícím rozsahu: squash 90 Kč/hod/kurt, badminton 90
Kč/hod/kurt. Slevu na kurt mohou uplatnit pouze studenti, kteří se prokáží
indexem. Bližší informace lze získat bu	 přímo ve SPORT PALACE
DOUBRAVKA, Masarykova 75, tel. 776 371 186, 377 421 228, nebo na
webových stránkách www.sportpalace.cz.

Červený


