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Matějovič. Je důležité, že se podařilo prodloužit udržení Záměru do roku
2011.Není dosud jasné, jakým způsobem bude stát financovat podobné
projekty po tomto roce.V každém případě se bude muset Fakulta znovu
vynasnažit do nově organizovaných vědeckých projektů zapojit.
Méně prostředků získává Lékařská fakulta z tzv. specifického výzkumu se zapojením studentů magisterského a doktorského studia (cca
4,5 milionů Kč). I na tomto poli by bylo možné po větším úsilí pedagogů
spolu se studenty být úspěšnější.
Klíčovou je otázka výstavby Biomedicínského centra. I když Fakulta v1.
výzvě Operačního programu Věda a vývoj pro inovace (VaVPI) se svým
projektem neuspěla, je třeba pokračovat ve snaze o získání prostředků (v
první výzvě žádost o 657 milionů Kč). Fakulta žádá i v 2. výzvě 2.prioritní
osy programu a pokud uspěje, bude již na novém vedení, aby celý projekt
realizovalo. Určitým nedostatkem projektu je jeho malá návaznost na
realizaci v komerční sféře, tedy návaznost na firmy, které by naše vědecké
výsledky realizovaly. V oblasti financování spoléhal dosavadní projekt
v dalších létech hlavně na institucionální podporu z veřejných financí,
což není příliš podporováno zadavateli projektu VaVPI. Také je patrna
nepříliš velká vzájemná provázanost jednotlivých velkých výzkumných
programů projektu.
Kromě realizace výstavby Biomedicínského centra by mělo budoucí
vedení Fakulty usilovat o získání finančních prostředků pro výstavbu
tak dlouho diskutovaného pavilonu teoretických oborů. Tato snaha není
nereálná, prostor pro ni se patrně otevře s vyhlášením tzv. 4. osy.
S výstavbou centra do značné míry souvisí i individuální odborný růst
kolegů lékařů na půdě Fakulty. Vedení se musí důsledně starat o úroveň
doktorského studia, o habilitace i jmenovací řízení mladých kolegů a sledovat obměnu generací na ústavech a klinikách. Odborný růst členů
Lékařské fakulty je jednou z hlavních vizitek Fakulty navenek – jak v Praze, tak v celé české republice i v cizině.
V mnohosti a pestrosti úkolů nesmíme zapomínat na naše studenty,
vždyť okolo nich se otáčí značná část našeho úsilí. Studenti musí být na
Fakultě spokojeni. Jejich spokojenost je dána nejen úrovní výuky, jejím
personálním i materiálním zabezpečením. Studenti mají řadu vlastních
problémů, které je třeba reflektovat. V dnešní době musíme vnímat
jejich někdy tíživou sociální situaci, stav ubytování na kolejích a kvalitu
stravování v menze, úroveň cen za tyto služby. To je zvlášť důležité v době
chystané privatizace Kolejí a menz. Je třeba udržet sociální a prospěchová
stipendia. Měli bychom se zamyslet nad podmínkami pro získávání
prospěchových stipendií. Limity pro jejich udílení se zdají poněkud tvrdé
a mělo by se o nich diskutovat. Je třeba podporovat zahraniční stáže
a výměny našich studentů a pedagogů. Je třeba nejen podporovat, ale
i rozšířit vědeckou činnost studentů.
Ale Fakulta není jenom výuka a zkoušky, ale také veselý a svobodný
studentský život, na který nesmíme zapomínat a který je třeba podpořit.
Je řada akcí hodných podpory i účasti ze strany pedagogů – ať je to
majáles, krásná tradice zahradní slavnosti na konci školního roku, fakultní
ples, pořádání Studentské vědecké konference a řada dalších aktivit.
V nadcházejícím roce 2010 bude 65. výročí založení Lékařské fakulty
UK v Plzni, které je třeba důstojně oslavit. Při uvedených příležitostech je
možné ukázat sounáležitost studentů a pedagogů, celé akademické obce.
Vnímám naši Fakultu jako jedno velké společenství, velkou rodinu
uvnitř ještě většího celku naší Almy Mater, Karlovy Univerzity. Toto naše
společenství (civitas) má jeden velký společný cíl – pracovat pro blaho
našich nemocných a vychovávat dobré lékaře, kteří budou o trpící nemocné pečovat i v budoucnosti. Toto je dobré dílo (Opus bonum) nás všech.
Uvědomuji si, že problematika Lékařské fakulty je mnohem složitější, než
jsem ji v tomto krátkém oslovení popsal.
Nakonec bych chtěl vyjádřit přáni a naději, ale také maximální snahu
o to, aby se naše Fakulta stala ostrovem lidskosti, moudrosti, tolerance
a stability v neklidných vodách současnosti.
Boris Kreuzberg

Vážení a milí kolegové, senátorky a senátoři,
„ Nevstoupíš do stejné řeky (Herakleitos)!“
I když se koryto, kterým teče řeka zdá být stejné, voda, která v něm protéká, je jiná. S takovým pocitem vstupuji jako kandidát pro volbu děkana
Lékařské fakulty UK v Plzni. Uplynulo již 7 let od doby, kdy jsem ukončil
své děkanské období (1997 – 2003). Od oné doby se mnohé změnilo, ale
některé aspekty života Lékařské fakulty zůstávají stejné.
Jestliže si kladu otázku, co má děkan Lékařské fakulty reprezentovat
a na co má nejvíce dbát, pak to hlavní, co před každým děkanem stojí, je
udržení prosperity fakulty a tedy souladu a harmonie mezi rozvojem obou
hlavních součástí instituce, to je mezi částí teoretických ústavů a klinických oborů ve Fakultní nemocnici.
Problémy obou složek jsou specifické – teoretické obory jsou prioritně
zaměřené na výuku nižších ročníků studia a jsou výukou někdy doslova
zavalené. Očekává se od nich velký důraz na vědecko výzkumnou činnost.
Obojí je těžkým úkolem pro personálně nepříliš obsazené ústavy, kde je
navíc značný generační problém. Zároveň jsou teoretické obory téměř
výhradně ekonomicky závislé na Fakultě (na rozdíl od oborů klinických)
a tedy lapidárně řečeno chudší. Proto musí vedení fakulty velmi bedlivě
sledovat vývoj v oblasti teoretických oborů a dbát na uspokojení jejich
ekonomických potřeb a požadavků. Je třeba získávat nové mladé lékaře
pro udržení rozvoje této části fakulty.
Pro klinické obory je v současnosti charakteristický velmi hektický
rozvoj a to nejen v lochotínské Fakultní nemocnici. Kromě rozsáhlých
stavebních aktivit dochází k velkému rozvoji přístrojové techniky, operativy, terapeutických metod a diagnostické technologie. Fakultní nemocnice
je proti Lékařské fakultě ekonomický obr s mnohamiliardovým obratem
(oproti zhruba 300 milionům ročního obratu Fakulty). Je zájmem Fakulty,
aby byl vývoj Fakultní nemocnice do budoucnosti plynulý a nepřerušený.
Děkan Fakulty musí zastupovat zájmy naší instituce, které někdy jsou
v souladu se zájmy Fakultní nemocnice, někdy se poněkud liší. Nejsme
sice tak bohatí, ale mentální potenciál, který lékaři z Fakulty poskytují ve
FN je naší hlavní valutou a toho si musíme být vědomi.
V době, kdy se po 20 létech nepodařilo překlenout dualismus lékařských
fakult a fakultních nemocnic, je jednou z prioritních úloh děkana slaďovat
zájmy obou sesterských institucí a být jednotící osobou mezi nimi i v této
mnohdy obtížné a rozhárané době.
Děkan musí být do jisté míry i „politickým“ představitelem Fakulty
jak vůči městu, tak kraji a nakonec i vůči státním orgánům. Město Plzeň,
jak známo, ne vždy vnímalo naší Fakultu oproti Západočeské univerzitě
jako instituci městu vlastní . Nejde o to se vůči Západočeské univerzitě
vymezovat (naopak spolupráce s ní již má své tradice), ale je třeba stále
prezentovat naši Fakultu jako v Plzni i Plzeňském kraji jedinou součást
Karlovy Univerzity.
Také reprezentace Fakulty uvnitř Karlovy Univerzity je velmi podstatná. Máme řadu výrazných a úspěšných pedagogických a vědeckých osobností, na které můžeme být pyšní nejen mezi dalšími lékařskými fakultami
České republiky, ale i mezi všemi ostatními fakultami Univerzity, také
i v zahraničí.
Děkan Lékařské fakulty musí být i manažer. Je třeba udržet ekonomickou prosperitu i v těžkých dobách hospodářské krize, která patrně
hned tak neodezní. Maximální pozornost je třeba věnovat jak udržení
finančních prostředků ze státního příspěvku na studium českých studentů
(130 milionů Kč), tak udržet velmi úspěšné získávání zahraničních
studentů v anglické výuce, kdy zhruba 90 milionů Kč z jejich školného tvoří
40 % provozních nákladů Fakulty (jde o čísla ze školního roku 2008/2009).
Pro Fakultu je velmi významný Výzkumný záměr „ Náhrada a podpora
funkce některých životně důležitých orgánů“ s jeho příspěvkem na vědu
a výzkum okolo 42 milionů Kč . Tato významná součást rozpočtu Fakulty
byla získána především díky úsilí zemřelého profesora Karla Opatrného,
DrSc. jun. Po jeho odchodu se o udržení projektu zasloužil prof.Martin
1

SEDMDESÁT LET POTÉ (K 17. LISTOPADU 1939)
Ve Facultas nostra č. 19 (říjen 1999) popsal v článku „Jak jsme prožívali 17. listopad před 60 léty prof. MUDr. J. Kos autentické zážitky z událostí 28. října 1939, které
následně o rok později vedly k vyhlášení 17.
listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Pro
současnou generaci našich studentů se jedná
o dávnou minulost, s níž byli letmo seznámeni
v průběhu středoškolského studia. Připomeňme
proto několik historických faktů, vztahujících
se ke dni, který je významným i pro novodobé
dějiny naší vlasti.
V říjnu 1939 již zuřila naplno druhá světová
válka. Polsko bylo obsazeno ze západu
německými armádami, z východu Rudou armádou Sovětského svazu. Anglie a Franci vyhlásily Německu válku, na západě však byl zatím
relativní klid. Území Čech a Moravy jako tzv.
protektorát Velkoněmecké říše od března 1939
mělo omezenou autonomii, o všem důležitém se
rozhodovalo v Berlíně.
Den zrodu československé samostatnosti
28. října si lidé připomínali tichým protestem – svátečním ustrojením, s černou kravatou a trikolórou v národních barvách. Letáky
vyzývající k účasti na protiokupační manifestaci
vedle ilegálních odbojových skupin rozšiřovaly
i studentské organizace. Protinacistické texty,
které psal a o víkendech na školním cyklostylu u rodičů na Lounsku množil Lubor Zink,
kolportoval po Praze kromě Čeňka Adamce
také místopředseda studentské samosprávy
Hlávkových studentských kolejí medik Jan
Opletal.
Již v předvečer 28. října 1939 se u pomníků
našich významných osobností a pamětních
desek začaly objevovat květiny se zakázanými československými trikolórami, na mnohých místech hořely svíčky. Po nárožích byly
vylepovány ilegální letáky zvoucí na zítřejší
demonstrace. Němci jakékoliv oslavy zakázaly
a 28. říjen byl normálním pracovním dnem. Do
Prahy se však sjelo i mnoho svátečně oděných
lidí z venkova. Při odpoledních demonstracích
tak došlo nejen ke shromáždění desetitisíců
účastníků ze všech složek české společnosti,
ale také k hlasitým projevům protestů proti
okupační moci. V podvečerních hodinách
demonstrovala v centru města celá Praha.
Ozývala se hesla „Pryč s Němci!“, „My chceme
svobodu!“, „Ať žije Beneš!“, „Pryč s Hitlerem!“,
byla provolávána sláva Československé republice a prvnímu prezidentovi Masarykovi.
V Národním divadle se hrál Shakespearův
„Macbeth“, kdy obecenstvo aplaudovalo verše
„byť sebevětší moc, den přijde zas“. Česká policie si při zásazích vůči demonstrantům počínala
„dosti neochotně“.
Po Hitlerových pohrůžkách, že zruší „protektorátní autonomii“, které prezidentu Háchovi
a ministerskému předsedovi Eliášovi tlumočil
státní tajemník K.H. Frank, došlo k úplnému
vyklizení Václavského náměstí.
K vyklizení ostatních prostor byly povolány

nacistické útvary SS a gestapa, zapojili se i zfanatizovaní studenti pražských německých škol.
Nakonec došlo na střelbu do demonstrantů
s tragickými důsledky. V Žitné ulici bylo zraněno
pět osob, v Melantrichově tři, na Karlově
náměstí další tři. V prostoru Mezibranské ulice
byl na místě zabit dvaadvacetiletý dělník Václav
Sedláček. V Žitné ulici byl postřelen student
medicíny Jan Opletal. Byl operován na klinice
prof. Arnolda Jiráska, přes veškerou péči však
průstřely tenkého střeva a tračníku a následná
infekce vedly 11. listopadu dopoledne ke smrti
zasaženého. Bylo zatčeno 400 osob.
Jan Opletal pocházel z Moravy (ze Lhoty
u Nákla), jeho pozůstatky tedy měly opustit
Prahu. Studentské organizace však požadovaly
důstojné rozloučení v podobě veřejného průvodu městem k nádraží. Samospráva Hlávkových
kolejí v čele s jejím předsedou, Opletalovým
fakultním kolegou Maxmilianem Martischnigem
a ředitelem koleje Václavem Weiserem zorganizovala rozloučení na 15. listopad. Rektor
Univerzity Karlovy Bedřich Hrozný vyzval studenty, aby okupační moc neprovokovali ani
smutečními páskami.
Na všech kolejích byly vyvěšeny černé
prapory. Jako poslední rozloučení s Janem
Opletalem se konala studentská manifestace
na Albertově. Slavnostní projev měl děkan
lékařské fakulty Hájek. Při ukládání rakve
do pohřebního vozu se spontánně rozezněla
hymna Kde domov můj, včetně slovenské části
Nad Tatrou sa blýská. Pohřbu se zúčastnily tisíce
lidí, zprvu poklidná demonstrace se změnila
v bouřlivou. Rakev se zesnulým převezla policie na nádraží, část demonstrujících se rozešla,
část však pokračovala ke Karlovu náměstí
s provoláváním protiněmeckých hesel. Do právnické fakulty vnikli esesáci a zatkli dvacet
osob, převážně studentů. Při srážkách však
utrpělo zranění i několik Němců. Uvádí se,
že mezi zraněnými byl i řidič osobního auta
nenáviděného K.H. Franka.
17. listopadu byly ostatky Jana Opletala
uloženy do země v jeho rodišti.Tentýž den zahájil
Adolf Hitler v Berlíně mimořádnou poradu s jediným bodem programu „Sonderaktion Prag
vom 17. November 1939“. Hitler prohlásil: „15.
březen (pozn. red.: datum obsazení českých zemí
Německem a vyhlášení Protektorátu Čechy
a Morava) byl můj velký omyl. Lituji, že jsme
s Čechy nenaložili jako s Poláky. Události 28.
října a 15. listopadu ukazují, že Češi nezasluhují
jiný osud. ... Z toho důvodu nařizuji: Zastavení
českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv
demonstrace dát ihned potlačit. Nebudu se ostýchat do ulic postavit třeba i děla. Do každého
hloučku se bude střílet kulomety. Bude-li ještě
nějaká demonstrace, srovnám Prahu se zemí...“
Té noci byly nacistickými represivními
složkami přepadeny v Praze vysoké školy
a koleje, obdobně byly přepadeny brněnské
Kounicovy koleje a zatčeno bylo i patnáct
studentů příbramské Vysoké školy báňské.

V ruzyňských kasárnách bylo okamžitě popraveno devět studentských funkcionářů. Nacisté
nerozlišovali mezi vinou jednotlivých osob,
šlo jim o zastrašení obyvatelstva a zlomení
aktivního odporu. Mezi popravenými tak byl
paradoxně i funkcionář fašistické a antisemitské
organizace Vlajka, také doc. Josef Matoušek
jako místopředseda Českého svazu pro spolupráci s Němci byl spíše loajální k Velkoněmecké
říši a byl označován za kandidáta na ministra
školství v protektorátní vládě. Nacisté chtěli
vyvolat obavu, že takto brutálně postižen
může být kterýkoliv obyvatel protektorátu.
Do koncentračního tábora SachsenhausenOranienburg bylo okamžitě odvlečeno 1200
studentů.
Z nich se pětatřicet již do ledna 1943 domů
nevrátilo.
Poté, co do funkce Reichsprotektora na
Pražský hrad nastoupil Reinhard Heydrich,
oznámil českým představitelům, že české vysoké
školy zůstanou uzavřeny navždy.
Za účinné podpory a pomoci britského
Students Union of England byl již v listopadu
1940 obnoven v Londýně Ústřední svaz čs.
studentstva, jehož členy se stali ti studentští
pracovníci, kterým se podařilo uprchnout do
zahraničí. Mnozí se zapojili do naší zahraniční
armády. V r. 1941 tento orgán svolal do Londýna
manifestační schůzi, které se zúčastnili zástupci
26 národů demokratického světa a která proběhla pod záštitou prezidenta Edvarda Beneše
a exilové čs. vlády.
Schůze přijala „Prohlášení spojeneckých
studentů k 17. listopadu“, v němž se mj. praví:
„... abychom uctili památku popravených
a umučených studentů, kteří jako první zvedli
svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům roku 1939, prohlašujeme
17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.
Prohlašujeme, že 17. listopad není pro nás pouze
dnem, kdy studenti celého světa vzdávají poctu
svým mrtvým československým kolegům a všem
těm, kteří trpí stále ve vězeních a koncentračních
táborech, avšak též dnem, kdy si připomínáme
a budeme stále připomínat ideály, pro něž tito
studenti trpěli a stále trpí. 17. listopad bude
pro nás navždy dnem, kdy studentstvo celého
světa uctí na svých školách nejen památku
popravených československých kolegů, ale
i dnem, kdy si znovu a znovu připomeneme
ideály, za které tito hrdinové padli.“
Text prohlášení spolu s vyhlášením Mezinárodního dne studentstva přečetl ve ztichlém
sále londýnské Caxton Hall student Lubor
Zink. V témže roce svolala Mezinárodní rada
mládeže, sdružující mládež ze států protihitlerovské koalice, do Londýnské Royal Albert
Hall mezinárodní konferenci mládeže, na níž
promluvil prezident dr. Edvard Beneš. Poselství
z této konference vedlo k mezinárodnímu
sjezdu studentů ve Washingtonu, na němž se
k studentským ideálům přihlásili delegáti 50
zemí.
(r)

KDO BYL JAN OPLETAL (1915-1939)
rant byl zařazen do školy pro záložní důstojníky v Hranicích, posléze
byl přeložen do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Studoval nejdříve
na Francouzském institutu v Praze, od r. 1936 na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Byl ubytován v Hlávkově koleji a v r. 1939 působil
v její samosprávě. Po střelném zranění, které utrpěl při demonstraci
28.10. zemřel 11. listopadu 1939. Jeho ostatky byly převezeny do Nákla,
kde mu byl po válce vztyčen pomník. Na jeho počest byla v Praze jedna
z ulic, ústících do Václavského náměstí, pojmenována „Opletalova“.
V r. 1996 mu prezident Václav Havel in memoriam propůjčil Řád T.G.
Masaryka I. třídy.
(r)

Jan Opletal se narodil 31.12.1914 ve Lhotě nad
Moravou. Údajně se narodil až 1.1.1915, rodiče
však nechali jako datum narození zapsat o den
dříve, aby mohl později o rok dříve nastoupit do
učení. Obecnou školu navštěvoval v obci Náklo.
V letech 1926-1934 byl studentem osmiletého
zemského reálného gymnázia v Litovli. Rodinná
tradice ho ovlivnila v duchu české reformace,
mravní postoje v něm vytvářela výchova v Sokole, kam od dětského věku docházel. Jako matu2

DVACET LET POTÉ (K 17. LISTOPADU 1989)
Většina revolucí, vedoucích k zásadním
změnám starých pořádků, mívá buď přímo
krvavý průběh, nebo se vítězná strana vzápětí
krvavě vyrovná se svými odpůrci. Bylo tomu
tak ve Velké francouzské revoluci, ve Velké
říjnové socialistické revoluci i u nás v důsledku
Vítězného února 1948, kdy se moci uchopila
Komunistická strana Československa.
Období druhé poloviny roku 1989 máme
mnozí v dobré paměti. Tehdy koloval mezi
lidmi poněkud trpký vtip: Jak bude vypadat Evropa za 10 let? Odpověď: Na západě
bude západní kapitalismus, na východě bude
východní kapitalismus, a u nás a v NDR
(Německé demokratické republice) bude
skanzen socialismu.
Tak pevné se nám zdály být pozice soudruhů
v sedlech u nás a u našich severních sousedů.
Pak přišlo září. Od konce léta se začínaly do
Prahy sjíždět stále více občané NDR a pražské ulice se začaly plnit odloženými Trabanty
(většinou), někdy Wartburgy. A kam se poděli
jejich majitelé? Odcházeli na velvyslanectví
SRN (Spolkové republiky Německa), aby
požádali o azyl. Z několika set občanů NDR
v areálu velvyslanectví v Lobkovickém paláci
na Malé Straně k 7. 9. se jejich počet k 25.
9. 1989 zvýšil na 1400 a situace se stávala
neudržitelnou. Po intenzivních diplomatických jednáních došlo k dohodě s vládou NDR
a všem žadatelům nacházejícím se na teritoriu velvyslanectví bylo povoleno odcestovat
zvláštními vlaky přes Drážďany do Hofu v SRN.
Jenže – 1. října bylo na ambasádě 300 nových
uprchlíků a jejich počet během následujících
dnů rapidně rostl. V rámci dalšího tzv. humanitárního aktu dopravilo osm zvláštních vlaků 4.
a 5. října do Hofu celkem 8270 uprchlíků.
Pro cesty do Československa stanovily úřady NDR vízovou povinnost. Po jejím zrušení
však následovala další vlna uprchlíků. Tlak
na východoněmecké představitele narůstal,
a ti povolovali. 4. listopadu mohlo již přímými
vlaky do SRN vycestoval dalších 6400 „východních“ Němců a tranzitu do 10. listopadu využilo
přes 62 tisíc lidí. Když pak politbyro SED
vydalo rozhodnutí povolovat svým občanům
souhlas k cestám na Západ, tisícové davy
občanů NDR již neměl kdo zastavit. Vzápětí
padla berlínská zeď, oddělující NDR od svobodného světa.
Na ten skanzen jsme tedy zbyli v celé
Evropě sami. A přišel 17. listopad 1989. Na
tento den naplánovalo Nezávislé studentské
sdružení pietní akci k 50. výročí uzavření
českých vysokých škol nacisty. Měla se odehrát
na pražském Albertově. Připojila se i pražská
organizace Socialistického svazu mládeže. Na
přípravě a průběhu se nepodílely žádné disidentské organizace, takže mohla být obvodním národním výborem schválena.
Průběh celé studentské manifestace a to,
co následovalo, popsala v nedávných dnech
všechna média. V pátek 17.11.1989 odpoledne
se na Albertově sešlo několik set lidí. V 16.00

po studentské hymně Gaudeamus igitur a
projevu hlavního organizátora Martina Klímy
bylo přítomno již okolo 15 tisíc lidí. Před 17.
hodinou se účastníci vydali povolenou trasou
na Vyšehrad, kde zcela zaplnili prostranství
před kostelem.
Část demonstrantů se po skončení oficiální
části na Vyšehradě vydala do centra města.
Po nábřeží Vltavy dav demonstrantů dorazil
k Národnímu divadlu. Příslušníci SNB měli
rozkaz „Nezasahovat“, takže jen monitorovali trasu tak, aby nepokračovala ve směru
na Hrad či na Václavské náměstí. Policejní
kordon zatarasil Most 1. máje, takže demonstrujícím nezbylo než zahnout na Národní
třídu směrem k Perštýnu. Zde však bylo čelo
demonstrace zastaveno policejním kordonem. Dívčí účastnice začaly spontánně za štíty
příslušníků pohotovostního pluku zasouvat
květiny. Z obavy, aby dav překážku neobešel,
byly uzavřeny i ulice Mikulandská a Voršilska,
také ústupová cesta zpět k Národnímu divadlu. Postupně tak mezi dva policejní kordony
bylo uzavřeno na deset tisíc demonstrujících.
Ti nejčastěji provolávali heslo „Máme holé
ruce“, ale i další, zčásti protikomunistická.
Po 20.15 policejní kordon od Národního
divadla začal prostor zahušťovat. Nastoupil
Pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti a Oddíl zvláštního určení. Jediné únikové cesty
vedly tzv. „Uličkami“, kde byli demonstranti
brutálně biti. Do 21.20 tak byla demonstrace
násilně rozptýlena, řada účastníků zatčena.
Nezávislá lékařská komise později uvedla, že
bylo 568 osob zraněno. Část studentů, kterým
se podařilo z místa uniknout, zamířila do
divadel, kde o policejním zásahu na Národní
třídě hovořila s herci. Objevily se první zprávy
o možných obětech na životě. O údajné
oběti studenta Martina Šmída informovalo
i zahraniční vysílání rádia Svobodná Evropa.
Tato zpráva měla za následek radikalizaci
převážně mimopražských studentů a celé
společnosti. Přes víkend 18. a 19.11. chodili
lidé na Národní třídu zapalovat svíčky k uctění
památky oběti a ostatních zraněných osob.
Reakcí na brutální zásah policejních jednotek byla schůzka představitelů různých skupin opozice v pražském Činoherním klubu, aby
se dohodli na společném postupu. Inicioval
ji Václav Havel. Večer 19.11. tak vznikla
společná platforma nazvaná Občanské fórum.
Na Slovensku vznikla v Bratislavě obdobná
platforma Verejnosť proti násiliu vedená hercem Milanem Kňažkem. Na Karlově náměstí
v Praze se konala smuteční akce za údajně ubitého studenta Martina Šmída. I na Václavském
náměstí se sešel shluk lidí, který se poté
vydal směrem na Hrad. Byl však pořádkovými
silami zastaven.
Od pondělí 20.11. se podařilo na většině
pražských vysokých škol vyhlásit stávku. Na
mnoha místech republiky se konaly pokojné demonstrace, nejmasovější v Praze na
Václavském náměstí, kde se sešlo okolo 100
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tisíc účastníků. Masové protesty se začaly šířit
po celém Československu. Největší byly vždy v
Praze, každé odpoledne se „Václavák“ zaplnil
až 300 tisíci demonstrantů. K lidem z balkónu
budovy Melantrichu promluvil 21.11. poprvé
Václav Havel. V pátek 24.11. oznámil abdikaci na funkci generálního tajemníka ÚV KSČ
Milouš Jakeš.
V sobotu 25.11. se na Letenské pláni sešlo
okolo 800 tisíc demonstrantů, o den později
opět přes půl milionu. Předseda vlády Adamec
slíbil pokračovat v politickém dialogu. Pod
heslem „Konec vlády jedné strany“ proběhla
v pondělí 27.11. dvouhodinová generální stávka, do které se zapojilo 75 % občanů. Václavák
se opět zaplnil statisíci demonstrujících. To
postupně vedlo k rozhodnutí špiček KSČ
vzdát se mocenského monopolu. 28.11. premiér
Adamec slíbil vytvořit novou vládu za účasti
opozice, o den později Federální shromáždění
(paradoxně – s absolutní převahou členů KSČ)
zrušilo jednomyslně (!) ústavní články, týkající
se vedoucí úlohy KSČ a výchovy v duchu
marxismu-leninismu.
3. prosince zklamal premiér Adamec doufající veřejnost složením „nové“ vlády. Z 20
členů jen pět nebylo členy KSČ. O den později
se otevřely hranice do Rakouska – bez výjezdních doložek a celních prohlášení – Rakousko
během víkendu navštívilo čtvrt milionu Čechů
a Slováků, většina možná poprvé v životě.
Na nátlak veřejnosti 7. 12. rezignovala nová
federální vláda s premiérem Adamcem a sestavením nové vlády byl pověřen Marián Čalfa.
Tu pak 10.12. jmenoval prezident Gustáv
Husák, z 21 členů bylo tentokrát jen deset
komunistů. Prezident Husák následně oznámil
svoji demisi.
Začalo se s odstraňování nenáviděné
„železné opony“ na hranicích s Rakouskem
a SRN. Byly rozpuštěny Lidové milice. Čerstvě
kooptovaný poslanec Alexander Dubček se
stal předsedou Federálního shromáždění.
A 29. 12. 1989 byl po 41leté éře komunistických prezidentů jednomyslně – i hlasy komunistických poslanců – zvolen prezidentem
republiky Václav Havel. Stávky na vysokých
školách poté skončily.
28. 3. 1990 oficiálně zanikla „Československá
socialistická republika“ a po známých sporech
„o pomlčku“ se nakonec poslanci shodli na
novém názvu našeho státu – vznikla Česká
a Slovenská Federativní republika. V červnu
pak proběhly první demokratické volby od r.
1946. To však je už výročí pro jiný letopočet.
Nenásilná zásadní změna společenských
pořádků v Československu tak dostala právem
označení „sametová revoluce“. Nedošlo ani
k jediné lidské oběti. A z onoho údajně „mrtvého“ studenta Martina Šmída se nakonec
vyklubal agent poručík StB, který při zákroku
pořádkových sil proti účastníkům demonstrace
na Národní třídě 17. listopadu pravděpodobně
v důsledku psychického vypětí zkolaboval.
(jn)

XVII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY,
DAROVÁ, 12.-13.11.2009 (1. ČÁST)
nekuřáka. K prognostickým faktorům se dále počítají: asijská etnicita,
hubnutí, hladiny sérových faktorů, jako jsou: nádorové markery, sérová
LDH, leukocytóza, anémie, hladiny sérového osteopontinu a exprese
VEGF. Vyšetření nádorové tkáně umožňuje zjistit další prognostické
faktory, jako jsou exprese β tubulinu, úroveň exprese neuroendokrinních
nádorových markerů u malobuněčného karcinomu a metylace tumor
supresorových genů. Negativním prognostickým faktorem mohou být
i vysoká metabolická aktivita nádorů a jejich endolymfatická propagace, což zřejmě patří i v případech časně rozpoznaných a radikálně
resekovaných tumorů.
Prediktory účinnosti chemoterapie. Histologický typ nemalobuněčného
karcinomu není sám o sobě faktorem prognostickým, a pokud jde
o účinnost kombinací cytostatik III. generace a platinových derivátů,
neprokázaly dosavadní klinické studie až do roku 2004 ani příslušné
metaanalýzy lepší účinnost některé z léčebných kombinací ve vztahu
k určitému histologickému typu plicního karcinomu. Prediktivní význam
histologie ve vztahu k účinnosti pemetrexedu a docetaxelu ve II. linii
a kombinace pemetrexed-cisplatina a gemcitabincisplatina v linii první
prokázaly až studie Hanny a spol. a Scagliottiho a spol.
Analýza výsledků léčby II. linie studie fáze III ukázala, že u neskvamozních nemalobuněčných karcinomů plic je z hlediska času do progrese
i celkového přežití nemocných výhodnější pemetrexed, u karcinomů
skvamozních je to naopak docetaxel.
K molekulárním prediktorům odpovědi na chemoterapii patří exprese
těchto genů. Podjednotka 1 ribonukleotid reduktázy (RRM1), jejíž
úroveň exprese umožňuje předpovědět odpověď nádoru na gemcitabin.
Mezi úrovní exprese a regresí nádoru to popisuje inverzní korelace. Zatím
byly v tomto ohledu klinicky prokázány častější remise onemocnění, ne
však prodloužení celkové doby přežití. Exprese ERCC1 (excision repair
cross-complemating group 1) je nukleáza zodpovědná za opravu DNA
poškozenou platinovými cytostatiky.
Prediktory odpovědi na biologicky cílenou léčbu. V současnosti je
již známa účinnost tyrozinkinázových inhibitorů gefitinibu a erlotinibu
a monoklonálních protilátek cílených na EGFR a VEGF v léčbě NSCLC.
Mezi prediktory senzitivity nádorů k TK inhibitorům patří mutace genu
EGFR, jejichž význam poprvé prokázali Lynch a Paez. V současnosti
dokládá jejich význam pro rozhodování o pořadí léčby mezi chemoterapií a léčbou gefitinibu studie IPASS. Při stratifikaci podle přítomnosti
EGFR mutací byly prokázány delší časy do progrese i celkového přežití
u nemocných s mutacemi EGFR léčenými gefitinibem ve srovnání
s nemocnými léčenými iniciálně chemoterapií. Naopak nemocní bez
mutací genu EGFR profitovali významně lépe z léčby chemoterapií než
při podání gefitinibu. Prediktorem rezistence k TK inhibitorům může být
i přítomnost mutace i exonu 20-T790M, která bývá obvykle zjišťována
v době relapsu nemoci dosud úspěšné léčené TKI. Přítomnost tzv. TKI
rezistentních mutací bude mít v blízké budoucnosti patrně význam pro
indikaci léčby inhibitory TKI další generace (vandetamid), které jsou
podle posledních zpráv schopny tuto rezistenci překonat.
Závěrem lze shrnout, že genetickými vyšetřeními stanovené prediktory mohou zlepšit výsledky chemoterapie i biologicky cílené léčby.
Exprese ERCC1, RRM1 a TS mohou přispět k racionální a cílené chemoterapii, zatímco vyšetřování mutací genu EGFR, exprese EGFR protein a zmnožení kopií genu pro EGFR mohou přispět k cílené indikaci
biologicky cílené léčby. Přínosem v tomto ohledu mohou být jak některé
genové polymorfismy, tak i genové expresní profily. V blízké budoucnosti
pak lze očekávat další přínos především od dalších biologicky cílených
preparátů s využitím nových prediktorů v návaznosti na již známé faktory prognostické i prediktivní.
Holubec L.1, Pražáková M.2, Vrzalová J.2, Pešek M.3, Topolčan O.2 (1
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň, 2 Odd. nukleární
medicíny, Úsek imunoanalýzy FN Plzeň, 3 Klinika tuberkulózy a nemocí
respiračních FN Plzeň): Sérové markery v karcinomu plic – mají nám
v dnešní době co nabídnout?
S rozvojem molekulárně biologických metod, kdy je stanovení genetických mutací jako prediktivních faktorů nutnou podmínkou k zahájení
biologické léčby, je stále častěji diskutována otázka využití sérových
nádorových markerů v rutinní klinické praxi. Nejedná se jen o klinickou validaci nových nádorových markerů, ale i ověření významu již
stanovovaných nádorových markerů na základě výsledků multicentrických prospektivních studií. V přehledové přednášce je diskutován
klinický význam sérových nádorových markerů u malobuněčného

XVII. Západočeské pneumoonkologické dny se konaly již tradičně
v Darové, ve dnech 12. – 13. listopadu. Na programu bylo celkem 33
přednášek a dva postery. Na přípravě odborných sdělení se podíleli čeští
a slovenští pneumoonkologové, ale i onkologové-specialisti, patologický
anatom, pneumologové a epidemiolog. Proběhly dva bloky odborného
programu a dvě sympozia, která byla sponzorována společností Eli Lilly
a Roche. Prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,
koordinátory jednotlivých sekcí byli kromě jmenovaného i prof. MUDr.
Jana Skřičková, CSc. z Brna, prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. z Bulovky,
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. z Thomayerovy nemocnice v Krči,
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. z Olomouce a doc. MUDr. František
Salajka, CSc. z Hradce Králové. Uvádíme souhrny sdělení, na nichž se
podíleli plzeňští autoři, u dalších stručnou charakteristiku.
Koubková L. (Pneumologická klinika FN Praha-Motol): Přehled
doporučených postupů v léčbě NSCLC a MPM. Poslední dobou jsme
zaznamenali mnoho
novinek na poli léčby
nemalobuněčného karcinomu plic. Tyto změny
jsou taktéž reflektovány doporučenými lékařskými postupy. V roce
2009 proběhla aktualizace
doporučených
po stu pů
European
Society for Medical
Oncology
(ESMO)
a
zcela
průběžně
dochází k aktualizaci
doporučených postupů americké společnosti National Comprehensive
Cancer Network (NCCN). Své místo v postupech má již i udržovací
terapie, která nám přinesla zcela jiný pohled na toto onemocnění. NCCN
postupy jsou nyní nejkomplexnější a zhodnocují lékařskou péči z multidisciplinárního pohledu. Zabývají se jak screeningem, diagnostikou, tak
i samozřejmě všemi druhy léčby. Stanovují standardy péče pro jednotlivá
stadia. Spolu s aktualizací v diagnóze nemalobuněčného karcinomu
plic došlo i k revizi doporučených postupů léčby maligního pleurálního
mezoteliomu. Tam jsme se však novinek nedočkali.
Pešek M. (Klinika nemocí plicních a TBC FN Plzeň): Bronchogenní
karcinom a jeho prognostické a prediktivní faktory. Bronchogenní karcinom patří mezi nejčetnější zhoubné novotvary celosvětově i v populaci naší republiky a zároveň i mezi nádory s nejhorší fatalitou. Tento
karcinom je nejčastějším zhoubným nádorem u kuřáků tabákových
výrobků. Za zmínku však stojí i skutečnost, že karcinom plic nekuřáků
je na sedmém stupni výskytu všech zhoubných novotvarů. Zatímco
v populaci mužů dochází v řadě zemí ke stagnaci incidence i mortality,
v populaci žen jsme svědky trvalého vzestupu jak incidence, tak i mortality. Rozhodování o vhodném léčebném plánu u konkrétního pacienta
vyžaduje především znalost řady klinických i laboratorních údajů. Tyto
údaje mohou mít prognostický či predikční význam. Prognostické faktory jsou data, která mají signifikantní vztah k průběhu onemocnění
u daného pacienta bez ohledu na volbu léčebného postupu. Prediktivní
faktory umožňují předpovědět, do jaké míry bude konkrétní léčebná
modalita účinná u nemocného, kde je tento faktor přítomen, ve srovnání
s účinností léčby nemocného bez tohoto faktoru. Prediktivní faktory,
podobně jako faktory prognostické, se mohou vztahovat k frekvenci
léčebných odpovědí, času do progrese novotvaru či k délce přežití
pacientů. Některé z dále zmiňovaných faktorů mohou mít částečně prognostický i částečně prediktivní význam.
Faktory prognostické. Stadium zhoubného novotvaru – platí, že čím
vyšší stadium onemocnění, tím horší prognóza co do přežití. Podrobné
rozbory přežití nemocných ve vztahu k faktorům T, N a M tak umožňují
postupně vyčleňovat podstadia s horší prognózou, u kterých je namístě
zvolit další přídatnou terapii.Tak je tomu např. u nemocných radikálně
operovaných pro nemalobuněčný karcinom st. IB, kde je doložena
významně horší prognóza u nemocných s tumory o průměru větším než
4 cm. U těchto nemocných je podání adjuvantní chemoterapie z hlediska
pravděpodobného prodloužení života pozitivním prediktorem, zatím
co u nemocných s kompletně resekovanými nádory st. T IA tomu tak
není. Kvalita života, resp. stav výkonnosti nemocného je prognostickým
faktorem pro všechny modality onkologické terapie, podobně jako status
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neutropenie (FN), je stavem s vysokou mortalitou. Růstové faktory
G-CSF (Neupogen-filgrastim, Neulasta-pegfilgrastim) jsou indikované
zejména v profylaktickém podání. Primární profylaxe závisí na typu
a dávce chemoterapie vzhledem k riziku vzniku febrilní neutropenie.
Je doporučena tehdy, je-li riziko vyšší 20 %. Je-li mezi 10–20 %, měly
by být u každého pacienta před každým cyklem chemoterapie zváženy
další faktory: věk > 65 let, pokročilé onemocnění, předchozí epizoda FN,
profylaxe antibiotiky atp. Primární profylaxe by měla být indikována
zejména tam, kde jde o dose-dense and dose-intense režimy CHT a kurativní léčbu, u které by redukce dávkové intenzity mohla ohrozit léčebný
efekt. Sekundární profylaxe pomocí G-CSF je doporučována po první
epizodě FN (ASCO, NCCN, EORTC). Co se týče léčebného použití,
EORTC a ASCO nedoporučují rutinní užívání G-CSF v léčbě nekomplikované FN. Užití G-CSF však lze zvážit u pacientů, kterým hrozí
vysoké riziko infekčních komplikací a zhoršení prognózy. Doporučuje
se užití skórovacích škál k rozpoznání pacientů s vysokým rizikem
infekčních komplikací. Anémie se objeví u více než 50 % pacientů s rakovinou. Léčba anémie, kterou vyvolala chemoterapie (CIA*), zahrnuje
sledování bez léčby, transfuzi červených krvinek nebo terapii s použitím
proteinů stimulujících erytropoézu (ESP) – darbepoetin, epoetin. Podle
EORTC guidelines je doporučeno anémii způsobenou rakovinou nebo
terapií léčit podle aktuální hladiny Hb a klinických symptomů. U symptomatického pacienta s Hb 9–11 g/dl by měla být zahájena léčba pomocí
ESP. U nemocných se stejnou hladinou, asymptomatických, byla mělo
být použití ESP zváženo podle individuálních faktorů. Je doporučeno
léčit do dosažení hladiny Hb kolem 12 g/dl. Při Hb pod 9 g/dl je třeba
zvážit potřebu transfuze a léčbu ESP podle individuálních faktorů.
Jestliže dosáhneme u nemocného cílových hladin Hb, je nutné léčbu
individualizovat s tím, aby se při minimální léčbě tyto hladiny udržely.
Pešek M. (Klinika TRN FN Plzeň): Cetuximab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – Přehled výsledků studií a biomarkerových
studií. Inhibice receptoru EGFR monoklonální protilátkou cetuximab při
současně podávané chemoterapii prodlužuje celkové přežití nemocných
s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Autor uvádí v přehledu
výsledky proběhlých klinických studií, které dokládají prodloužení života
nemocných léčených cetuximabem a chemoterapií či chemoradioterapií.
Analýzy biomarkerů – mutací genů pro EGFR, počtu kopií genu EGFR
stanovených metodou FISH, neprokázaly prediktivní význam pro délku
času do progrese ani pro prodloužení celkového přežití nemocných
léčených kombinací chemoterapie s cetuximabem. Prediktivní význam
z hlediska pravděpodobnosti prodloužení života nemocných však má dle
závěrů studie FLEX výsev akneiformní vyrážky po aplikaci prvého cyklu
chemoterapie s cetuximabem v období 1.–21. den. Intenzita projevů této
kožní toxicity je zřejmě úměrná frekvenci výskytu léčebné odpovědi na
cetuximab. Závěr: Cetuximab představuje v léčbě nemalobuněčného
karcinomu jednu z nadějných léčebných možností, v relativně brzké době
lze očekávat jeho zařazení do léčebných schémat první linie.
Krákorová G. (Klinika TRN FN Plzeň): Bisfosfonáty u ca plic
– doporučení panelu expertů 2009. Kostní metastázy se objevují u nemocných s ca plic v 30–60 %. Kostní meta u ca plic jsou především
osteolytické, neboť působky uvolňované ze stromálních buněk způsobují
aktivaci osteoklastů. Kostní metastázy jsou příčinou tzv. kostních příhod
(skeletal-related events – SRE): patologická fraktura, nutnost radioterapie, chirurgické intervence, útlak míchy či kořenových nervů, hyperkalcémie (TIH). Kostní příhody (SRE) snižují přežití a kvalitu života (ztráta
mobility, nezávislosti a sociálních funkcí). S ohledem na prodloužené
přežití má větší procento nemocných s tumory plic šanci se „dožít“
kostních metastáz. 1/3 nemocných má metastázy již v době diagnózy, 2/3
v době rekurence. 50 % nemocných s kostními metastázami má SRE;
1/3 v době dg., 2/3 v průběhu léčby. V letošním roce byla publikována
doporučení evropského panelu expertů s ohledem na léčbu bisfosfonáty
u nemocných s karcinomy plic a kostními metastázami. Screening by měl
být prováděn již v časné fázi onemocnění pro posouzení symptomatických a diagnostiku asymptomatických kostních meta (PET, kostní scan).
Bisfosfonát je indikován v léčbě jako prevence dalších meta či oddálení
výskytu dalších meta, prevence a oddálení SRE a ke zmírnění případné
bolesti. Léčba by měla být zahájena co nejdříve, před zahájením léčby by
mělo být provedeno stomatologické vyšetření. Délka léčby by měla být
co nejdelší, dokud to umožní nežádoucí účinky. Kombinace bisfosfonátů
a chemoterapie je dobře snášená, je nutné zachovávat opatrnost dle
bezpečnostního profilu léku. Tato kombinace může mít synergický
účinek. Na základě aktuálních dat se doporučuje podávat pacientům
s karcinomem plic kyselinu zoledronovou.

i nemalobuněčného karcinomu plic, a to pro screening, primární diagnostiku, diferenciální diagnostiku, follow up a monitoraci protinádorové
léčby. Volba nádorových markerů se u karcinomu plic řídí histologií
tumoru, vhodná kombinace nádorových markerů může pomoci i v
diferenciální diagnostice mezi nemalobuněčným a malobuněčným karcinomem plic v případě nejasné histologie nebo není-li možné tumor
biopticky ověřit. U malobuněčných nádorů plic se jako hlavní nádorové markery stanovují ProGRP a NSE. Pravděpodobnost tohoto
typu tumoru je vysoká, pokud jsou hodnoty SCC negativní. Jako
doplňkový marker se může uplatnit Chromogranin A, který je pozitivní
zvláště při neuroendokrinní aktivitě malobuněčného karcinomu. U
nemalobuněčného karcinomu plic záleží především na histologickém
typu. U adenokarcinomů stanovujeme jako hlavní markery CEA,
Monototal a CYFRA 21-1, jako doplňkový marker SCC, event. TPA
(pozitivita hlavně u hůře diferencovaných tumorů). U epidermoidních
karcinomů se jako hlavní markery stanovují CYFRA 21-1, Monototal,
CEA a SCC, TPA jako doplňkový marker. V přehledném sdělení budou
prezentovány výsledky našich prospektivních studií a jejich závěry
budou konfrontovány se současnými doporučenými postupy národních
a mezinárodních odborných společností.
Mukenšnabl P. ( Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň): Nová
TNM klasifikace a připravované změny klasifikace nádorů plic dle
WHO – nejdůležitější aspekty pro patology. Cílem sdělení je seznámit
klinické lékaře – zejména pneumology a onkology – se změnami v posuzování nádorů plic patology, které přináší nové 7. vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů připravované k vydání v lednu příštího
roku. Největší změny se týkají zařazení nádorů podle velikosti, výskytu
vícečetných nádorů, invaze nádoru do viscerální pleury a sjednocení
popisu lymfatických uzlin a jejich odběru. Rozsáhlý mezinárodní multidisciplinární projekt zabývající se adenokarcinomem plic vypracoval
návrh jeho nové klasifikace, která by měla být zohledněna v příštím
vydání WHO klasifikace tumorů plic a pleury. Sdělení informuje klinické
lékaře o nových aspektech v hodnocení plicních nádorů, které by měli
od patologů v morfologických nálezech dostávat, případně je od nich
vyžadovat.
Košatová K. (Pneumoonkologie, Centrum plicní endoskopie
Nemocnice Na Homolce, Praha): Nová TNM klasifikace a její dopad na
klinické využití. V průběhu let 2007 až 2009 jsou postupně publikovány
v Journal of Thoracic Oncology, návrhy nové 7. edice TNM Klasifikace
zhoubných plicních nádorů. Návrhy byly k tomu utvořenými skupinami
odborníků pod vedením IASLC zpracovány a vydány IUAC a AJCC na
13. celosvětovém kongresu plicní rakoviny v San Francisku. Do praxe
vyplývá důslednost stagingu ve využití PET/CT, ostatních zobrazovacích
metod, moderních bronchologických diagnostik, renovace mediastinoskopických a pleuroskopických metod.
Zemanová M. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha): Úloha
radioterapie v pooperační léčbě NSCLC. Výsledky pooperační radioterapie u nemalobuněčného plicního nádoru jsou známy z metaanalýzy
PORT, která zahrnula 2 128 pacientů léčených v 9 randomizovaných
studiích v letech 1966–1995. Tato analýza prokázala zvýšení relativního
rizika úmrtí po pooperační radioterapii o 21 % (P = 0,001). Tento
nepříznivý efekt byl ale omezen na pacienty ve stadiu N0 a N1, zatímco
u stadia N2 nebyl prokázán rozdíl v přežití nemocných s pooperační
radioterapií nebo bez ní: relativní riziko úmrtí 0,96 (P = 0,72). Pokud
se podaří zařadit v přiměřeném časovém intervalu plánovaných 700
pacientů s kompletní resekcí a N2 pozitivitou, bude to příležitost vyhodnotit moderní úlohu pooperační radioterapie v této indikaci, ale také
prokázat životaschopnost evropského akademického onkologického
výzkumu.
Beržinec P. (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra, SR):
Predstavuje maintenance terapia prielom v liečbe NSCLC? Počas roku
2009 boli publikované výsledky troch kľúčových štúdií, zameraných na
význam maintenance terapie, resp. udržiavacej liečby pri pokročilom
– metastatickom NSCLC. Docielené pokroky sa zatiaľ plne dotýkajú
iba relatívne malej časti pacientov s pokročilým NSCLC. Zároveň tiež
naznačuje skutočnosť, že zavedenie udržiavacej liečby do bežnej praxe
nebude znamenať zásadné finančné problémy pre poisťovací systém.
Hlavne je však znovu naznačená potreba prediktívnych biomarkerov
vhodných pre klinickú prax.
Krákorová G., Jančaříková D., Důrová J. (Klinika nemocí plicních
a TBC FN Plzeň): Růstové faktory v pneumoonkologii – jejich pozice,
použití a zkušenosti. Hematologická toxicita je limitující pro dodržení
dávkové intenzity chemoterapeutických režimů. Růstové faktory na
bílou a červenou krevní řadu mají jasně dané postavení v podpůrné
onkologické péči. Leukopenie 4. st., spojená s horečkou, tzv. febrilní

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., přednosta TRN kl. FN Plzeň
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VI. PLZEŇSKÉ PRACOVNÍ DNY MAXILLOFACIÁLNÍ CHIRURGIE,
13. - 14. 11. V PLZNI
V rámci oslav 65. výročí založení Lékařské
fakulty UK v Plzni se ve dnech 13. a 14. listopadu 2009 uskutečnily tradiční, letos již VI.
Plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie, jichž se zúčastnilo přes 100 stomatologů
z celé České republiky.
Pracovní dny se konaly v lázeňském
hotelu U Pramenů na Roudné pod záštitou
Stomatologické kliniky LFUK a FN v Plzni,
Oblastní stomatologické komory v Plzni
a Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS
JEP. Dvoudenní program sestával z osmi
přednáškových bloků, obsahujících celkem
50 přednášek, z nichž 28 přednesli pracovníci
plzeňské Stomatologické kliniky. Je potěšitelné,

že významné příspěvky přednesli nejen autoři
z renomovaných klinických pracovišť z celé
České republiky, ale řadu velmi kvalitních
přednášek presentovali i autoři z privátních
praxí.
Tématika přednášek byla široká: kromě
problematiky ryze chirurgické (stomatologická onkologie, traumatologie, implantologie,
rekonstrukční chirurgie, kolemčelistní záněty,
cysty v orofaciální oblasti aj.) byla součástí programu i mezioborová spolupráce (ošetřování
nemocných po transplantaci orgánů, pacientů
s antikoagulační léčbou, těhotných žen, handicapovaných nemocných, pacientů s fobiemi,
novorozenců, pacientů s infekčními choro-

bami, problematika fokální infekce, poruch
kostního metabolismu aj.). Několik přednášek
se zabývalo i problémy záchovné stomatologie, estetiky ošetření, parodontologickou
problematikou nebo novými rtg technikami
ve stomatologii..
Součástí Pracovních dnů byl i společenský
večer v hotelu U PRAMENŮ v pátek 13. 11.
s hudebním programem.
Za náročnou organizaci a úspěch VI.
Pracovních dnů je třeba poděkovat především
kolektivu pracovníků Stomatologické kliniky
LFUK a FN v Plzni v čele s hlavním organizátorem prim. MUDr. D.Hrušákem, PhD.
-jak-

XIII. KONGRES O ATEROSKLERÓZE, ŠPINDLERŮV MLÝN,
10. - 12. 12. 2009
Metabolism and Apolipoproteins and Receptors in Oocyte Growth. V
sekci věnované farmakoterapii dyslipidémií (předsedající V. Soška, M.
Vrablík) byl diskutován zejména ezetimib, farmakoterapie dyslipidémie
žen v primární prevenci a otázka měření C-reaktivního proteinu ultrasenzitivní metodou. V sekci o kardiometabolickém riziku (předsedající
H. Rosolová, H. Vaverková) byly diskutovány netradiční markery
aterosklerózy, deprese jako kardiovaskulární rizikový faktor, vliv pohybové intervence atd... V sekci varia (přesedající Z. Urbanová, J. Piťha)
byly prezentovány některé výsledky projektu MedPed (Make early
diagnosis to prevent early dead in medical pedigrees), práce zabývající
se kardiovaskulárním rizikem nefropatů a mnoho dalšího. Slavnostní
Šobrovu přednášku s názvem „Od vrozených srdečních vad po prevenci
infarktu myokardu“ přednesl prof. MUDr. M. Šamánek, DrSc., FESC,
z Dětského kardiocentra v Motole. Kongres byl zakončen sekcí HOT
LINES. V posterové sekci bylo prezentováno celkem 56 posterů souvisejících s kardiovaskulární prevencí, z plzeňských B. Nussbaumerová, H.
Rosolová: „Akutní péče v preventivně kardiologické ambulanci?“ a H.
Pittrová, H. Rusňáková, D. Rajdl, J. Racek: „Mikroalbuminurie (minimální albuminurie) u pacientů metabolické ordinace“. Součástí kongresu bylo i pracovní setkání řešitelů projektu MedPed (studie zabývající
se genetikou dyslipidémií), kde jsou z plzeňských zastoupeni pracovníci
Ústavu klinické biochemie a hematologie a Dětské a 2. interní kliniky.

Začátkem prosince se ve „Špindlu“ konal již tradiční kongres o ateroskleróze. Kongres pořádala Česká společnost pro aterosklerózu, tentokráte ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností. Předsedou
kongresu byl prof. R. Češka z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Kongres byl zahájen sekcí Epidemiologie
kardiovaskulárních onemocnění a rizikových faktorů (předsedající R.
Cífková, J. Filipovský). Zde byly prezentovány zejména výsledky studie
MONICA a POST-MONICA, na níž participovali i plzeňští autoři. Prof.
J. Filipovský přednesl za autorský kolektiv J. Filipovský, J. Seidlerová,
O. Mayer, M. Dolejšová sdělení „Tepenné vlastnosti a jejich vztah ke
kardiovaskulárním rizikovým faktorům v obecné populaci“ a doc. O.
Mayer jr. sdělení „Vztah mezi hladinami D vitaminu a aortální rigiditou“ za kolektiv O. Mayer jr., J. Filipovský, J. Seidlerová, J. Vrzalová,
R. Cífková. V následující sekci Antitrombotická léčba (předsedající H.
Rosolová, T. Štulc) byl podán přehled studií s protidestičkovou léčbou
v primární prevenci kardiovaskulárních chorob (prof. Rosolová) a byly
prezentovány novinky v protidestičkové léčbě v sekundární prevenci a v
antikoagulační léčbě. Společný blok české společnosti pro aterosklerózu
a České endokrinologické společnosti ČLS JEP (předsedající J. Marek,
R. Češka) byl věnován vztahu poruch funkce žláz s vnitřní sekrecí a kardiovaskulárního rizika. V sekci věnované experimentální ateroskleróze
a genetice (předsedající R. Poledne, T. Freiberger) byly kromě prací
domácích autorů prezentovány i přednášky hostů z Vídně B. Rieglera a
W. Schneidera – Lipases and Fattty Acid Binding Protein-4 in Avian Lipid

Barbora Nussbaumerová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER INFEKČNÍ KLINIKY 21. 10. 2009
Uvádíme souhrny čtyř sdělení, která zazněla
při přednáškovém večeru Infekční kliniky FN
dne 21.10.2009. Večeru předsedal doc. MUDr.
Jiří Motáň, CSc.
Táborská J.1, Šťastná V.2, Geigerová L.3
(Infekční klinika LF UK a FN v Plzni1,
Geriatrické oddělení FN2, Ústav mikrobiologie
LF UK3): CDI- infekce vyvolané Clostridium
difficile. Infekce vyvolané Clostridium difficile (CDI - Clostridium difficile infection)
v posledních letech nabývají na významu
především jako infekce nozokomiální. Cl.diff.
je hlavním původcem nozokomiálních průjmů
a průjmů spojených s užíváním antibiotik.
Autorky prezentovaly soubor 47 nemocných, kteří prodělali celkem 57 epizod CDI
a byli hospitalizováni v období 3,5 let (2006
- VII. 2009) na uvedených pracovištích FN.
V souboru převažovaly ženy (68 %), jednalo
se především o pacienty vyšších věkových skupin (průměrný věk 71 let /3 – 93/). Před roz-

vojem onemocnění užívalo (nejčastěji betalaktamová) antibiotika celkem 81 % pacientů.
Příznaky klostridiové kolitidy trvaly průměrně
8 dnů (1 - 38), u jedné pacientky bylo zaznamenáno celkem 7 recidiv onemocnění, jeden
pacient zemřel. U všech nemocných byla potvrzena přítomnost toxinů v nativní stolici.
Uvedena kazuistika tříletého dítěte po
prodělané salmonelóze s akutním chřipkovým
onemocněním a pneumonií (A H1N1), které
během hospitalizace prodělalo nozokomiální
nákazu rotaviry komplikovanou rozvojem
klostridiové kolitidy.
V léčbě klostridiové kolitidy byl nejčastěji
použit metronidazol, u závažnějších průběhů
vankomycin podávaný perorálně.
Indikaci antibiotik je nezbytné přísně
zvažovat hlavně u rizikových pacientů. V diferenciální diagnostice průjmů by měl lékař
myslet i na onemocnění vyvolané Cl.diff.,
zejména u hospitalizovaných.
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Štruncová V1., Sedláček D1., Kudová J2.,
Kovandová A1 (Infekční klinika LF UK
a FN v Plzni1, Ústav mikrobiologie LF UK2):
Klíšťová encefalitida (KE) u očkovaného.
Autoři informovali o vzácném případu
onemocnění KE u plně očkovaného muže
(základní očkování + 2x revakcinace).
Nemocný splňoval všechna kriteria pro
probíhající onemocnění: 1. anamnéza, 2. klinický a neurologický nález, 3. likvorový nález
serózního zánětu, 4. přítomnost IgM protilátek
v ELISA testu, 5. sérokonverze – přítomnost
IgG protilátek ve VNT testu, 6. čtyřnásobný
vzestup protilátek ve VNT testu, 7. vyloučení
jiné etiologie onemocnění.
Pravděpodobně se jednalo o získání velké
virové nálože po přisátí klíštěte s těžším
průběhem onemocnění, kde anamnestické
protilátky po očkování poněkud zbrzdily
průběh onemocnění, došlo k tzv. průlomu
očkování- „vaccination´s breakthrough“.

I přes toto zcela ojedinělé onemocnění
u očkovaného, je třeba stále očkování proti
KE doporučovat, protože klinická účinnost
vakcín je uváděna kolem 98%.
Sedláček D., Štruncová V., Koubová A.,
Braunová J. (Infekční klinika LF UK a FN
v Plzni):
Pandemická chřipka A H1N1 – dosavadní zkušenosti. Autoři podávají přehled současného stavu znalostí o novém chřipkovém
viru Pandemic A H1N1 2009. Uvedený virus,
odvozený od 4 kmenů prasečí chřipky A,
způsobil první případy onemocnění na jaře
2009 v Mexiku, během léta se rozšířil přes
USA do mnoha dalších zemí. V červnu SZO
konstatovala začátek pandemie chřipky vyvo-

lané tímto virem. Je popsán klinický obraz
chřipky (včetně vlastních zkušeností s 8 nemocnými), její komplikace a léčba, včetně
použití specifických virostatik inhibujících
virovou neuraminidázu (např. oseltamivir
a zanamivir). Dále jsou popsána preventivní
opatření a profylaktické postupy s využitím
nově konstruovaných vakcín. Větší pozornost je věnována vakcíně Pandemrix, kterou
zakoupila vláda ČR a která bude dodána do
očkovacích center a praktickým lékařům. Na
závěr byl podán stručný přehled protiepidemické připravenosti státu a byly popsány
specifické úkoly jednotlivých resortů během
probíhající pandemie.
Koubová A., Sedláček D., Matoušková D.

(Infekční klinika LF UK a FN v Plzni):
Doporučená očkování. Autoři předložili ve
svém sdělení přehled současně doporučených
očkování s přihlédnutím k vakcinaci proti
chřipce a pneumokokovým nákazám.
Zmínili rovněž výhody a možnosti nových
aplikačních postupů při očkování proti chřipce.
V nadcházející chřipkové sezóně je indikováno očkování proti sezónní chřipce zejména
u rizikových skupin obyvatelstva (pacientů s
chronickými onemocněními srdce, cév a plic,
hemodialyzovaných, s imunodeficity a lidí
nad 65 let věku) a očkování proti pandemické
chřipce u vybraných skupin obyvatelstva.
(J.Táborská)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY NEMOCÍ PLICNÍCH A TUBERKULÓZY
4. 11. 2009
V. Meissner z kliniky TRN FN Plzeň referoval o Vibration Response
Imaging (VRI) aneb poslech pohledem. Vibration Response Imaging
(VRI) je nová vyšetřovací metoda, která umožňuje snímat vibrace vyvolané proudícím vzduchem v dýchacích cestách a následně je převádět
do grafické podoby. Snímání hrudních vibrací je zajištěno pomocí 34
piezoelektrických senzorů, které jsou spojeny ve dvou pásech, jež se
dorzálně přikládají na hrudník. Záznam se provádí u sedícího pacienta,
po kterém se vyžaduje klidné dýchání otevřenými ústy po dobu 12
vteřin. Počítačovým programem je pak snímaný signál převeden do digitální podoby a následně vizualizován. Přístroj pracuje ve škále šedi. Čím
intenzivnější je snímaná vibrace, tím je záznam tmavší. U zaznamenaných
vibrací se hodnotí jejich intenzita, distribuce a symetrie. Software
přístroje nabízí také hodnocení pískotů a chrůpků, které, pokud je senzory zaznamenají, barevně graficky vyznačí. Přístroj je na klinice TRN
FN Plzeň k dispozici od poloviny roku 2008. Vyšetřeno bylo přes 300
pacientů, u nichž bylo provedeno přes 450 záznamů. Od konce roku 2008
na pracovišti probíhá klinická studie srovnávající předoperační prognózu
plicní funkce prováděnou pomocí plicní scintigrafie a VRI společně
s měřením postdilatační FEV1, doplněné o měření plicní difúze. Měření
prokázala velmi dobrou shodu obou měřících postupů (plicní scintigrafie
vs. VRI) a především velmi dobrou shodu skutečných hodnot naměřené
FEV1 po operaci při srovnání s jejich předoperačním odhadem. Nová
vyšetřovací metoda nabízí dosud ojedinělou vizualizaci poslechového
nálezu. Zobrazením distribuce, intensity a dynamiky vibrační energie
během respiračního cyklu popsaná metoda zvyšuje klinické porozumění
plicní funkce a patologických procesů probíhajících v plicní tkáni.
M. Teřl, O. Růžičková, J. Gorčíková a H. Mirka (Klinika TRN,
Ústav imunologie a alergologie, Radiodiagnostická klinika, FN a LF
UK v Plzni) referovali závěrečné sdělení pracovního večera Screening
nemocných alergickou bronchopulmonální aspergilózou u pacientů
s astmatem. Alergická bronchopulmonální aspergilóza je způsobena
alergickou reakcí na kontaminaci dýchacích cest plísní aspergillus
funigatus. Toto onemocnění má být zvažováno u nemocných s těžkým
průběhem astmatu. Objevují se prchavé infiltráty v plicním parenchymu,
někdy bronchiekazie a specifické protilátky typu IgE proti aspergilu,
zvýšení celkového IgE a pozitivním kožním testem na aspergilový antigen. Aspergily mohou být prokázány v dýchacích cestách. Terapie tohoto
závažného onemocnění sestává z kortikoterapie (systémová a inhalační)
s podáváním β2 mimetik s rychlým nástupem účinku a někdy z aplikace
antimykotik.

Dne 4. 11. 2009 se uskutečnil v rámci Spolku lékařů v Plzni, ČLS JEP,
Večer kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. Pracovní schůzi moderoval
člen výboru Spolku lékařů pan prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, PhD. Na
programu pracovní schůze bylo celkem šest odborných sdělení.
O. Růžičková a M. Teřl z kliniky TRN FN Plzeň referovali o zkušenostech s biologickou léčbou astmatu. V rámci Centra pro léčbu
obtížně léčitelného astmatu je v současnosti léčeno biologicky cíleným
preparátem omalizumabem (Xolair, Novartis) celkem 20 nemocných.
Autoři uvádějí indikace a kontraindikace této nákladné a na specializovaná centra vázané léčby. U vybraných nemocných je tato léčba schopna
navodit dlouhodobé zlepšení symptomů i plicních funkcí, nežádoucí
účinky této léčby jsou zcela ojedinělé.
J. Krejčí se spoluautory M. Peškem, F. Brůhou, P. Mukenšnablem a M.
Minárikem (Klinika TRN FN Plzeň, Šiklův ústav patologie FN Plzeň,
Genomac International, Praha 5) referovali o zkušenostech s biologicky
cílenou léčbou erlotinibem u 270 nemocných nemalobuněčnými karcinomy plic v průběhu 5 let. Léčba přináší benefit všem sledovaným
podskupinám pacientů, mezi nežádoucí účinky patří nejčastěji kožní
vyrážka, průjmy, nechutenství a kožní infekce. Vyšší účinnost ale i častější
nežádoucí účinky pozorovali autoři u nemocných, jejichž nádory exprimovaly mutace a amplifikace genu pro EGFR, zatím co mutace genu
KRAS nebyly v uvedeném souboru negativním prediktorem účinnosti
erlotinibu.
J. Vyskočilová s M. Honnerovou a G. Pelnářovou z kliniky TRN FN
Plzeň podaly přehled o patnáctiletém vývoji spánkové medicíny v Plzni,
od založení spánkové laboratoře až k činnosti a vybavení současného
Centra pro dýchání a spánek, které diagnostikuje a léčí přibližně třetinu
všech nemocných evidovaných pro tato onemocnění v České republice.
M. Pešek, J. Krejčí a spolupracovníci z devíti pneumoonkologických center České republiky ve spolupráci s Institutem biostatistiky
a analýz (J. Skřičková, P. Zatloukal, V. Kole, F. Salajka, L. Koubková,
D. Sixtová, L. Petruželka, J. Roubec, T. Pavlík - Klinika TRN FN Brno
Klinika TRN a Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Praha 8, Klinika
TRN FN Olomouc, Klinika TRN FN Hradec Králové, Thomayerova
nemocnice Praha 4, Onkologická klinika Praha 2, TRN FN Ostrava, FN
Motol, Institut biostatiky a analýz Brno) analyzovali časy do progrese
a délku přežití nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic, kteří
byli léčení sníženými dávkami erlotinibu, důvodem snížení jeho dávek
byly nežádoucí účinky, především vyrážka. Bylo prokázáno, že nemocní
s nežádoucími účinky profitují z léčby erlotinibem lépe, pokud jde
o časy do progrese nádoru i pokud jde o celkové přežití a že objeví-li se
nežádoucí účinky erlotinibu, je pokračování v léčbě sníženými dávkami
pro nemocné výhodnější, než když je tato léčba ukončena.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta TRN kl. FN Plzeň

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINIKY
11. 11. 2009
todermatitidy. Jde o velice častá kožní onemocnění, která se sice
v období podzimu objevují jen výjimečně, ale běžná jsou v létě. Po
oslunění kontaktu s určitými látkami přítomnými v rostlinách mohou
vznikat i závažné kožní projevy. Celá problematika byla v přehledu
dokumentována v přednášce s upozorněním na někdy zajímavé zvláštní
nálezy.

Dne 11. 11. 2009 se v Šafránkově pavilonu konal Večer Dermatovenerologické kliniky LF UK a FN v Plzni. Večeru předsedal a diskusi
řídil doc. MUDr.J.Motáň, CSc.. Večera se zúčastnili především kolegové
dermatologové z Plzeňského kraje a někteří kolegové z jiných oborů.
Předneseny byly celkem čtyři přednášky.
První přednášku přednesl prof. MUDr. V. Resl na téma Fytofo7

Další přednášku na téma Komplikace biologické léčby psoriázy
přednesla doc. MUDr. P. Cetkovská. V posledních letech výrazně stoupá
počet nemocných léčených biologickou terapií v různých medicínských
oborech. Tato léčba vycházející z poznatků molekulární biologie
a genetiky je velkým příslibem v terapii dosud často obtížně léčitelných
chorob. V dermatologii se tato léčba používá hlavně u závažné formy
chronické psoriázy. Tyto moderní preparáty však přinášejí i vedlejší
účinky a komplikace, které byly dokumentovány v přednášce. Nicméně
i přes tyto možné vedlejší účinky bude biologická terapie zcela jistě
důležitou součástí komplexní léčby v dermatologii.
Na závěr večera proběhla ještě krátká diskuze ke všem předneseným
příspěvkům.
Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
přednosta Dermatovenerologické kliniky LF UK a FN v Plzni

Druhou přednášku přednesl MUDr. D. Horváth na téma Problematika
lymfedémů. Kožní klinika se řadu let zabývá terapií lymfatických otoků,
a to jak ve specializované ambulanci, tak během hospitalizace. Počet
nemocných, kteří jsou vhodní pro tuto léčbu neustále přibývá a její
včasné zahájení může předejít vzniku pozdějších komplikací a přispět
ke zlepšení kvality života pacientů, neboť většinou jde o nemocné po
onkologických operacích. V přednášce byly uvedeny výsledky práce za
minulé období.
Třetí přednášku s názvem Pyoderma gangrenosum přednesla MUDr.
A. Duranovič. Toto závažné onemocnění s pestrým klinickým vzhledem má téměř vždy vztah k některým systémovým onemocněním.
V přehledu a na příkladu některých vzácných nálezů bylo upozorněno
na tuto klinickou diagnózu.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY ZOBRAZOVACÍCH METOD
18. 11. 2009
rových procesů do jater. Bylo poukázáno na vliv mechanické embolizace i působení cytostatik, vedoucích ke zmenšení rozsahu metastáz
v játrech.
Autoři MUDr. H. Mírka a další (J.Ferda, J.Baxa, K.Ohlídalová,
T.Flohr, B.Schmidt, B.Kreuzberg) referovali o objemovém perfuzním
CT vyšetření jater, především o možnostech tzv. dual energy-CT
k posouzení prokrvení jednotlivých jaterních oddílů i patologických
ložisek v různých fázích prokrvení jater, tedy ve fázi arteriální, venózní
i fázi ekvilibria.
Poslední přednáška autorů doc. MUDr. J. Ferdy a dalších (H. Mírka,
J. Baxa, B.Kreuzberg, T.Skalický, V. Třeška) pojednávala o zobrazení
pankreatu pomocí počítačové tomografie s duální energií záření.
Studie byla zaměřena zejména na akutní pankreatitis a přesnější
posouzení jejích jednotlivých forem s důrazem na rozlišení tkáňových
nekróz a prokrvácení. Metoda má velký význam pro terapii a prognosu
onemocnění.
Příjemnou zprávou bylo sdělení, že loňská přednáška J.Ferdy, E.
Ferdové, J. Záhlavy a M. Matějoviče : Horečka neznámého původu:
hodnota 18F-FDG-PET/CT s plně diagnostickým isotropním CT
zobrazením získala cenu Plzeňského Spolku lékařů J. E. Purkyně,
o čemž informoval přítomný doc. MUDr. J. Motáň, CSc.
Přednesená témata se těšila velkému zájmu účastníků a dokumentovala další prudký rozvoj na poli radiodiagnostiky.
B. Kreuzberg

Přednáškový večer Kliniky zobrazovacích metod (dřívější
Radiodiagnostická klinika) LF a FN Plzeň Lochotín se konal ve středu
18. 11. 2009 v aule Šafránkova pavilonu pod předsednictvím prim.
MUDr. Milana Choce, CSc.
Bylo předneseno celkem 5 sdělení. První dvě z přednášek se
týkaly problematiky diagnostického zobrazování gynekologických
onemocnění.
V první přednášce doc. MUDr. B. Kreuzberga se spoluautorem doc.
MUDr. Z. Rokytou bylo auditorium seznámeno se současnými přístupy
k zobrazení magnetickou rezonancí v gynekologických indikacích. Po
14 letech provozu magnetické rezonance na klinice se stalo hlavní indikací vyšetřování karcinomu děložního čípku, především s ohledem na
staging onemocnění, který je rozhodující pro volbu chirurgické nebo
konzervativní léčby. Další častou a důležitou indikací k vyšetření magnetickou rezonancí je onemocnění endometriózou.
MUDr. E. Ferdová a další (J. Ferda, J. Záhlava) prokázali důležitost
vyšetřování 18F-FDG-PET/CT v diagnostice gynekologických nádorů.
Vyšetření pozitronovou emisní tomografií s použitím fluoro-deoxyglukózy detekuje zejména přítomnost generalizace gynekologických
tumorů jak před příslušnou léčbou, tak po ní.
Transarteriální chemoembolizace pomocí DEB drug eluting beads
autorů MUDr. P. Durase a dalších (F. Šlauf, M.Novák, T. Skalický,
A. Sutnar) ukazuje možnosti embolizace jaterních tepen speciálně
upravenými „korálky“ nasycenými cytostatikem při generalizaci nádo-

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER OTORINOLARYNGOLOGICKÉ KLINIKY
25. 11. 2009
vhodný pro operativu v ORL oblasti a dle prvních zkušeností by se
mohlo jednat o laser, který bude opravdovým přínosem především díky
velmi příznivému pooperačnímu stonání našich pacientů. V následující přednášce pohovořil MUDr. J. Krčál (kolektiv J. Krčál, V. Hrabě)
o současném stavu operativy štítné žlázy a příštítných tělísek na ORL
klinice ve sdělení „Druhá zpráva o thyroidektomiích na ORL klinice
FN Plzeň“. Viděli jsme srovnání množství komplikací ve dvou po sobě
jdoucích čtyřletých obdobích, kdy přes rostoucí počty nemocných je
výskyt především paréz n.laryngeus reccurens stále nižší a dosahuje
procentuálně hodnoty ze špičkových českých pracovišť. Celý večer
zakončil as. MUDr. F. Ruml svojí přednáškou „Léčba Ménièrovy
choroby dávkováním betahistinu“. Poukázal na aktuální vývoj ve
farmakoterapii Ménièrovy choroby, kdy jsme schopni při správném
postupu dosáhnout pro pacienta velice příznivého průběhu choroby.
Vzhledem k slavnostnímu charakteru večera byla diskuze k přednáškám přesunuta do kuloárů, kde naprostá většina přítomných
setrvala u malého občerstvení.
Večer ORL kliniky se jistě vydařil, přítomní, kterých bylo hojně,
hodnotili vědeckou i společenskou část velmi kladně.

Dne 25. 11. se v prostorách Šafránkova pavilonu konal večer
Spolku lékařů ČLS JEP, na který připravili program lékaři z Otorinolaryngologické kliniky FN Plzeň, a kterému předsedal prim. MUDr.
J. Choc, CSc., přednosta Neurochirurgického oddělení FN. Protože
v tomto roce oslavila životní jubileum prim. MUDr. Kristina Jedličková,
zástupkyně přednosty ORL kliniky, byl celý večer věnován jí a v jeho
úvodu zazněla gratulace z úst přednosty, doc. MUDr. Jaroslava Slípky,
CSc.
Doc.Slípka navázal na část oficiální první přednáškou vědeckého
programu-přednesl sdělení kolektivu doc. MUDr. J. Slípka, MUDr. R.
Sakař, s názvem „Časná stádia karcinomu hrtanu“. Tato práce čerpá
z rozsáhlé onkologické databáze ORL kliniky a shrnuje dlouholeté
výsledky léčby karcinomů hrtanu velikosti T1 a T2 a zároveň porovnává jednotlivé léčebné modality, použité v průběhu let. Částečně
tématicky navázala druhou přednáškou s názvem „Použití vysokorychlostní kamery k diferenciální diagnostice onemocnění hlasivek“
MUDr. M. Vohlídková. Názorně demonstrovala novou diagnostickou
metodu, která umožňuje podchytit patologii (především nádorovou)
v oblasti hlasivek již ve velmi časném stadiu a tím zajistit nemocným
brzkou a efektivní terapii. Další přednáška se již týkala poněkud jiné
problematiky - as. MUDr. D. Slouka prezentoval sdělení s názvem
„Současné zkušenosti s Ho:YAG laserem“. Jde o typ laseru, který je

MUDr. Vladan Hrabě
odb. asistent ORL kliniky
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PROMOCE ABSOLVENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA 12. 11. 2009
Dne 12. listopadu 2009 se konaly v pražském
Karolinu promoce absolventů postgraduálního studia. Absolventi plzeňské lékařské
fakulty promovali společně s kolegy z 2. a 3.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Slavnostní
projevy pronesli rektor Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. a děkan
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc.
MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Promotorem
celkem devíti plzeňských absolventů byl prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc. V abecedním

pořadí to byli: MUDr. Jana Hirmerová s prací
Antifosfolipidové protilátky a jejich význam
u tromboembolické nemoci, v oboru vnitřní
nemoci, školitel prof. Filipovský, MUDr. Jan
Mareš s prací Cévní kalcifikace a kostní demineralizace u pacientů s chronickým selháním
ledvin, v oboru vnitřní nemoci, školitelka doc.
Opatrná, MUDr. Omir Moztarzadeh s prací
Bone Augmentation Materials Evaluation
of Implant Osteointegration, v oboru stomatologie, školitel MUDr. Hrušák, MUDr. Jan
Netolický s prací Vnitřní resorpce u chronických zánětů zubní dřeně, v oboru stomatologie, školitelka doc. Záhlavová, MUDr. Barbora
Nussbaumerová s prací Kardiovaskulární profil,
úroveň jeho kontroly a vztah ke komplikacím
u diabetiků 2. typu v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, školitelka
prof. Rosolová, MUDr. Richard Pradl s prací
Optimalizace hemodynamiky traumatologických nemocných v intenzivní péči pomocí transesofageální dopplerometrie, v oboru chirurgie,
školitel doc. Chytra, MUDr. Jitka Seidlerová
s prací Interaktivní vliv genetických vlivů
a vlivů vnějšího prostředí na vlastnosti velkých
tepen v souvislosti se sodným hospodařením,
v oboru vnitřní nemoci, školitel prof. Filipovský,
MUDr. Jakub Víšek s prací Význam hodnocení
glykemického indexu potravin při léčbě syndromu inzulínové rezistence, v oboru vnitřní
nemoci, školitel prof. Rušavý a Mgr. Jindra
Vrzalová s prací Multiplexová xMAP imunoanalýza a příklady jejího využití, v oboru vnitřní
nemoci, školitel prof. Topolčan.
(BN)

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE OBOU PLZEŇSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Fakulty zdravotních studií (FZS) v Plzni u příležitosti 200. výročí
narození Ch. Darwina a 150 let od prvního vydání jeho nejslavnějšího
díla „O původu druhů přírodním výběrem“. Velká posluchárna FZS
byla zcela zaplněna studenty i učiteli plzeňských fakult a akce byla
zakončena bohatou diskusí..
(rr)

V rámci mezioborové spolupráce pořádala Fakulta zdravotnických
studií a Fakulta filozofická Západočeské Univerzity přednášku profesora Lékařské fakulty UK v Plzni prof.dr. Jaroslava Slípky na téma:
„Dvojité výročí Charlese Darwina“. Přednáška, doprovázená bohatou
dokumentací, se uskutečnila dne 24.listopadu 2009 v posluchárně

ČESKÉ HLAVY 2009: NÁRODNÍ CENA VLÁDY
Prof. MUDr. JOSEFU KOUTECKÉMU
V r. 2002 byl poprvé vyhlášen projekt na
podporu vědecké a technické inteligence Česká
hlava. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných
aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu
a zvýšit společenskou prestiž tuzemských
technických a vědeckých pracovníků coby
hlavních tvůrců ekonomické prosperity země.
Neskromným cílem projektu je dosáhnout
společenského povědomí na úrovni jakési
národní Nobelovy ceny.
Laureáty a účastníky slavnostního galavečera
hostila 16. listopadu t.r. Rajská Dvorana
Vysoké školy ekonomické v Praze. Večerem
provázeli moderátor Aleš Cibulka a herečka
Hana Maciuchová. Mezi účastníky galavečera
nechyběly známé osobnosti ze světa politiky
a kultury, byl přítomen předseda vlády Ing.
Jan Fischer, CSc., ministryně školství PhDr.
Miroslava Kopicová, taneční mistr Vlastimil

Harapes a další. O držiteli Národní ceny vlády
Česká hlava rozhodla vláda České republiky.
Novým držitelem se stal prof. MUDr. Josef
Koutecký, DrSc. za celoživotní dílo a výzkum
v oboru dětské onkologie.
Dalšími vítěznými laureáty 8. ročníku soutěže
Česká hlava se stali v projektu „Invence“ doc.
Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR) za práci
„Výzkum a vývoj nových originálních optických biosenzorů pro studium molekulárních
interakcí a rychlou citlivou detenci chemických a biologických látek“, v projektu „Patria“
prof. Jan Klein, DhD. (hostující profesor na
Pensylvánské univerzitě v USA) za mimořádné
výsledky výzkumu v oblasti moderní imunogenetiky, v projektu „Industrie“ Ing. Vladimír
Moravec, MBA (Novasoft a.s.) za práci
„Unikátní softwarové řešení „NovaVoice“,
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v projektu „Doctorandus“ MUDr. et MDDr.
Jiří Šedivý (Ústav experimentální medicíny
AV ČR) za dosažené výsledky při studiu terapeutických možností u poranění míchy a v projektu „Gaudeamus“ Milan Hanuš (absolvent

magisterského programu aplikovaných věd na
ZČU v Plzni) za práci „Numerický model neutronového transportu“. Cenu předsedy Rady
pro výzkum a vývoj a inovace laureát astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. za propagaci
a popularizaci výzkumu a vývoje nepřijal. Své
odmítnutí zdůvodnil slovy: „Ta cena nese jméno
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která
od července letošního roku soustavně poškozuje
zájmy a dobré jméno Akademie věd České
republiky, ve které pracuji. To je cena, kterou
prostě nemohu přijmout.“
Představme blíže osobnost nového držitele
Ceny vlády ČR a laureáta soutěže Česká hlava
2009 prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
Josef Koutecký se narodil v Praze 31.8.1930. Po
maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze
se rozhodl pro studium lékařství. Promoval
v r. 1955 na Fakultě všeobecného lékařství
UK v Praze a nastoupil jako lékař do dětské
léčebny v Novém Bydžově, později v Janských
Lázních, kde se léčily děti postižené obrnou.
V r. 1957 přestoupil do Prahy jako sekundář na
Kliniku dětské chirurgie FDL UK na Karlově,
kde se od r. 1964 specializoval na dětskou
onkologii. Od r. 1974 pracoval jako vedoucí
stanice dětské onkologie. V r. 1978 bylo jeho
pracoviště přesunuto do Fakultní nemocnice
v Motole, kde poté působil po celý svůj další
profesní život. Tehdy byl jmenován primářem
onkologického oddělení FN Motol. V r. 1983
byl jmenován l. přednostou Kliniky dětské
onkologie. Jmenovací řízení profesorem v oboru dětská onkologie úspěšně zakončil v r. 1987.
V letech 1990-1997 a 2000-2006 byl děkanem
2. LF UK v Praze. V období 1997-2000 byl prorektorem pro vnější vztahy Univerzity Karlovy
v Praze.
Prof. Koutecký je zakladatelem zcela nového
oboru dětské onkologie, který v naší republice

dříve neexistoval. Záhy poznal, že problematice dětských nádorových onemocnění je třeba
věnovat zvláštní pozornost. Když se tomuto
oboru začal věnovat, dosahovala mortalita
onkologicky nemocných dětí 97 %. V současné
době opouští nemocnici téměř 70 % dětí a mladistvých vyléčeno.
Když se prof. Koutecký stal v r. 1990 děkanem
2. LF UK, považoval za svoji základní povinnost nejen učit a vychovávat dobré lékaře,
ale také pozvedávat jejich všeobecnou kulturní úroveň. Od podzimu 1991 začal pořádat
Karolinské koncerty, a založil tak patnáctiletou
tradici nejen krásných hudebních večerů, ale
také laskavého slova, které z jeho úst zaznívalo
při úvodních proslovech, zahajujících každý
koncert. V aule Karolina mluvil nejen o hudbě,
ale i o životě, poezii, lékařském a akademickém světě i o každodenních „maličkostech“
provázejících nás životem.
Je autorem více než 150 vědeckých prací,
řady významných monografií (např. Nádory
dětského věku – 1978, Klinická onkologie
– 1988, Nádorová onemocnění dětí a mladistvých – 1996 aj.), obsáhlá je i jeho beletristická
produkce. Pro děti napsal knížku „Vodníček
Buližníček“ (1997), v nakladatelství Karolinum
a Galén vyšla ediční řada „Krásná setkání“, na
nelehké začátky svého oboru formou rozhovoru
vzpomíná v publikaci „Zůstal jsem klukem“.
V ní mj. říká: „Viděl jsem snad nejvíc mrtvých
dětí v této zemi. Právě to mi dalo sílu vybudovat onkologii jako obor, který dnes z původních
tří procent zachraňuje přibližně pětasedmdesát
procent svých pacientů.“
Prof.Koutecký během svého profesního života
posbíral 38 ocenění a vyznamenání za přínos
českému zdravotnictví. Mezi nimi významné
místo zaujímají medaile Za zásluhy II. stupně
od prezidenta republiky v r. 1996, Medaile

Josefa Hlávky, Medaile J.E. Purkyně, Zlatá
medaile 2. LF UK, Zlatá medaile Univerzity
Karlovy, Čestná medaile Akademie věd České
republiky „De Scientia et Humanitate Optime
Meritis“ a další. Je členem Rady Národního
divadla, Nadace Národní galerie v Praze, Nadace Českého svazu výtvarných umělců grafiků
Hollar a zakládajícím členem Učené společnosti
ČR, jejímž byl v letech 1998-2002 předsedou.
Prof. Koutecký je ženatý, má dva syny a dceru.
Mezi jeho záliby patří sbírání starožitností a kuriozit. Radost nachází též v poslechu vážné
hudby a v blízkosti výtvarného umění.
Osobnost profesora Josefa Kouteckého
snad nejvýstižněji zhodnotila M. M. Marešová:
„Pokud bychom zkusili přirovnat profesora
Kouteckého tak jak „vystupuje“ z vlastních
slov, vzpomínek a kriterií, k nějaké literární
postavě, pak by šlo jednoznačně o výběr ze
škály figur kladných, příkladných a sympatických. Dětství jak z Káji Maříka, který také
„trochu zlobil“, mládenecký věk s Mirkem
Dušínem a Woodcraftem E.T. Setona. Studia
jak z Filosofské historie. A dospělost? Snad
F. L. Věk, recitující verše Jaroslava Seiferta.
Bylo by jistě možné pokračovat. Ale mohlo
by se také zdát, že je to pokus o zlehčení.
Podobné osobnosti, zajištěné svým „profesním“
kreditem, který zvyšují obecným rozhledem,
korektním postojem a příkladným elegantním
vystupováním, však není možné napadat, pouze
respektovat a ctít. Vše jen v dobrém, neboť jde
skutečně o typ osobnosti komplexní, pozitivní v
pravém slova smyslu. Což v době vlády bulváru,
skandalizace a negativní reklamy je možná
příznakem odcházející doby, ale především
důkazem, že ta nastávající není samozřejmě
lepší.“
(jn)

SEDMDESÁT LET Doc. MUDr. MILANA HADRAVSKÉHO, CSc.
montovali a uváděli do chodu. Po řádkovacím mikroskopu následovalo
několik drobnějších patentů.
Princip našeho vynálezu je stále živý, předváděli jsme jej v Drážďanech,
v Jeně, byl vystavován na Havajských ostrovech. Uvažuje se o průmyslové
výrobě jeho zdokonalené verze.
Koncem šedesátých let tehdejší přednosta Interní kliniky prof. Sova
pojal úmysl zřídit na svém pracovišti hyperbarickou komoru. Prototyp
dodaly Vítkovické železárny, ale nefungoval jak by měl. Nabídnul jsem
se, že se s tím něco pokusím udělat. Nebylo např. dořešeno, jak bude
pacient uvnitř přetlakové komory dýchat kyslík. Tehdy jsem na oběh
vzduchu příslušnými tepelnými výměníky použil dmychadlo z bagru,
který se zřítil v ejpovických hrudkovnách. Konstrukci servoventilu jsem
si pak v r. 1969 nechal patentovat. Indikací léčby v přetlakové komoře je
mnoho, počínaje otravami oxidem uhelnatým a diabetickou gangrénou,
a konče třeba dekompresní nemocí potápěčů. Právě s těmi jsem v r. 1968
vycestoval do Itálie, kde jsem kromě funkce lékaře výpravy zajišťoval
i chod vysokotlakého kompresoru k plnění potápěčských lahví. Tehdy se
potápění stalo na dlouho mým koníčkem.
Podílel jsem se na konstrukci celkem pěti hyperbarických komor, dvě z
nich jsou v Plzni. Výroby komor se později podle mé dokumentace ujala
plzeňská Škodovka. Nadále pracuji na zdokonalení , týkající se např.
vylepšení současného systému dýchání kyslíku. Ten vydechovaný je spolu
s oxidem uhličitým podle současných požadavků odváděn z komory pryč,
a s tím je spojena řada technických problémů.“
Doc. MUDr. Milan Hadravský se může pochlubit řadou dalších
patentů, z nichž některé na své praktické využití ještě čekají. V letech
1989-1991 vykonával funkci proděkana všeobecného směru plzeňské
lékařské fakulty. Lékařské profesi se věnuje jedna jeho dcera a nakročeno
k ní má i jeho vnuk. K životnímu jubileu mu lze popřát ještě řadu dalších
chytrých nápadů a především hodně zdraví a elánu k jejich uskutečnění.
(r)

Milan Hadravský se narodil 24. 10. 1939 v Počátkách v okrese Pelhřimov. Od mládí měl spíše
vztah k technickým oborům a k matematice
než k přírodovědě a medicíně. Otec si však přál,
aby byl lékařem, a tak se přihlásil na lékařskou
fakultu. Přijímačky tehdy probíhaly centrálně
v Praze, kde také chtěl studovat. Nakonec však
dostal pozvánku ke studiu v Plzni, takže v r. 1956
zasedl do posluchárny Procháskova ústavu. Když
poprvé uviděl Plzeň, místo svého šestiletého
působení, vůbec se mu nelíbila. Nakonec se na
dalších již více než padesát let stal Plzeňákem.
V r. 1961, když se studium chýlilo ke konci, se uvolnilo místo asistenta
na Ústavu lékařské fyziky. Tehdejší přednosta ústavu profesor MUDr.
Mojmír Petráň jej přijal, a Milan zde dodnes pracuje. Nechme jubilanta
o své práci dále vyprávět samotného.
„Náplní mé práce byla především výuka, to mne však příliš nebavilo,
vedl jsem praktika a připadalo mi to jednotvárné. Udělal jsem si tedy
atestaci z interny. Později došlo na spolupráci s prof. Petráněm na jeho
výzkumných záměrech. Specializoval jsem se na optickou mikroskopii.
Na jaře 1964 přišel prof. Petráň s nápadem sestrojit optický řádkovací
mikroskop, jehož realizaci jsme pak společně dotáhli do konce. Na
přístroji bylo mnoho mechanické práce. Nejdříve bylo třeba sestavit
prototyp a zjistit, zda to vůbec bude fungovat. Už tehdy jsem si říkal, že
budu asi o něco lepší soustružník než lékař.
Mikroskop se podařilo dokončit, pak však nastaly obvyklé problémy
s patentováním. Nakonec prošly dva patenty z roku 1965 a 1966. Na
pozvání Yaleské univerzity jsme pak spolu s prof. Petráněm jeden
z mikroskopů stavěli ve Spojených státech. Na jeho vývoji se pokračovalo
a došlo i na průmyslovou výrobu. Naše republika prodala asi dvanáct
kusů do kapitalistické ciziny, kam jsme je pak s prof. Petráněm vozili,
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K PĚTAŠEDESÁTINÁM Doc. MUDr. FRANTIŠKA VOŽEHA, CSc.
Léta neúprosně běží, a nám dříve narozeným
se zdá, že téměř letí. Jakoby včera jsme
připomínali jubilantovy šedesátiny (Facultas
nostra č. 38, říjen 2004), a ejhle, přibylo nám
dalších pět let. Jubilant si našel čas, aby nám
odpověděl na několik otázek, vztahujících se
především k těmto posledním pěti létům.
Předně, co je nového na Ústavu patologické
fyziologie plzeňské Lékařské fakulty?
Ústav jsem převzal „do péče“ v listopadu
1998 a byl jsem rád, že ihned od začátku jsme
mohli náš výzkum napojit na mezinárodní
vědeckou spolupráci v rámci Evropské unie
(EU). Byli jsme tehdy prvním pracovištěm
ČR, které bylo v oblasti neurověd přijato do
programu COST (Cooperation in Science and
Technology) na základě hodnotného projektu.
K našemu napojení na mezinárodní výzkum
napomohly dva moje předchozí pobyty na
University College London, kde jsem byl jako
Visiting Professor na Department of Physiology
v letech 1995 a 1996. Tehdy jsem si uvědomil
důležitost mezinárodních kontaktů ve vědě
zejména pro odborný růst mých mladších
spolupracovníků a snažil jsem se, aby možností,
které naše zapojení do COST programu skýtalo, mohli plně využít. Do současné doby jsme
ukončili naši účast ve dvou a jsme zapojeni do
dalších tří COST programů. Díky možnostem
využít STSMs (Short Term Scientific Missions),
hrazených z prostředků EU, v rámci naší účasti
v COST Akci B10 (Brain Damage Repair)
a B30 (Neuroregeneration and Plasticity)
čtyři mladí zaměstnanci našeho ústavu absolvovali (z toho někteří opakovaně) celkem 8
studijních pobytů v prestižních neurovědních
laboratořích řady evropských univerzit.
Získali tak jinak nedosažitelné dovednosti
a cenné zkušenosti, které zúročili anebo tak
činí, ve svém postgraduálním vzdělávání i další vědecké práci. Za mého vedení ústavu
dosud celkem čtyři mladí pracovníci úspěšně
obhájili svoje disertační práce a získali titul
Ph.D. Dvěma z nich jsem byl školitelem a u tří
dalších doktorandů tomu je tak nadále.
Dnes máme navázanou spolupráci s několika zahraničními pracovišti, pravidelně dvakrát
ročně se účastníme pracovních konferencí
příslušných COST akcí a naše vědecké výsledky zejména v oblasti výzkumu mozečkové
degenerace a možností jejího ovlivnění (včetně
neurotransplantací embryonální nervové tkáně i kmenových buněk) jsou uznávány v mezinárodním měřítku.
Promítá se výzkumná činnost ústavu i do
oblasti výuky?
Protože na žádné vysoké škole nelze oddělit
výzkum od výuky a naopak, přičemž na
lékařské fakultě a v našem oboru to platí dvojnásob, chci několik myšlenek věnovat i tomuto
tématu. Zatím se nám daří (nevíme však,
jak dlouho to bude ještě možné) vyučovat
náš základní preklinický experimentální obor
tak, abychom dostáli jeho názvu a podstatě.
Kromě přednášek a seminářů probíhají
u nás skutečně experimentálně (nikoliv jen
virtuálně) zaměřená praktická cvičení, která
vychází z toho, že dobře prováděný biomedicínský výzkum ani výuka se bez experimentů
na živých objektech (buněčných a tkáňových
kulturách, ale i pokusných zvířatech) neobejdou. I když v omezenějším měřítku než dříve a
za dodržování všech etických zásad a směrnic
pro zacházení se zvířaty, provádějí u nás

studenti svoje první (a většinou i poslední)
operační zákroky na živých objektech (laboratorní potkani, králíci) v průběhu studia.
Mají zde tak plnou odpovědnost za správnou
přípravu i provedení výkonu na živém tvoru
a případně, je-li to nutné, i za pooperační péči.
Ve výuce též vhodně využíváme objekt našeho
výzkumu v posledních letech a to přirozený
model mozečkové degenerace - mutantní myši
Lurcher. U nich studenti, zcela autenticky na
řadě metodik, pozorují vliv poruch mozečku
nejen na motoriku, ale též na učení a paměť
(poznání, ke kterému významně přispívá
i naše pracoviště ve spolupráci s domácími
i zahraničními výzkumníky). Jsme proto rádi,
když studenti, mající skutečný zájem naučit
se „dělat medicínu“ řádně i rukama, si váží
toho, že k tomu u nás mají příležitost, a když
někdy jsou i schopni tento náš opravdu praktický přístup ocenit a třeba to i vyjádřit na
stránkách Facultas Nostra tak, jak to učinila
jedna studentka v loňském roce. Není to totiž
pro nás snadné, ani jednoduché, zejména když
máme v počtu učitelů podstav a v důsledku
řady zejména ekonomických důvodů nejsme
pro mladé lékaře atraktivní popromoční destinací, pomýšlí-li také na založení rodiny a
alespoň trochu důstojnou péči o ni. A toto
vše je navíc za situace, kdy patofyziologii
jako bazální medicínský obor, stavící na teoretických disciplínách a tvořící základy pro
klinické obory, těžko mohou, v požadovaných
nutných odborných souvislostech, vyučovat
nelékaři (kteří jsou snáze k sehnání). Výuku
nám dále znesnadňují stále vyšší ceny vstupů,
jako zdravotnického materiálu, léků, nástrojů,
ale i zvířat, která (bohužel mnohdy i v ne
optimální kvalitě) musíme odebírat pouze
od oficiálních dodavatelů. Přitom příspěvky
na provoz ústavu, a tedy i na výuku, které
primárně dostáváme, jsou zcela nedostatečné.
Jen díky tomu, že vedení školy má dosud
pochopení pro to, že přidělené prostředky
nestačí, řádně zdůvodněné překročení nákladů
uznává, a kdy např. nástroje zakoupené z „výzkumných“ peněz zapůjčíme na praktika,
lze to, byť obtížně, realizovat. Bohužel, díky
neprozřetelnosti při zavádění reformy výuky
na naší fakultě, došlo ve třetím ročníku k tomu, že tak obtížné obory, jako je patologie
a patologická fyziologie, mohou studovat i studenti, kteří nemají složenou zkoušku z fyziologie a biochemie, tedy z oborů, na znalostech
kterých patologická fyziologie staví. Takto
k nám přišlo v předešlém i tomto akademickém roce na výuku o téměř 50 studentů
více, učili jsme i na chodbě, vyžádalo si to
více prostředků, energie učitelů a času jejich
i těch studentů, kteří se dostali do situace,
že ke dvěma „superzkouškám“ (patologie,
patologická fyziologie) jim ještě přibyl úkol
nejprve složit ty, které neměli. Výsledkem
bylo, že tak velký počet neúspěchů, za již uvedené „vyšší náklady“ všech zúčastněných, jsme
dosud neměli. Přitom na jiných lékařských
fakultách, např. v Hradci Králové či v Praze,
to ještě před zavedením reformy ošetřili
přijetím příslušných prerekvizit tak, že se na
požadavcích pro postup do 3. ročníku nic
nezměnilo a to za cenu nižších nákladů i času,
tedy ku prospěchu obou stran. Jsme proto
odhodláni požádat vedení naší fakulty, aby
v tomto směru byla obdobná opatření přijata
pro příští akademické roky též u nás.
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Vedoucí ústavu v Tvém postavení však
kromě vlastního výzkumu a výuky bývá
„namočen“ i do řady dalších funkcí, souvisících jednak s jeho kvalifikací a vysokou
erudicí, jednak s ochotou do těchto funkcí se
zapojit. Také Tě to potkává?
Mám-li udělat výčet ještě mých dalších
aktivit, je to vedle členství v řadě odborných
společností, ale i několika oborových rad
a komisí (LF UK Plzeň, PřF Praha, ČVUT
Praha), především funkce místopředsedy
České společnosti pro patologickou a klinickou
fyziologii (SPKF), kterou vykonávám již přes
10 roků a více než pětileté členství ve výboru
Společnosti neurověd při ČLS J.E. Purkyně. Po
mém prvním zvolení do funkce místopředsedy
SPKF jsem byl po poradě s tehdejším
předsedou výboru profesorem V. Janouškem,
pověřen úkolem obnovit členství naší české
společnosti v Mezinárodní společnosti pro
patologickou fyziologii- International Society
for Pathophysiology (ISP). To totiž, přestože
naše republika patřila mezi zakládající členy
ISP, počátkem 90. let zaniklo a po rozdělení
státu v r. 1993 bylo obnoveno pouze na
Slovensku, ale nikoliv v Čechách. Naše úsilí se
zdařilo, v r. 2001 byla naše společnost opět do
ISP přijata a v následujícím roce jsem byl na
IV. mezinárodním kongresu ISP v Budapešti
zvolen jako zástupce za ČR do její řídící rady
a v této funkci působím dosud.
Nejen prací živ je člověk – co koníčky?
Jak vidno, mám-li se ještě zmínit o
koníčcích a volných chvílích, moc času mi
na ně nezbývá stejně tak, jako prostoru v
tomto mém vzpomínání. Pravdou je, že byť
mám dovolenou rád, zejména tu letní, nikdy
se mi dosud nepodařilo ji vyčerpat celou,
protože s ohledem na pracovní povinnosti, na
které nedokáži nemyslet ani o ní, to zkrátka
nelze. Přesto však nejhezčí představy dovolené jsou u mne spojeny s pobytem na chatě
u Hracholuské přehrady. Zde kolem máme
nejen zahradu, ale i menší lesík, takže ležení
si tam člověk moc neužije a když přece, tak
jen chvilku někdy po obědě a to mnohdy i
s odbornými články a někdy též s knihou v
ruce. Je zde však příjemné koupání a není-li
voda zrovna zelená jako před dvěma lety, rád
tu desetiminutovou procházku za plaváním
podniknu jak dopoledne, tak i odpoledne, ale
ani u vody si ležení neužívám, což každý, kdo
má chatu a zahradu snadno pochopí. Když
je příležitost a není zrovna na plavání, rád si
také několikrát za sezónu zahoubařím. Díky
tomu, že část rodiny (jedna dcera s rodinou)
se ocitla na Šumavě, mám nyní možnost tuto
zálibu realizovat též tam, i když většinou
počet „úlovků“ s počtem ujitých km příliš
souměřitelný není. Pokud je během roku tzn.
na jaře a na podzim alespoň trochu přijatelné
počasí a nejsou pracovní povinnosti, které se
dosti často vyskytnou, jezdíme na chatu též,
alespoň na jeden den o víkendech, protože je
tam hezky stále a práce vždy nekonečně také.
Zimním sportům, kromě velmi občasného
zabruslení na téže přehradě, již mnoho nedám.
Počítám se totiž spíše k vyznavačům rčení Léto budiž pochváleno!
A nám na závěr nezbývá již nic jiného, než
doc. MUDr. Františku Vožehovi, CSc., popřát
do dalších let hodně zdraví, pracovního elánu
a radosti z výsledků pedagogické i výzkumné
práce celého jeho ústavu.
(redakce F.n.)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM Prim. MUDr. KRISTINY JEDLIČKOVÉ
kliniky pana prof. Remse, v současnosti pana docenta Slípky. V popředí
mého odborného zájmu jsou operace slinných žláz a operace tumorů na
hlavě a krku, včetně menších plastických úprav v oblasti kožních tumorů
obličeje.
Již jako studentka jsem přednášela práci o endoskopickém obraze
ústí Eustachovy tuby, později o problematice chronické tonsilitidy
a tonsilektomiích.
Mám-li uvést nějaké úsměvné příhody z dob studií, tak tedy: jako studentka LF - o prázdninách, ve funkci zdravotní sestry, cestou po oddělení
na „Purkyňáku“, kde se mnoho let naše klinika nacházela - ve snaze
něco říci skupince pacientů sedících u stolku na hale, jsem s úsměvem
pronesla: „Povídáte si?“ Usmáli se pokývali hlavou…..všichni tři byli
čerstvě po totální laryngektomii.
Také jsem jednou stála ve frontě v obchodě s potravinami a než na mě
došla řada, zcela evidentně vytržena z přemýšlení, na dotaz co si budu
přát, jsem vyhrkla : kostní dřeň ! Vzpomínám si, že tu tenkrát v obchodě
neměli, tak jsem se spokojila s původně zamýšlenou ovocnou dření….
Manžel Jan je inženýrem-strojařem, starší syn Petr absolvoval Fakultu
aplikovaných věd a na téže fakultě v současnosti ještě studuje kybernetiku i mladší syn Pavel. Vždycky mne bavila turistika, chalupaření,
vaření celý život spíše jen z nutnosti. Hodně jsem ve volném čase šila,
obšila jsem celou rodinu, někdy i příbuzné (dnes už ne, ani bych neměla
čas, nevím, jak jsem to tenkrát stíhala). Mojí životní nutností je cyklistika,
ovšem jen rekreačně, dokonce jsem si k 60tinám koupila nové kolo. Je to
již ten moderní typ s nášlapnými pedály, o nichž můj syn pravil, že než si
na to cyklista zvykne, musí každý alespoň jednou spadnout. Řekla jsem
si, že já to nebudu .... přes všechnu opatrnost však jsem spadla hned při
první jízdě - ale zatím jen jednou. Obešlo se to bez následků, snad to tak
zůstane.
V zimě vyrážíme na lyže, ty jsou mojí další sezónní oblíbenou rekreační
aktivitou- jinak to nejde, máme chatu na horách...“
K zástupu gratulantů k životnímu jubileu se připojuje i redakční rada
Facultas nostra. I s přáním, aby se další pády z nového kola již neopakovaly.
(r)

Kristina Jedličková se narodila 23.8.1949 v Plzni rok po svém starším
bratrovi. Později přibyli do rodiny mlynářského mládka pana Františka
Tintěry ještě další dva sourozenci. Rodina tehdy bydlela v Máchově
Údolí u Stříbra, kde tatínek ve mlýně pracoval. Mlynářské povolání bylo
jeho celoživotním údělem, ač mu nikdy žádný mlýn nepatřil. Záhy po
narození Kristiny se celá rodina přestěhovala do Červeného mlýna ve
Stříbře, ve čtyřech letech přišlo další stěhování do Čisté u Rakovníka,
kde tatínek opět našel práci ve mlýně. V Čisté u Rakovníka je mimochodem pochován otec Jaroslava Vrchlického Emil Frýda - a Vrchlický
již jako věhlasný básník tam za ním jezdil. V r.1964 skončila základní
školu v Čisté, poté studovala Střední zdravotnickou školu v Kladně.
Maturovala v r. 1968.
Nechme jubilantku dále vyprávět: „Pan profesor Nedvěd, který mne
učil matematiku, mi už od 1.ročníku říkal "ty půjdeš na medicínu a neodmlouvej". Tak jsem se s tím tak sžila, že jsem na medicínu šla - sama
bych asi takové ambice neměla - a sice do Plzně, která mě přitahovala
odjakživa. Na střední školu se v době mých středoškolských studií musely dodržovat spádové oblasti kraje - a Čistá je v kraji Středočeském, těsně
za hranicí tenkrát Západočeského kraje. Takže následovalo šestileté
studium od r. 1968 do 1974 konečně v té Plzni, zakončené promocí
v červnu 1974 v Karolinu.
Jako studentka 2. ročníku jsem zaklepala na dveře ORL ambulance
a výsledek - za týden jsem byla po operaci středouší. Ještě během hospitalizace jsem "držela háky" na sále coby medička při nedostatku personálu a při jedné z kontrol mi primář Čech nabídl místo "pomvěda". Až do
promoce jsem byla pomocná vědecká síla, jak se takové místo nazývalo
plným jménem. Mimo to jsem chodila o prázdninách na brigádu na ORL
coby zdravotní sestra....v době, kdy jsem promovala, nebylo na klinice
místo, tak jsem šla pracovat na chirurgii v Rokycanech. Tam jsem se
hned přiznala, že jsem chtěla jít na ORL a až se uvolní místo, chtěla bych
tam nastoupit. Když mi pak zavolal pan prof. Rems po roce, že se jedno
místo uvolnilo, odešla jsem z Rokycan během několika dnů dohodou
a od 1.7.1975 pracuji na ORL klinice dosud. První atestaci jsem zvládla
v r. 1977, po druhé atestaci (1989) jsem se stala od r. 1990 ordinářkou pro
onkologii. Od r.1992 pracuji ve funkci primářky - zástupce přednosty

NOVÍ PROFESOŘI SE PŘEDSTAVUJÍ
Prof. MUDr. MARTIN MATĚJOVIČ, Ph.D.
byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem vnitřního lékařství. Od
června 2006 je přednostou 1. interní kliniky FN a LF UK v Plzni.
Profesor Matějovič je autorem nebo spoluautorem dvou monografií, třinácti specializovaných kapitol v různých monografiích (včetně
zahraničních vědeckých nakladatelství Springer Verlag) a více než
110 dalších publikací (60x v časopisech s faktorem impaktu, kumulativní IF 181), jež byly více než 300krát citovány. Je držitelem ceny
The European Society of Intensive Care Medicine Yearly Award for
Young ICU Investigators a nositelem prestižních zahraničních stipendií
(v r. 1997- Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung für medizinische
Grundlagenforschung: „Využití stabilních izotopů pro sledování metabolismu v sepsi“, v r. 2004 Alexander von Humboldt Research Fellowship:
„Hyperoxic ventilation in porcine septic shock“)
Profesor Matějovič je místopředsedou výboru České společnosti
intenzivní medicíny, členem redakční rady časopisu Anestezie a intenzivní
medicína, Aktuality v nefrologii, Postgraduální nefrologie a ediční rady
„Edice Intenzivní Medicína“ při nakladatelství Maxdorf. Působí jako
pravidelný recenzent mezinárodních časopisů v oboru intenzivní medicína (Intensive Care Medicine, Shock, Critical Care, Critical Care Medicine
a Journal of Molecular Biology). Je zvaným řečníkem výročního kongresu The European Society of Intensive Care Medicine, International
Symposium of Intensive Care and Emergency Medicine a americké
International Conference on Continuous Renal Replacement Therapies.
V oblasti postgraduálního vzdělávání působí jako člen zkušební komise
pro atestační zkoušky v oboru Intenzivní medicína a Vnitřní lékařství. Je
rovněž členem zkušební komise European Diploma in Intensive Care
Medicine a členem ekonomické komise IGA MZ.
Spolupráce s předními světovými pracovišti umožnila prof. Matějovičovi
vybudovat první výzkumné experimentální pracoviště v České republice,
které se zabývá komplexní problematikou sepse, orgánové dysfunkce
a mimotělními metodami náhrady jejich funkce. Byl hlavním řešitelem
výzkumných projektů IGA MZ v letech 1999-2001 (Zvýšená extravaskulární plicní voda a porušená střevní integrita u syndromu akutní dechové

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. nastoupil po absolvování
lékařské fakulty UK v Plzni (1993) na interní oddělení nemocnice
v Mostě, po roce přešel na Hemato-onkologické oddělení FN v Plzni.
Od r. 1995 působí na 1. Interní klinice FN a LF UK v Plzni, kde začínal
na jednotce intenzivní péče. V letech 1997–1998 absolvoval část postgraduálního studia na univerzitě Ulm v Německu. Po svém návratu
působil jako asistent LF UK a získal 2. atestaci ve vnitřním lékařství a
specializovanou způsobilost v oboru intenzivní medicína. V roce 2005
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vyšetřovacích metod a léčebné péče zůstala srovnatelná se špičkovými
pracovišti kdekoliv na světě, získala klinika v posledních letech špičkové
technologie pro řadu svých podoborů. Příkladem je nová kardioangiolinka společně s přístrojem k intravaskulárnímu ultrazvukovému vyšetření
věnčitých tepen či zařízení pro katetrizační ablace vybraných poruch
srdečního rytmu. V oblasti náhrady funkce orgánů je klinika vybavována
nejmodernějšími přístroji pro kontinuální i intermitentní náhradu funkce
ledvin, pro podporu funkce jater či imunoadsorbčním zařízením pro
léčbu některých imunopatologických stavů. Gastroenterologie disponuje
špičkovými endoskopickými přístroji včetně endoskopického ultrazvuku,
atd. Ani sebedokonalejší technologie však nenahradí vysoké know-how
zaměstnanců kliniky. Prof. Matějovič dbá na programové zvyšování
kvalifikace svých spolupracovníků – na klinice pracuje 8 profesorů či
docentů, 15 lékařů a lékařek se může pochlubit vědeckou hodností a 14
dalších je zařazeno do postgraduálního studia.
Prof. Matějovič nám dal trochu nahlédnout i do svého soukromí: Se
svou manželkou Evou má dvě malé děti (4 a 7 let), kterým věnuje nejvíce
svého volného času. Za nepostradatelný pramen životní energie považuje
sportování. Kdysi oblíbené jezdectví a triatlon vystřídaly z časových
důvodů aktivity, které umožňují zapojení celé rodiny – v zimě lyžování
ve všech podobách (sjezdové, běžecké, skialpinismus), v létě především
horská kola (maratóny), tenis a fotbal. Umění a vůle „sáhnout“ si na dno
svých sil je podle něj ideální průpravou i pro vysoký pracovní výkon a
zároveň trvalým - a nejen ve sportu - připomenutím, že vynikající výkon
nepřijde bez tvrdé přípravy.
(r)

tísně jako součásti systémové zánětlivé odpovědi) a IGA MZ v letech
2001-2003 (Interakce oxidu dusnatého, peroxynitritu a oxidativního
stresu u klinicky relevantního modelu septického šoku). Od června 2006
je hlavním řešitelem výzkumného záměru MSM 0021620819 Náhrada
a podpora funkce některých životně důležitých orgánů.
Může se pochlubit řadou významných ocenění výsledků své výzkumné práce. Chronologicky lze uvést např. v r. 1998 Poster Award of The
European Society of Intensive Care Medicine for „Hepatic O2-exchange
and liver energy balance in hyperdynamic porcine endotoxic shock: effects
of iloprost”, v r. 2004 Cenu za nejlepší přednášku X. kongresu České
společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
v Luhačovicích, v témže roce byl grant IGA MZ „Interakce oxidu
dusnatého, peroxynitritu a oxidativního stresu u klinicky relevantního
modelu septického šoku“ navržen na Cenu ministra zdravotnictví, v r.
2006 obdržel Cenu společnosti ČSARIM za nejlepší publikaci v oboru,
v roce 2007 Cenu společnosti ČSIM a ČSARIM za nejlepší původní
sdělení v oboru intenzivní medicína, v r. 2008 Cenu společnosti ČSIM
za nejlepší původní sdělení v oboru intenzivní medicína a v r. 2009 ESA
DRAEGER PRIZE 2009 za práci „Effects of ventilation with 100% oxygen during early hyperdynamic porcine fecal peritonitis“ a Cenu ČARIM
za nejlepší impaktovanou práci a nejlepší odbornou knihu.
Přes všechny tyto vědecké úspěchy, které 1. interní klinice FN a LF
UK v Plzni získávají stále vyšší renomé nejen u nás, ale i v zahraničí,
zůstává nadále v centru jeho pozornosti péče o nemocné, kterým je
na klinice poskytována vysoce specializovaná a týmová péče, která jim
umožňuje vracet se do normálního života a ke svým blízkým. Aby kvalita

Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 22. 10. 2009
Na programu bylo na úvod habilitační řízení
MUDr. Jiřího Matějky, Ph.D., odborného asistenta LF UK v Plzni a lékaře Kliniky ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň
v oboru chirurgie. MUDr. Matějka přednesl
habilitační přednášku „Motion preservation
technologies“ ve spinální chirurgii.
VR schválila návrh na složení habilitační
komise MUDr. Jitky Kuncové, Ph.D., odborné
asistentky LF UK v Plzni v oboru lékařská
fyziologie, ve složení: předseda prof. MUDr.
Bohuslav Ošťádal, DrSc. - Fyziologický ústav
AV ČR Praha, členové doc. MUDr. Michaela
Adamcová, Ph.D. - Ústav fyziologie LF UK
v Hradci Králové, doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. - Ústav patologické fyziologie LF
MU v Brně, doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc.
- Ústav fyziologie LF UK v Plzni a MUDr.
Josef Zicha, DrSc. - Fyziologický ústav AV
ČR Praha.
VR schválila habilitační komisi MUDr. Mgr.
Zbyňka Tonara, Ph.D., odborného asistenta
LF UK v Plzni v oboru anatomie, histologie a embryologie, ve složení: předseda prof.
MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. - Ústav
histologie a embryologie LF UK v Plzni,
členové doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. - Ústav
histologie a embryologie LF UK v Plzni, prof.
Ing. Rudolf Poledne, CSc. - IKEM Praha, prof.
RNDr. Viera Pospíšilová, CSc. - Ústav histologie a embryologie LF UK v Bratislavě, SR
a prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. - Fakulta
aplikovaných věd ZČU v Plzni.

VR schválila hodnotící komisi doc. MUDr.
Sylvie Opatrné, Ph.D., docentky LF UK v Plzni a vedoucí lékařky odd. peritoneální dialýzy
I. interní kliniky FN Plzeň v oboru Vnitřní
nemoci, ve složení: předseda prof. MUDr.
Karel Matoušovic, DrSc. - Interní klinika
FN Motol 2. LF UK v Praze, členové prof.
MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. - Nefrologická
klinika VFN LF UK v Praze, prof. MUDr.
Viera Spustová, DrSc. - Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, SR, prof. MUDr.
Miroslav Mydlík, DrSc. - IV. interní klinika
FN L. Pasteura, Univerzita P.J.Šafárika, Ústav
experimentální medicíny v Košicích, SR, a doc.
MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. Interní klinika FN LF UP v Olomouci.
VR schválila složení komise pro obhajoby
disertačních prací doktorského studijního programu neurologie a psychiatrie: předseda prof.
MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. - LF UK Plzeň,
místopředseda doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.,
LF Plzeň - LF UK Plzeň, členové prof. MUDr.
Hana Papežová, CSc. - 1. LF UK Praha, prof.
RNDr. Ivo Budil, PhD. DrSc. - ZČU Plzeň,
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. - 3. LF UK
Praha, doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. Nemocnice na Homolce, Praha a prof. MUDr.
Jiří Horáček, Ph.D. - 3.LF UK a Psychiatrické
centrum, Praha.
VR schválila složení zkušební komise pro
státní zkoušku z předmětu Lékařská farmakologie: předseda doc. MUDr. J. Koutenský,
CSc., školitel prof. MUDr. V. Eybl, DrSc.,

členové doc. MUDr. O. Mayer Snr., CSc.,
doc. MUDr. D. Waitzová, CSc., doc. RNDr. E.
Kmoníčková, CSc., MUDr. J. Barcal, Ph.D.
VR schválila změny témat disertačních prací
a školitele v programu chirurgie následovně:
MUDr. Inka Třešková: Původní téma:
Nalezení prognostických faktorů u karcinomu
prsu na základě stanovení de novo vzniklých
mutací (SNP-single nucleotide polymorphisms) v nádorové tkáni, školitel doc. MUDr.
Jindřich Fínek, Ph.D.
Nové téma: Biologická aktivita melanomu,
školitel prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
MUDr. Ilona Zedníková: Původní téma:
Nalezení prognostických faktorů u karcinomu
prsu na základě stanovení de novo vzniklých
mutací (SNP-single nucleotide polymorphisms) v nádorové tkáni, školitel doc. MUDr.
Jindřich Fínek, Ph.D.
Nové téma: Biologická aktivita karcinomu
prsní žlázy, školitel prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.
MUDr. Patrik Richtr: Původní téma: Vliv
typu rekonstrukce prsu na relaps nádorového
onemocnění
Nové téma: Ischémie volných laloků, školitel
doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Na závěr jednání VR doc. Kobr přednesl
zhodnocení doktorandského studia v akademickém roce 2008/9
VR vzala na vědomí zprávu, že rektorem
UK byl znovu zvolen prof. RNDr. Václav
Hampl, DrSc.
(hř-r)

Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 10.12.2009
Na programu bylo především habilitační
řízení MUDr. Dany Müllerové, Ph.D., odborné
asistentky LF UK v Plzni a lékařky I. interní
kliniky FN Plzeň v oboru vnitřní nemoci.
MUDr. Müllerová přednesla habilitační
přednášku „Environmentální polutanty a jejich možný vliv na obezitu a diabetes mellitus“.

Dále proběhlo řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D.,
docentky LF UK v Plzni a vedoucí lékařky
odd. peritoneální dialýzy I. interní kliniky FN
Plzeň v oboru vnitřní nemoci. Doc. MUDr.
Opatrná přednesla profesorskou přednášku
“Konvenční a alternativní peritoneální
dialyzační roztoky”.
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VR také schválila nová témata DSP pro
akademický rok 2010/2011. V jednotlivých
oborech se jedná o následující studijní programy:
Anatomie, histologie a embryologie
Prezenční forma:
1. Nové metodiky poznávání regulačních

buněčných mechanismů – komparace genotypu a fenotypu různých buněčných stavů
Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, PhD.
2. Možnosti a význam studia morfologie
a regulačních mechanismů vybraných tkání
– přínos různých modelů k translaci výsledků
do klinického uplatnění
Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
kombinovaná forma
1. Studium časné embryogeneze a genetických
i epigenetických regulačních mechanismů
periimplantačního období
Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, PhD.
Biochemie a patobiochemie
kombinovaná forma:
1.Regulace genové exprese v nádorové tkáni
Školitel: Prof. MUDr. Radim Černý, CSc.
Dermatovenerologie
kombinovaná forma:
1. Srovnání diagnostických metod u imunologicky podmíněných kožních chorob
Školitel: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
2.Kožní nežádoucí účinky onkologické léčby
Školitel: Doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
3. Optimalizace volby fototerapie a léčebného
protokolu u některých kožních onemocnění
a zhodnocení jejich účinnosti
Školitel: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Fyziologie a patologická fyziologie
Prezenční forma:
1. Mechanismy srdečních arytmií a náhlé
srdeční smrti
Školitel: Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
2. Zdroje a funkce extraneuronálních
katecholaminů v kardiovaskulárním systému
Školitelka: MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
3. Experimentální ovlivnění neurodegenerací
Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
4. Elektrofyziologické projevy normálního
a neurodefektního postižení mozku v různých
podmínkách
Školitel: MUDr. Jan Barcal, Ph. D.
Gynekologie a porodnictví
Prezenční forma:
1.Tkáňové prognostické faktory a mutace
v klíčových genech onkogeneze ovariálních
zhoubných tumorů. Chemorezistence/chemosenzitivita ovariálních zhoubných tumorů
a faktory ji ovlivňující
Školitel : MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
kombinovaná forma:
1. Technické aspekty druhé doby porodní.
Školitel : MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
2. Hyperandrogenní syndrom u dospívajících
dívek – diferenciální diagnostika
Školitel : Prof.MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Chirurgie
Prezenční nebo kombinovaná forma:
1. Double bundle technika plastiky předního
zkříženého vazu při řešení chronické nestability kolenního kloubu
Školitel: MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
2. Augmentace osteoporotické páteře
Školitel: MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
3. Zlomeniny pánevního kruhu – miniinvazivní
přístup
Školitel: Prim. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
4. Úloha kmenových buněk v regeneraci jaterního parenchymu
Školitel: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Kombinovaná forma:
1.Chirurgické možnosti léčby degenerativního
onemocnění thorakolumbální páteře
Školitel: MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.

2. Nové možnosti prevence a monitorování
u karcinomu prsu
Školitel: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Lékařská farmakologie
prezenční forma
1. Farmakologie přírodních antioxidačních
látek
Školitel:: Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.
Neurologie, psychiatrie
Prezenční nebo kombinovaná forma:
1. Demyelinizační onemocnění nervového
systému - aktuální diagnostické a léčebné
postupy
Školitel: Prof.MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
2. Cévní příhody mozkové, diagnostika, terapie a sekundární prevence ischemických iktů
Školitel: Prof.MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Pezenční forma:
1. Predikce v léčbě závislosti
Školitel : MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Pediatrie
Prezenční nebo kombinovaná forma:
1. Infekce invazivními kmeny Streptococcus
pneumoniae u kriticky nemocných dětí
Školitel : Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.
Radiologie
Kombinovaná forma:
1.Magnetická resonance v diagnostice nádorů
děložního čípku před a po léčbě
Školitel: Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Stomatologie
Kombinovaná forma:
1. Antimikrobiální účinky nanopartikulí
stříbra modifikované laserem v prostředí parodontálního chobotu
Školitel: Doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Vnitřní nemoci
Prezenční forma:
1.Konzervativní léčba akutní nekrotizující
pankreatitídy
Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
2. Změny mikrocirkulace u pacientů s diabetem
Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
3. Náhrada a podpora funkce orgánů v kritických stavech/ Replacement of and support to
vital organs in shock.
Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
4. Proteomika akutního a chronického selhání
funkce ledvin
Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
5. Akutní koronární syndrom
Školitel: Doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
6.Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních
roztoků
Školitelka: Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Prezenční nebo kombinovaná forma:
1. VO2max u nemocných s těžkým obstrukčním
spánkovým syndromem- před a po léčbě
CPAP/BiPAP terapií
Školitel: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
2. D vitamin rizikový faktor vzniku a rozvoje
nádorů
Školitel: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
3.Cirkulující nádorové buňky
Školitel: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Kombinovaná forma:
1. Mechanizmy vlivu syndromu obstrukční
spánkové apnoe na kardiovaskulární soustavu
Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
2. Metabolické faktory a jejich vztah k vlastnostem tepenného řečiště
Školitel: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
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3. Použití nízkomolekulárních heparinů
v graviditě
Školitel: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
VR schválila návrh na složení komise pro
habilitační řízení MUDr. Aleše Kroužeckého,
Ph.D. odborného asistenta LF UK v Plzni
a lékaře JIP I. interní kliniky FN Plzeň v oboru
vnitřní nemoci v tomto složení: předseda prof.
MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. - I. interní
klinika FN LF UK v Plzni, členové: prof. MUDr.
Danuše Táborská, DrSc. - Anesteziologickoresuscitační klinika FN u sv. Anny, LF MU
v Brně, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny FN LF MU v Brně, doc. MUDr. Josef
Zadražil, CSc. - III. interní klinika FN LF UP
v Olomouci, a prof. MUDr. Ondřej Viklický,
CSc. - Klinika nefrologie IKEM Praha.
VR schválila návrh na složení jmenovací
řízení doc. MUDr. Richarda Rokyty, Ph.D.
docenta LF UK v Plzni a vedoucího lékaře
kardiologie I. interní kliniky FN Plzeň v oboru
Vnitřní nemoci v tomto složení: předseda prof.
MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC - III.
interní – kardiologická klinika FN KV 3.LF
UK v Praze, členové: prof. MUDr. Martin
Matějovič, Ph.D. - I. interní klinika FN LF
UK v Plzni, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
- I. interní kardioangiologická klinika FN
u sv. Anny, LF MU v Brně, prof. MUDr.
Ján Murín, CSc. - I. interní klinika FN LF
UK v Bratislavě, SR, a prof. MUDr. Jindřich
Špinar, CSc., FESC - Interní kardiologická
klinika FN MU v Brně.
VR schválila návrh na složení komise
pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
disertačních prací doktorského studijního
programu Vnitřní nemoci. Členy komise
jsou: předseda prof. MUDr. Ondřej Topolčan,
CSc. LF UK Plzeň, členové: prof. MUDr.
Martin Matějovič, Ph.D. LF UK Plzeň,
prof. MUDr.RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Endokrinologický ústav Praha, prof.MUDr.
Karel Vondra, DrSc. Endokrinologický ústav
Praha, prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. LF
UK Plzeň, prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D
LF UK Plzeň, prof. MUDr. Hana Rosolová,
DrSc. LF UK Plzeň, prof. MUDr. Jaroslav
Racek, DrSc. LF UK Plzeň, prof. MUDr.
Richard Hampl, DrSc., Endokrinologický
ústav Praha, prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
LF UK Plzeň, prof. MUDr. Václav Zamrazil,
DrSc. Endokrinologický ústav Praha, doc.
MUDr. Otto Mayer Jr., CSc. LF UK Plzeň, doc.
MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. LF UK Plzeň,
doc. MUDr. Luboš Houbec Jr., Ph.D. LF UK
Plzeň, prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. LF
UK Plzeň, doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
LF UK Plzeň, doc. MUDr. Richard Rokyta,
Ph.D. LF UK Plzeň, doc. MUDr. Milan Teřl,
Ph.D. LF UK Plzeň, a doc. MUDr. Vojtěch
Hainer, CSc. Endokrinologický ústav Praha.
VR na závěr schválila změnu školitele
doktoranda MUDr. Ladislava Bernáta (DSP
Stomatologie) z důvodu úmrtí školitele. Téma
disertační práce „ Poruchy funkce štítné žlázy
po radioterapii hlavy a krku“ se nemění. Místo
původního školitele MUDr.Jiřího Waltera,
Ph.D. je novým školitelem MUDr. Daniel
Hrušák, Ph.D.
VR dále projednala zásadní změnu ve financování specifického výzkumu. Rektor UK
v tomto směru vydal příslušná opatření (36, 37
a 38/2010), která jsou uvedena též na webových
stránkách fakulty: http://www.cuni.cz/UK3106.
html. Datum pro odevzdání návrhů projektů
na fakultu je nejpozději 5. 2. 2010.
(hř-r)

LETOŠNÍ LAUREÁTI NADACE PROF. E. VENCOVSKÉHO
ci pracovala v oboru očního lékařství, Jaromír Holas by chtěl na Ústavu
fyziologie pokračovat ve své práci, týkající se elektrofyziologie srdce,
MUDr.Martin Salášek by se nejspíše chtěl věnovat dětské ortopedii
a Jan Beneš by byl rád nejen úspěšným studentem zubního lékařství, ale
i nadále by se chtěl věnovat orientačnímu běhu, v němž třikrát reprezentoval ČR na juniorských mistrovstvích světa a např. loni se v Austrálii stal
mistrem světa ve štafetě v kategorii juniorů.
JUDr. Šindelářová poté velmi ocenila dar paní Josefiny Napravilové,
která v roce 2009 věnovala Nadaci částku 677.300 Kč. Paní Napravilová,
narozená v r. 1914 v Plzni, byla mj. letos 28. října vyznamenána prezidentem republiky za své zásluhy Řádem T.G.Masaryka. Uznání si získala
svým neúnavným úsilím vyhledat české děti, zavlečené za války nacisty
do celé Evropy; podařilo se jí vypátrat 40 těchto dětí. Po roce 1948 žila
ve Vídni, kde pomáhala utečencům z komunistických zemí, později se
přestěhovala do Kanady a do vlasti se vrátila v roce 1994. Tady učila děti
angličtinu, finančně podporovala studenty a přispívala dětským nemocnicím. Paní Napravilová je také držitelkou vyznamenání města Plzně
– historické pečeti, kterou nedávno přijala z rukou plzeňského primátora
Pavla Rödla.
Paní Napravilová, která žije v Táboře v Domově pro seniory, byla na
předávání podpor pozvána, avšak pro onemocnění se nemohla dostavit.
Proto jak odměnění studenti, tak výbor Nadace jí mimo jiné i touto cestou za její dar upřímně děkují.
-jak-

U příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu
a demokracii byly 18.listopadu 2009 tradičně uděleny dvěma vynikajícím
studentům Lékařské fakulty UK v Plzni peněžní podpory z Nadace prof.
MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. :
podporu Nadace převzali studenti Ivana Javůrková ze 6. ročníku
a Jaromír Holas ze 3.ročníku všeobecného lékařství.
Vzhledem k tomu, že Nadaci věnovala významný finanční dar také
paní Josefina Napravilová, byli na její přání odměněni další dva vynikající
studenti – absolventi prvého a posledního ročníku studia akademického roku 2008/2009, a to Jan Beneš ze současného 2.ročníku zubního
lékařství a MUDr. Martin Salášek, dnes již lékař Kliniky ortopedie
a traumatologie Fakultní nemocnice v Plzni.
Odměnění studenti mají povinnost podat výboru Nadace zprávu
o využití udělených finančních prostředků, které se pohybovaly ve výši
od 10 000 do 30 000 Kč.
Podpory z prostředků Nadace předal studentům děkan LFUK doc.
MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. za přítomnosti členů výboru Nadace
proděkana doc. MUDr. A. Zichy, JUDr. J. Šindelářové, doc. MUDr.
H.Zavázalové,CSc. a prof.MUDr. J.Kiliana, DrSc.
Výběr studentů provedl výbor Nadace jak na základě jejich studijních
výsledků, tak na základě jejich dalších aktivit, např. sportovní nebo jiné
reprezentace Lékařské fakulty apod.
V následné přátelské besedě studentů s členy výboru Nadace studenti
hovořili o svých aktivitách a přáních; Ivana Javůrková by ráda po promo-

JAK SE STUDOVALO PŘED PADESÁTI LETY
„Vy mladí ani nevíte, jak dobře se vám
dneska vede. To za našich časů nebejvalo!“ Jsem
starej dědek a dobře vím, s jakým shovívavým
či méně shovívavým úsměškem každá mladá
generace přijímá podobné výroky. A s jakou
nevolí ignoruje pozvednutý káravý prst těch
pošetilých stařen a starců, jejichž řeč oplývá
podobnými zrnky moudrosti. A přesto mi to
nedá. Ne, nehodlám srovnávat dnešek s dobou
mého mládí. Ani nechci zvedat prst k nějakému
káravému gestu. Rád bych jen vylíčil několik
zážitků z těch předpotopních dob mých vlastních studií. Několik perliček, které nejsou snad
jenom pro zasmání. Laskavý mladý čtenář – jak
se pěkně říkávalo – jistě dospěje sám k vlastnímu úsudku.
Ujišťuji, že všechny příběhy se odehrály tak,
jak o nich píšu. Jsou to mé osobní zážitky. Pouze
jména zúčastněných osob jsem si dovolil mírně
pozměnit, abych snad někomu nešlápnul na
nohu.
Trest smrti pro tátu
Bylo to v dobách nejtemnějšího stalinizmu.
Měli jsme na gymnáziu spolužáka – jmenujme ho Čejka. Právě probíhaly politické soudní procesy s takzvanou rozvratnou skupinou
doktorky Horákové. A Čejkův táta byl mezi
obžalovanými. Jednoho dne odvedli Čejku
během vyučování ze třídy a za chvíli na to se
ozval v našem školním rozhlase hlas ředitele
gymnázia. Promluví k vám váš spolužák Čejka.
Promluvil. A to tak, že jsme zkameněli. Prohlásil
o svém tátovi, že je imperialistickým rozvratníkem a kontrarevolucionářem a žádal pro
něj trest smrti. Toho dne se Čejka do třídy
už nevrátil a od té doby ho na našem gymnáziu nikdo neviděl. Teprve v osmašedesátém
roce, během památného pražského jara, kdy
leccos z neblahých dob temna proniklo na
povrch, se mi dostal do ruky novinový článek
o našem někdejším spolužáku Čejkovi, v němž
vypověděl, jak to tenkrát vlastně bylo.Tajná
policie mu sdělila, že jeho tátovi hrozí trest
smrti, ale že mu dají jenom doživotí, když on,
jeho syn, veřejně prohlásí, že pro něj žádá trest
smrti. Stěží si umím představit, jak Čejkovi asi
bylo, když to prohlášení učinil. Tátu mu však
přesto popravili.

Novinářská svoboda
Celá třída šla povinně na výstavu. Jmenovala
se „Vlastní silou“ a pojednávala o vývoji dělnického hnutí. Po jejím shlédnutí jsme
v hodině češtiny měli napsat kritický rozbor
výstavy v novinářském stylu. Zřejmě jsem se
tehdy pomátl na rozumu, protože jsem nakrátko
zapomněl, v jaké době a v jakém politickém
systému žijeme. Výstavu jsem prostě strhal.
Samozřejmě jsem si netroufal vyjádřit se nějak
negativně k dělnickému hnutí jako takovému.
Ale vzal jsem si na mušku způsob, jakým byla
výstava uspořádána. Vytknul jsem jí celkově
nudnou koncepci, nemožnou výtvarnou úroveň,
slabé osvětlení, chyby v textech a několik dalších,
víceméně formálních nedostatků. Celkové zhodnocení jsem zakončil šalamounským vyjádřením
asi v tom smyslu, že tak závažné téma by si
zasloužilo výstavu lepší kvality. Zapomněl jsem
však, že tu výstavu jistě zorganizovali nějací
důležití straničtí funkcionáři a že to, co dělá
strana, musí být prostě vynikající, i kdyby to
byla ta největší blbost. Nedošlo mi, že psát něco
v novinářském stylu tehdy ještě neznamenalo
psát kriticky, i když se to týkalo maličkostí.
Osobní pohled na věc byl nežádoucí. Všichni
měli být stejného mínění a bez výhrady souhlasit se vším, co platilo za oficielní názor. A tak
jsem dostal úlohu zpátky s velkou červenou,
několikrát podtrhnutou pětkou a s poznámkou: „Nepochopil význam výstavy; maturita
ohrožena!“
Kdo nepatří na vysokou školu
Náš spolužák Kája byl kovaným komunistou.
S legitimací komunistické strany se tehdy mohlo
chlubit jen málo mladých gymnazistů. Ale Kája
ji měl. Jako jediný ze třídy. Nám ostatním to bylo
celkem jedno, nepřikládali jsme tomu nějaký
zvláštní význam a dokonce jsme si proto občas
z Káji utahovali. To byla ovšem chyba, jak se
ukázalo při maturitě. Samotné úspěšné složení
maturitních zkoušek ještě nikoho neopravňovalo
k tomu, aby se přihlásil ke studiu na vysoké
škole. K tomu bylo zapotřebí zvláštního
doporučení gymnázia a tou první komisí, která
to doporučení navrhovala, byl takzvaný třídní
výbor. Ten se skládal ze tří volených spolužáků
a z jednoho dosazeného člena komunistické
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strany. A tím byl v naší třídě právě Kája. Strana
ho vybavila jakousi neomezenou pravomocí,
včetně práva veta, takže podobně jako světové
velmoci mohl jednoduše zabránit jakémukoli
usnesení těch tří volených členů výboru. A tak
se také stalo. Několika uchazečům prostě zablokoval přístup na vysokou školu. Se sveřepým
výrazem ve tváři tvrdil, že hájí oprávněné zájmy
komunistické strany a pracujícího lidu, a že ti
dotyční uchazeči jsou politicky nespolehliví a v
jeho očích na vysokou školu nepatří. Pokazil
tak život několika spolužákům. Strana se mu
však za to neodvděčila. Stal se sice aktivním
důstojníkem tankistou, jak si vždycky přál, ale
když mu později jeho oba synové utekli za
hranice do Kanady, dostal se proto před soud
a z armády ho vyhodili. Když jsem se s ním po
čtyřiceti letech znova setkal, sypal si popel na
hlavu a ujišťoval mě, že sám nechápe, jak se
mohl tenkrát nechat stranou natolik zblbnout.
Trochu opožděné poznání.
V májovém průvodu
Jestliže jste někdy viděli historické záběry
májových průvodů na Václavském náměstí
z dob totality, pak jste jistě viděli i mě. Mohli
jste mě vidět, jak nesu transparent a nebo
jak nadšeně provolávám slávu a mávám prezidentu Zápotockému a ostatním stranickým
pohlavárům. Samozřejmě jste mě nepoznali.
Neviděli jste mne jako jedince, ale jako dav.
Nejít do májového průvodu znamenalo v těch
dobách vyloučení ze školy. Svátek práce na
prvního máje, to bylo něco jako komunistické
Vánoce a Silvestr najednou. Scházeli jsme se
na seřadišti už časně zrána a tetelili se zimou
v modrých košilích s odznakem svazu mládeže.
Já jsem se netetelil. Svazáckou košili jsem nikdy
ani nevlastnil a kupodivu mi to nějak prošlo.
Prošlo mi to dokonce i před maturitní komisí,
kterou jsem svým bílým sakem asi natolik
vyvedl z rovnováhy, že mě nechali odmaturovat i bez té svazácké košile, ještě než se docela
vzpamatovali. Ale toho každoročního šaškování
na prvního máje jsem se pravidelně zúčastňoval.
Nebylo vyhnutí. Bylo mezi námi několik
vševidoucích „božích očí“ a tak se aspoň k tomu
rannímu srazu dostavili všichni, i ti s horečkou
nebo nohama v sádře a bez hlavy. Švejkovalo

se. Bylo několik možností, jak v průběhu té
manifestace utéct. Ale nebylo to snadné. A když
měl člověk smůlu a napařili mu do ruky držák
nějakého transparentu s duchaplným textem
jako „studentská armáda dá reakci na záda“,
pak už nebyla žádná možnost záchrany a nezbylo, než si celý průvod odpochodovat. A to někdy
i dvakrát až třikrát kolem stejné tribuny, aby se
zdálo, že těch jásajících davů je víc. Nezbývalo,
než se drobně švejkovsky mstít. A tak jsme na
politiky na tribuně, kteří se přiblble usmívali
a blahosklonně kynuli davu, řvali z plného
hrdla sprostá slova místo oslavných hesel. Tu
naši sprosťárnu v tom všeobecném řevu stejně
nikdo nepostřehl. Ale nám se ulevilo. Normálně
nejsem sprosťák, jenomže doba nebyla normální.
Vesele si pískal
Pracoval jsem právě na své promoční práci.
Dojížděl jsem každý den z Dejvic do budovy
tehdejší biologické fakulty ve Viniční ulici v centru Prahy a protože jsem odjakživa patřil mezi
ranní ptáčata, objevoval jsem se na fakultě
už kolem šesté ráno, dlouho před začátkem
přednášek. Byly to chvíle soustředěného poklidu a práce. Jsem člověk veselé mysli a tak
jsem si přitom většinou pro sebe prozpěvoval
nebo pískal. Býval jsem v těch časných ranních
hodinách na ústavě sám, až na paní Zbořilovou,
uklízečku, která se ještě před příchodem ostatních starala o to, abychom měli v pracovně čisto.
Většinou komentovala mé hudební projevy s
určitým zalíbením. Až jednou … To se na mne
zamračila a odešla beze slova z místnosti. Netušil
jsem, že toho dne zemřel Stalin. A netušil jsem,
jaké to bude mít pro mne následky. Bodrá
paní Zbořilová byla totiž náramná soudružka.
A tak jsem byl druhého dne předvolán před
stranickou komisi fakulty. Došlo jim na mne
udání následujícího znění: „Vesele si pískal,
když zemřel Stalin“. Marně jsem se hájil, že jsem
časně zrána o Stalinově smrti ještě nic nevěděl.
Straníci mne vyloučili ze studií. Naštěstí se našlo
několik rozumných univerzitních funkcionářů,
včetně děkana fakulty, kterým se podařilo prosadit odvolání. S poukazem na mé dosavadní
bezúhonné chování a na mé mimořádně dobré
studijní výsledky bylo vyloučení změněno na
přísnou stranickou důtku a podmínku, že budeli se něco podobného opakovat … Neopakovalo
se a já jsem směl dostudovat. Ale paní Zbořilová
se na mne od té doby už jenom mračila.
O Budulínkovi
Byl velký, tlustý, krátkozraký a strašně se
potil. Pohyboval se s elegancí ledního medvěda,
ale byl mírumilovný, jako beránek. Dobrák
od kosti. Ze všeho na světě nejvíc miloval

brdské lesy a snil o tom být hajným někde
na Dobříšsku nebo u Příbrami. Pro povolání
hajného měl asi ty nejlepší předpoklady. Na
studium se nehodil. Přesto studoval. Bylo to
přání jeho rodičů. Učil se ve dne v noci. O
přestávkách mezi přednáškami, při jídle v menze, při jízdě v tramvaji a při chůzi po ulici. Asi
mu to trochu strašilo v hlavě, protože se občas
choval poněkud neobvykle. Když jednou na
společné exkurzi do terénu musel vykonat jistou potřebu, neuchýlil se k tomu do ústraní,
ale vyšplhal se na holý pahorek a vystrčil svou
obrovskou bílou zadnici přímo na nás. Oněměli
jsme úžasem. Ještě víc oněměl úžasem profesor
Zájezdský nad Budulínkovými odpověďmi při
první velké zkoušce. Protože jsem byl tehdy
vedoucím našeho studijního kroužku, patřilo
k mým povinnostem být u každé zkoušky jako
studentský přísedící. A tak jsem volky nevolky
musel vyslechnout všechno to nehorázné blábolení našeho Budulínka. Profesor Zájezdský si
mne vzal stranou a ptal se, zda nevím, jak se
ten člověk vůbec dostal na vysokou školu.
Nevěděl jsem. Nebyl jsem zasvěcen do všech
podrobností. Profesor Zájezdský odešel telefonovat. Když se po delší chvíli vrátil, prohodil ke mně polohlasně jen jedno jediné slovo.
Strana. Budulínkovi napsal dostatečnou. Zřejmě
si vážil svého místa univerzitního profesora.
Podobně se zachovali později i všichni ostatní
zkoušející. S mocnou přímluvkyní v pozadí
– o níž možná vůbec nevěděl – se budulínkovi
podařilo proplout až do posledního ročníku
studia. Bylo mu to však málo platné. Při své
závěrečné promoční práci kápnul na mladého
nevědomého docenta, který jeho práci zamítnul
jako naprosto nedostatečnou. Také pomocný
vítr z pozadí nevanul později už tak silně, jako
zpočátku. A tak po třetím marném pokusu
o promoci si Budulínek vzal život. Brdské lesy
přišly o člověka, který je nade vše miloval.
Takovej mikrob
Rád bych vyslovil velkou a upřímnou
pochvalu většině našich českých učitelů, jak těm
na gymnáziu, tak i těm z univerzity. V cizině jsem
si později nejednou ověřil, jak dobře a důkladně
nás připravili pro život. Skoro všichni byli
výbornými odborníky v oborech, kterým nás
učili, a mnozí z nich se nám stali příkladem
i po osobní stránce. Bylo mezi nimi i několik
opravdových osobností. Však také většina
z nich patřila k té staré gardě, která ještě nebyla
poznamenaná komunizmem. Později však k nim
přibyla nová generace „učitelů“ vojáků. Na
všech vysokých školách byla totiž zavedena
vojenská příprava jako povinný předmět pro
všechny studenty a pro dobrovolnice z řad

studentek. Cvičilo se každý týden v terénu, na
střelnicích a na nejrůznějších cvičištích. V letních prázdninách bývalo soustředění a konaly
se manévry. Navíc jsme museli vyslechnout
nespočet teoretických přednášek a učit se vojenským řádům. Přednášeli nám vesměs důstojníci
vysokých hodností a nízkého inteligenčního
kvocientu. Tomu odpovídala také kvalita výuky.
Jeden jediný příklad za všechny. Ujišťuji, že
to není anekdota. Představte si velkou univerzitní posluchárnu, napěchovanou studenty lékařství a biologie. Za katedrou se potí
major zdravotnictva a přednáší nehoráznosti
o dodržování vojenské hygieny. Nám, budoucím
biologům a lékařům! Uprostřed záplavy verbálních nesmyslů pronesl větu, která ho dozajista
učinila nesmrtelným „Soudruzi, takovej mikrob,
to není jenom tak. Ten vám proleze i spodním
prádlem!“ Ten dobrý muž asi nikdy nepochopil,
proč se po vteřině udiveného ticha rozeřvala
celá posluchárna burácivým smíchem, že se
málem sesypala budova pražského Albertova.
Prof. RNDr. Milan Klíma, CSc.
O autorovi:
Prof. RNDr. Milan Klíma, CSc. studoval
biologii a antropologii a srovnávací embryologii
na Univerzitě Karlově v Praze a v Plzni (u prof.
Dr. O. Slabého, DrSc.). Od roku 1969 působí
jako profesor anatomie (Klinikum der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.)
se zaměřením na anatomii člověka a srovnávací
anatomii a embryologii. Je autorem více než 130
odborných prací a 15 knižních publikací, mimo
jiné pětidílného Anatomického atlasu člověka,
a také spoluautorem velké Encyklopedie
člověka. Je hostujícím profesorem na Akademii
výtvarných umění „Städel-Schule“, tvoří
ilustrace pro biologické a lékařské odborné
časopisy. Také volná malířská forma prof. Klímy
je zaměřená na anatomické motivy, uspořádal
přes 40 samostatných výstav v různých zemích,
např. v roce 1997 velkou výstavu pod názvem
„Fantastická anatomie“ v Národním muzeu
v Praze v rámci spolupráce mezi Karlovou
Univerzitou a Univerzitou J.W. Goethe ve
Frankfurtu nad Mohanem.
S ústavem histologie a embryologie LF
UK v Plzni spolupracuje prof. Klíma již od
šedesátých let a zvláště intenzivně od roku
1990 při studiu vývoje cév u kytovců. Je hostujícím profesorem na Lékařské fakultě UK
v Plzni a za obětavou spolupráci je nositelem
jak medaile LF UK v Plzni, tak Zlaté medaile
Univerzity Karlovy. Je také čestným členem
České zoologické společnosti.
Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.

PENÍZE NEBO ŽIVOT?
Hned první den jsme měli kromě plánovaných zákroků i službu na
takzvaném Out Patient Department, což znamenalo něco jako ordinace
pro chudé, kteří si neplatili pojištění, protože na něj neměli peníze. Čas
vyhrazený pro OPD byl dvě hodiny, kdo přišel včas a přišla na něho
řada, měl štěstí, kdo ne, musel počkat dva dny, protože se zde ordinovalo
pouze dvakrát týdně. Ale nešlo pouze o akutní případy, přes OPD si pacienti mohli nechat udělat i nový nos, opravit jizvu nebo odstranit hemangiom. Ošetření přímo v ordinaci stálo tři dolary, za stejné by soukromý,
plánovaný pacient zaplatil i třeba šedesát dolarů. Potom existoval jakýsi
tlustý ceník všech zákroků, které byly oproti soukromým pacientům
cenově zvýhodněny, ale neoperovali nejlepší lékaři a i podle přístupu na
sále většinou člověk poznal, do jaké škatulky kdo patřil.
Mezi nespočtem dětí a dospělých, kteří přišli ten den pouze na vyndání
stehů, přišla rodina s dvaadvacetiletým synem, který měl kožní nemoc
Xeroderma pigmentosum. Obličej měl posetý névy, mnoho z nich již
malignizovalo do melanomů, bazaliomů a nevím čeho ještě. Byl slepý.
Seděl tam se svými rodiči, kteří se dlouho bavili s lékařem, co dál, že tato
nemoc syna postupně zabijí a co mohou udělat.
Lékař viděl jediné možné řešení v transplantaci vlastního kožního

K tomuto tématu k zamyšlení mě přivedla letošní měsíční stáž v Bejrútu. Ačkoli nejsem odborník na toto téma, přišlo mi to zajímavé a nechtěla
jsem si to nechat pouze pro sebe.
Jak už jsem napsala, bylo to v Libanonu, zemi, která se snaží přiblížit
Spojeným státům a Evropě více než kterákoli jiná arabská země a která
je známá svým liberálním přístupem k náboženství a otevřeností světu.
Libanonští medici vidí svoji budoucnost ve Spojených státech a na ulici
Vám poradí cestu anglicky nebo francouzsky téměř každý.
Byla jsem na oddělení plastické chirurgie v nejlepší nemocnici na
Blízkém Východě. Pacienti do ní přijížděli ze široka daleka, Jordánska,
Sýrie, Iráku … A ta nemocnice byla krásná, moderní, taková, jaké známe
z amerických seriálů. Všude čisto, usměvaví lékaři a dětské sestřičky
v šatech se zvířátky, aby se děti nebály.
Ale všechno to bylo jen pro toho, kdo má peníze. V Libanonu totiž
chybí tzv. střední třída. Rozdělení společnosti na bohaté a chudé tady
bylo znát více než kdekoli jinde ve městě samotném. Pacienti se dělili
na ty, kteří si platí a neplatí pojištění a pak dále i podle výše pojištění.
Na našem oddělení potom bylo i hodně zákroků, které si pacienti platili
sami, a sumy to byly opravdu vysoké.
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nemocnici neexistují žádné rozdíly bohatý versus chudý, kde má každý
právo být ošetřen, ať má nebo nemá dům s bazénem. Ač se předpisy
neustále mění, podstata je pořád stejná, ať se platí 30 korun nebo ne.
Když vidím českého člověka stěžujícího si na to, co tady máme špatně,
vždycky mám chuť poslat ho vystrčit nos do ciziny, aby mohl srovnat, že
je tu spoustu věcí, které jsou tu lepší než jinde, ale doposud to neviděl.
Možná to je ale jen česká nátura pořád si na něco stěžovat, hledat
mouchy.
Tahle stáž mi dala mimo jiné i možnost nakouknout, jak to chodí i v
jiných zemích Evropy, kde často dochází k jiným extrémům. Například
jeden dánský kamarád si na cestování vydělával prací v nemocnici,
kde ale nepracoval jako sanitář nebo sestřička, ale v případě, že byl na
oddělení umírající pacient v terminálním stádiu, byl po celou dobu jeho
umírání s ním na pokoji. Aby nebyl pacient v posledních chvílích sám.
Nápad samotný se mi líbí, protože si myslím, že nikdo nechce umírat sám.
Jenže když jsme se ho ptali, co tam třeba i dva dny s tím pacientem dělal,
řekl, že se koukal na televizi nebo se učil. V tu chvíli podle mě celá tahle
práce ztrácí smysl a peníze, které tahle služba stát stojí, jsou vyhozené.
Na závěr, který možná bude až příliš patriotický, bych chtěla říci, že
ačkoliv je vždy co zlepšovat, se mi náš zdravotní systém líbí a nákladné
péče se většinou spravedlivě dostane pacientům, kteří si ji zaslouží.
A jsem ráda, že můžeme žít právě tady.

štěpu namísto obličeje. Zdálo by se, že je rozhodnuto, co dál, jenže celá
věc měla jeden háček. Šlo o chudou rodinu a nemohli si operaci dovolit.
Jistě, ve městě byly i jiné státní nemocnice, které byly podstatně levněji,
ale jejich úroveň byla nevalná a navíc neměli ani potřebné vybavení. Od
té doby jsem toho kluka neviděla.
Ten samý den odpoledne přivezli pacienta, který utrpěl autohavárii.
Měl otevřenou zlomeninu stehenní kosti a vícečetné zlomeniny dolní
čelisti a orbity. Byl to akutní případ, jednalo se rychle. Nejdůležitější
bylo operovat nejdříve stehno a potom zbytek, pěkně po pořádku podle
důležitosti. Druhý den jsme při ranní vizitě kontrolovali naši hrstku
pacientů, ale tenhle muž mezi nimi nebyl. Pojištění mu totiž stačilo pouze
na první operaci. Byl proto převezen do státní nemocnice, kde mu měli
operovat ostatní zlomeniny.
O týden později přišla šestašedesátiletá paní, soukromý-bohatý
pacient na liftink obličeje. Proč ne, chtěla se ještě líbit manželovi a měla
na to peníze, přesněji osm tisíc dolarů. Svolali na sál profesora, aby ji
operoval, aby nic nebylo zanedbáno. Paní udělali i liposukci podbradku,
botulotoxinové injekce byly v plánu, hned, jak se z operace zotaví a paní
omládla na operačním stole o dobrých patnáct let. Ráno se probudila
sama v pokoji s výhledem na moře a při vyndávání drenů zpoza uší natahovala ruce, aby ji za ně někdo chytil, když ji to tolik bolelo. Možná to
bylo v ceně …
Bylo mi z toho smutno. Vzpomněla jsem si na toho kluka, který místo
toho, aby běhal po pláži, seděl zakrytý doma, aby na něj sluníčko nemohlo. A postupně umíral. A to všechno jen kvůli penězům, které neměl.
Vzpomněla jsem si v tu chvíli na náš zdravotní systém, kde ve Fakultní

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

ABSOLVENTI Z LET 1963 A 1964 SE SEŠLI NA PŮDĚ ALMA MATER
Jako každých pět let sjeli se i letos absolventi plzeňské Lékařské fakulty z let 1963 (stomatologové) a 1964 (všeobecné lékařství) na půdu své alma mater společně zavzpomínat na léta
prožitá v přednáškových posluchárnách, studovnách, praktikárnách a v rolích elévů u lůžek
pacientů, a samozřejmě se navzájem informovat, co je nového v jejich osobních životech. Mnozí již
užívají zasloužilá léta odpočinku, mnozí však dále pracují. Pro většinu z nich nebylo lehké adaptovat se na změněné podmínky našeho zdravotnictví, přesto si dokázali zařídit soukromé ordinace
a získat klientelu, které věnovali všechny své znalosti a medicínský um, aby každému jednotlivému
pacientovi pomohli vrátit zdraví nebo alespoň mu ulehčit jeho zdravotní potíže. Rádi také mezi
sebou přivítali jednoho ze svých bývalých učitelů prof. MUDr. Pavla Sobotku, DrSc., který většinu
z nich připravoval ke zkoušce z patologické fyziologie. Hlavní organizátor srazu MUDr. Jan
Knára, známý karlovarský stomatolog, letošní sraz shrnul: Letos se nás sešlo pětapadesát, tedy
slušná účast. Zavzpomínali jsme i na kolegy a kolegyně, s nimiž se v životě pozemském už nikdy
neuvidíme, takový je ale života běh. Setkání v prostorách jídelny Šafránkova ústavu oživil stylovou
hudbou pan Špelina se svým kolegou. Nejvzdálenějším účastníkem setkání byl MUDr. Drahomír
Oujezdský, který na sraz přijel ze Švýcarska. Vzhledem k tomu, že přes pokroky medicíny naše
řady již řídnou došlo k všeobecné dohodě, že zkrátíme interval mezi našimi srazy. Ten příští je
plánován na rok 2012, tedy za tři roky.“
(jn)

17

Organizátor srazu MUDr. Jan Knár (vpravo)
a čestný host prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.

ANATOMICKÉ KONGRESY (2. ČÁST)
Mnozí pamětníci dodnes s radostí vzpomínají, jak pěkný 20. anatomický
sjezd uspořádali Plzeňáci v roce 1977 – konal se totiž v Železné Rudě,
a to zásluhou tamních společenských kontaktů prof. Slípky. Zahájení
proběhlo v hotelu Slavie a jednání dále pokračovala v hotelu Javor, kde
byla ubytována i většina účastníků (zatímco my, místní dorostenci, jsme
spali v poněkud prostším drážním penzionu „Král Šumavy“). V české
kotlině panovala ve všech sjezdových dnech (17.-19. října) absolutní
inverze a neprůhledná smetanově hustá mlha ji kryla až po Javornou
– nad ní však naopak panovalo nádherné azuro! Po předchozích
výborných zkušenostech ze sjezdů v Bedřichově (1973, pořadatel LF
v Hradci Králové) a ve Vrátné dolině (1975, pořadatel LF Martin)
probíhala odborná jednání pouze v dopoledních hodinách a zbytek času
byl věnován skupinovým výletům (Černé jezero, Pancíř), během nichž
se naskýtaly báječné možnosti k mnoha osobním rozhovorům ve zcela
uvolněné atmosféře. Většina z nás se shodla, že po předchozích dvou
sjezdech bylo i tentokrát zcela jedinečným počinem spojení odborného
jednání s relaxačním pobytem – k tomuto povědomí přispělo i to, že
se do popředí morfologického fóra začala dostávat generace mladých
morfologů, odborně stojící na pozicích slušné evropské úrovně.

Obrázek 6: 32. sjezd Plzeň 1990
tradičně v Plzni) velmi dobře. Bylo totiž čerstvě po dramatickém politickém zvratu, který přinesla sametová revoluce v listopadu 1989, a tak i pro
československé morfology nastaly lepší, svobodné časy. Tento sjezd totiž
předznamenal vládu demokracie a akademické svobody i v morfologické
obci. Vzniklo nové vedení společnosti, která se však krátce nato rozdělila
na samostatnou českou a slovenskou část. ČAS vystoupila z „Purkyňky“
a stala se zcela nezávislou institucí. Se slovenskými kolegy bylo ale
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dohodnuto, že se číslování našich sjezdů
zachová a bude pokračovat. Na
většině morfologických ústavů se vyměnili šéfové a nastoupila mladší
garnitura, již nezatížená spoluprací s minulým režimem. Otevřel se nám
také svět a naše kontakty se zejména západními pracovišti a kolegy se
staly samozřejmostí.
Skončilo také vydávání Folia morphologica (ve svém 38. ročníku!) a jejich pokračováním se stal nový časopis „Functional and Developmental
Morphology“. Byl vydáván ve vydavatelství Academia, patřícím ČAV
a péči nad ním převzal prof. Richard Jelínek s kolegy M. Titlbachem a M.
Dostálem. Dožil se čtyř ročníků, pak již nastala doba honby za publikacemi v časopisech s faktorem impaktu a tak zájem o zasílání příspěvků
do našeho média skončil, škoda…
Ve výčtu zdařilých morfologických akcí nelze také nevzpomenout to,
že díky neutuchajícímu elánu profesora J. Slípky, doc. J. Kočové a doc.
P. Fialy s týmy jejich spolupracovníků se konala setkání řady dalších
společností a vědců – vzpomínám například na jednání Společnosti
anatomů alpských zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Je třeba jen
doufat, že osvědčeným pořadatelům jejich elán vydrží i nadále, aby
plzeňská fakulta mohla být svědkem mnoha dalších morfologických
akcí.

Obrázek 4: 20. sjezd Železná Ruda
24. morfol. sjezd 1981: dá se o něm říci, že měl rutinní uspořádání
a průběh, ale výtečné na něm byly zejména dvě věci: 1. pan profesor Kos zaujal plénum jednak svojí nesmírně zajímavou přednáškou
o významných českých anatomech, pocházejících z jižních Čech a z
Vysočiny (Schrutz, Weigner, Žlábek etc.), jednak pokladní zprávou
– byl vždy známý svojí finanční pečlivostí, a tak jeho přehled mnoha
několikakorunových položek, vydaných za korespondenci, telefony atd.
vyvolal upřímné veselí, neboť společnost tehdy hospodařila opravdu
v řádu stokorun; a 2. znamenitý společenský večer pod taktovkou prof.
Slípky - upřímná srdečnost hostitelů totiž zcela roztavila tradiční akademickou koženost mnoha našich celebrit a naopak utužila přátelství
a kolegialitu členů mladší generace anatomů a histologů na mnohá další
léta.

Obrázek 7: 45. sjezd ČAS Plzeň 2009
A tak i zatím poslední, 45. sjezd ČAS se i v prizmatu toku její historie
bezpochyby jeví ve velmi dobrém světle: již v jeho úvodu se zaskvěl prof.
Slípka svojí darwinovskou prezentací, v sekci klinické anatomie pak
zcela mimořádně zaujala přednáška prof. Valenty o významu současného
pojetí klinické anatomie v medicínském curriculu. I společenská stránka
tohoto setkání byla již tradičně na nejlepší úrovni. Mohli jsme také
s radostí konstatovat, že se mezi účastníky sjezdu opět objevilo velké
množství mladých tváří nových morfologů – v nich je naděje dobrých
a ještě lepších časů české a slovenské morfologie jako výukového oboru
i vědecké disciplíny!
Na závěr bych ještě rád připomenul i další velmi důležitou skutečnost:
jako i na jiných anatomických ústavech, řada pozdějších výtečných
kliniků prošla plzeňskou anatomií během studií jako asistenti nebo
demonstrátoři: J. Valenta, V. Novák, J. Rems, J. Šebor, A. Mulač, J. Kalný,
F. Fakan, K. Koudela, V. Bursa, J. Slípka jun., mnoho dalších působí
v praxích mimo lékařské fakulty (K. Podlipná, J. Šebek, J. Nachtman, O.
Štembera, J. Mašek, J. Hejda a desítky dalších) – anatomie tak po desítky
let tradičně slouží i k výchově vzdělaných lékařů jiných oborů.
J. Stingl

Obrázek 5: 24. sjezd Plzeň 1981
32. morfologický kongres se konal v Šafránkově pavilonu ve dnech 4.-6.
července 1990 – jak je vidět ze sjezdové fotografie, průčelí budovy neslo
ještě znaky toho, že v ní před Lékařskou fakultou ještě nedávno sídlila
Krajská politická škola KSČ, ale my jsme se v ní od počátku cítili (jako
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS …
Již příští rok bude stát v areálu Fakultní
nemocnice na Lochotíně nové Onkologické
centrum. Budova včetně nejmodernějšího
vybavení bude stát přes miliardu korun.
Plzeňský kraj má ve výskytu onkologických
onemocnění primát mezi českými kraji, při tom
ČR jako celek zaujímá ve výskytu zhoubných
nádorů celosvětovou špičku. Ročně zaeviduje FN Plzeň dva tisíce nových onkologických pacientů. Lůžková kapacita se zvýší ze
šedesáti pěti na devadesát. Léčebné kapacity
zvyšuje i nemocnice Privamed. Pavilon tzv.
jednodenní chirurgie za sto milionů nabídne
několik odborných ambulancí, dva operační
a jeden zákrokový sál. (P. Pechoušek: Do boje
s nemocemi: nová onkologie a jednodenní
chirurgie. 8.10.2009, č. 26, s.2-3)
Šestnáctiletý student se ulil ze školní
praxe aby s kamarádem opravoval králíkárnu. Když kamarádova matka začala shánět
sedmnáctiměsíčního sourozence, uvedený student jej našel tváří dolů v jezírku. Malý chlapec
nedýchal a byl již promodralý. Student zahájil
srdeční masáž a malého přivedl k vědomí.
Kamarád zavolal záchranku. Malý chlapec
přežil bez následků. J. Sejkora: Student se
ulil ze školy. A zachránil život dítěti. PD
16.10.2009, s. 9)
Tým expertů i sami onkologové zjistili, že
rakovinu u nás stále ještě léčíme hůř a stojí
nás to víc peněz než v západní Evropě. Často
se ordinuje chemoterapie místo efektivnějšího
a šetrnějšího ozařování. Mnozí lékaři v terénu
nemají zkušenosti s nádory. Pacienti nechodí
na preventivní prohlídky a přijdou s nádorem
pozdě. V současnosti se stav zlepšuje – do
vybavení onkologických center moderními
přístroji se letos investovalo 1,5 miliardy
korun. Investice ve srovnání s loňskem narostly o pětatřicet procent. L. Petrášová: Rakovinu
léčíme hůř a dráž než v západní Evropě.
mfDnes 17. 10. 2009, č.243, s. A5)
Nejtěžším mužem světa se chtěl stát
Londýňan, který dosáhl celkové hmotnosti
445 kilogramů. Porce, které konzumoval, by
nasytily deset osob. Zdravotní péče o tohoto
muže se v posledních letech vyšplhala na 28
milionů korun. Údajně jej čeká operace, bez
které by dlouho nepřežil. (INT: Chtěl jsem se
stát nejtěžším mužem světa. Blesk 22.10.2009,
č.247, s. 27)
Lidí s psychickými problémy neustále
přibývá. Během jednoho roku trpí alespoň
jednou z duševních poruch více než 27 procent
Evropanů. Čím dříve odborná psychiatrická
léčba začne, tím účinněji může pomoci. ÚVN
v Praze otevřela online Poradnu duševního
zdraví na www.uvn.cz. (rab, čtvk: Ptejte se
psychiatrů. Metro 23.10.2009, č. 207, s.2)
V současné době najdou bez problému
práci lékaři, zdravotní sestry a většinou i obchodní zástupci. Po jiných profesích, například
po řidičích nebo po administrativních pracovnících, však krize poptávku zarazila.
V Klatovech by se např. okamžitě mohlo
zaměstnat osm lékařů. (M. Šrámková: Lékař
najde práci hned, asistentka hledá dlouho. PD
23.10.2009, č.248, s. 24)
Čtyřletá předškolačka se spolu se dvěma
spolužačkami z mateřské školky nakazila
meningokokovou infekcí. Po třetí návštěvě
u lékařky byla odeslána do nemocnice.
Antibiotika zabrala a holčička se vrátila
z nemocnice uzdravena. Z.Schnapka: Terezka
přežila útok meningokoka! Blesk 26.10.2009,
č. 250, s. 4)
Z odpovědí 1400 žáků základních
a středních škol po celé ČR vyplynulo několik
alarmujících zjištění: ke konzumaci alkoholu
se přiznalo 66 %, ke kouření 46 %, „za

školu“ v uplynulém školním roce šlo 31 %
a někoho jiného zesměšňovalo nebo jinak
šikanovalo 30 % mladých respondentů. Pokud
se sociologové dotazovali na znalost těchto
zkušeností u ostatních spolužáků, byly výsledky ještě varovnější: alkohol konzumovalo 78
% žáků, cigarety kouřilo 73 % žáků a drogy
vyzkoušelo již 49 % žáků. Jak dokazují výsledky mnoha výzkumů, sociálně-patologické jevy
mají často původ v nevyhovujícím rodinném
zázemí, nedostatečné péči rodičů a nepříjemně
vnímaném prostředí školy. (J. Fišer: Průzkum:
děti pijí, kouří, ničí cizí věci a ubližují slabším.
Věci veřejné, léto 2009, s. 3)
Novou metodu v léčbě artrózy začali
používat v nemocnici ve Znojmě a v Ostravě.
Koncentrát vlastních krevních destiček je
intraartikulárně aplikován do postiženého
kloubu. Destičky stimulují chrupavčité buňky.
Metoda je účinná zejména ve fázi nastupující artrózy, řekl mluvčí znojemské nemocnice. V pokročilém stádiu je třeba přikročit
k náhradě umělým kloubem. (I. Dvořáková:
Naděje pro 1,5 milionu nemocných? (Blesk
30.10.2009, č. 253, s. 6)
Čtrnáctiletá Holanďanka se chystala sama,
na plachetnici, obeplout svět. Stala by se
tak nejmladším člověkem, který něco podobného dokázal. Právník rodiny uvedl, že celou
cestu by vysílala jedna televizní stanice jako
reality show. Holandský soud však cestu
tak mladé dívce nepovolil. Rekordem proto
zůstává obeplutí zeměkoule sedmnáctiletým
Australanem.
(M. Sodomková: Obeplout svět? Nesmí. Je
jí čtrnáct. mfDnes 31.10.2009, č.254, s. A7.
Chorobnou posedlostí polykat jídelní příbory
trpěla Holanďanka, které při operaci chirurgové vyoperovali z trávicího ústrojí celkem
78 kusů příborů. Polykala výhradně vidličky a
lžíce, nikdy nože. Příběh, publikovaný nyní, se
odehrál před třiceti léty. Žena byla po operaci
přeložena na psychiatrickou kliniku. (INT: 78
vidliček a lžic jí vyoperovali z břicha. Blesk
2.11.2009, č. 255, s.24)
Dva filmové hity Bobule a 2Bobule přispěly
k vyššímu prodeji domácích vín. Spotřeba
vína na hlavu se v ČR zvedla ze 17.2 litru na
18,6. Do obou filmů investovali i čeští vinaři,
a zdá se, že se jim to vyplatilo. Padl dokonce
návrh, aby se od ledna pivo nazývalo „sladové
víno“, tím by mělo jako ostatní vína nulovou spotřební daň a mohlo by zlevnit. (A.
Borovan: Vinaři profitují z filmových Bobulí.
E15, 6.11.2007, č. 496, s. 13)
Z výroční zprávy agentury Evropské unie
pro drogy vyplývá, že marihuanu někdy
v životě kouřilo 44 procent Čechů, do 24 let.
Evropský průměr činí 30 procent. První místo
zaujímají mladí Češi v užívání extáze. Kromě
lehkých drog mladým chutnají i ty tvrdé.
Kokain vyzkoušelo 34 procent Čechů do 34
let, evropský průměr je necelých šest procent.
(jos: Tráva, to je naše. Metro 6.11.2009, č.215,
s. 2)
V půli listopadu došlo kvůli šířící se epidemii
prasečí chřipky k prvním třem uzavřením škol
– gymnázia v Chebu a dvou středních škol
v Olomouci a v Šumperku. Za týden přibylo
rekordních 92 nových případů, celkově se
přiblížila hranice 500 nakažených. (V. Sršeň:
Chřipka vyhnala děti už ze tří škol. Metro
13.11.2009, s. 1)
Vlna chřipkových onemocnění začala
nabírat na síle i v Plzeňském kraji. Situace sice
ještě nedosáhla limitu pro vyhlášení epidemie,
některé školy však díky vysoké nemocnosti
zůstávají uzavřeny. Týká se to např. gymnázia
v Sušici (z 358 nemocných 82), ZŠ v Klatovech
(29 % nemocných žáků), ZŠ v Kolovči (30 %
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nemocných žáků) a dalších. Byl vydán zákaz
návštěv ve FN Plzeň, v nemocnici v Plané a v
léčebně v Dobřanech. Nejkritičtější byla situace na Domažlicku. (M. Švec: Chřipka zavírá
první školy. mfDnes 21.11.2009, s. B1-2).
Mohl by v budoucnu hmyz nahradit v lidském jídelníčku např. maso či ryby? Zdá se
že ano. Podle odborníků se hmyzí bílkovina podobá bílkovině kuřecího masa, kvalita
tuku hmyzu je srovnatelná s tukem mořských
ryb, v těle hmyzu jsou zastoupeny minerály
a chinin, který je obdobou vlákniny. Věda
o využití hmyzu v potravě člověka se nazývá
entomofagie. (R. Vítková: Máš tam ještě
cvrčka? aneb jak chutná brouk. mfDnes,
příloha Víkend 21.11.2009, s. 11)
Pět až šest procent českých dětí trpí
poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Na
rozdíl od vžitých představ dospělých i děti
trpí poruchami psychiky. Hyperaktivní dítě
nevydrží v klidu, dělá mu problém pomalá
chůze, je zvýšeně hovorné. Pokud rychleji
jedná než myslí, hovoří se o impulzivitě.
V léčbě se uplatňuje edukace, farmakoterapie
a psychoterapie. (J. Černý: Když dítě nezvládá
situaci. Metro 23.11.2009, č. 225, s. 11)
Psychický stress má řadu negativních
dopadů na lidský organismus: signály nervového systému k nadledvinkám vedou
k produkci kortizolu a adrenalinu, dochází
ke zvýšení svalového napětí, může se objevit
hyperventilace, zvyšuje se krevní tlak, mohou
se objevit zažívací potíže – zácpa i průjem,
chronický stress má negativní vliv na mužskou
potenci i na menstruační cyklus žen. Je mnoho
triků, jak stress zmírnit, mimo jiné např. svícením, důkladnou snídaní, plánováním pracovní náplně, poslechem hudby s vlastním
broukáním, aktivním pohybem, koupelí,
zakousnutím čokolády a dalšími. (INT: Stres
v práci vás může brzy zabít! Blesk 23.11.2009,
č. 272, s. 15)
Londýnská studentka si chtěla své kaštanové
vlasy obarvit na tmavší odstín. Před aplikací si
zapomněla udělat výrobcem doporučovaný
test. Vzápětí se pak dostavila alergická reakce
s otokem očních víček a obličeje, lékařský
zákrok však naštěstí reakci zmírnil. Z výzkumů
vyplynulo, že ženy použijí denně v průměru
třináct kosmetických produktů, obsahujících
515 chemikálií. (INT: Takhle ji změnila barva
na vlasy. Blesk 23.11.2009, č. 272, s. 23)
S partnerským násilím se v životě u nás
setká 38 % žen. V 80 procentech rodin, kde
se domácí násilí vyskytuje, žijí i děti, jsou v 60
procentech svědky násilí. 84 procent veřejnosti
si myslí, že s tímto problémem by se mělo
něco dělat. Náklady na nápravu problémů,
způsobených domácím násilím, se ročně
odhadují na 5 miliard korun. Paradoxně však
podle jedné ze studií 11 procent českých studentek bylo partnerem udeřeno, ponižováno
či omezováno, dívky si však myslí, že je to
normální, protože „jejich vrstevnice prožívají
to samé“. (K. Perknerová: Násilí na ženách
stojí stát každý rok miliardy. PD 27.11.2009,
č.276, s. 13)
Na otázku „Jak vaši práci zvládala vaše rodina?“ odpověděl laureát Národní ceny vlády
Česká hlava 2009 onkolog prof. MUDr. Josef
Koutecký: „Moje žena mi nesmírně pomohla,
žít s člověkem jako já, který věčně pracuje, je
těžké. Jsem dost všestranný člověk, život si
umím užít. Navíc jsem neměl v životě žádnou
protekci, nikdy jsem neudělal nikomu nic
zlého, nemám strach, že by mne někdo z něčeho
nařkl nebo osočil. Všechno, co jsem dělal, jsem
dělal z lásky a z vlastního velkého zájmu, zanícení a chuti. To dává velkou sílu, stejně jako
víra. Některé věci díky ní beru tak jak jsou, což

člověku přináší pokoru. R. Wallerová: Některé
hranice medicína nepřekročí. mfDnes Víkend,
28.11.2009, s. 45)
Carel Edwards z Evropské protidrogové
komise EU předal MUDr. Pavlu Bémovi Cenu
adiktologie za mimořádný přínos v oboru léčby
a prevence závislostí a protidrogové politiky. V
rozhovoru mj. prohlásil: „Limitem liberalizace
je formální legalizace – ta neprojde. Ovšem v
mnoha evropských zemích probíhá dekriminalizace. Když dekriminalizujete, tak prostě
přestanete zatýkat lidi, kteří mají po kapsách
drogy. Možná je zadržíte a dáte jim varování,
a třeba jim dáte pokutu, ale neposíláte je
do vězení a nedostávají trestní záznam.“ (V.
Běláčková: Svět bez drog není možný. mfDnes
Víkend, 28.11.2009, s. 40-41.)
Nemocí z povolání dlouhodobě ubývá,
nejmarkantněji u nemocí přenosných z člověka
na člověka nebo ze zvířat na člověka. Paleta
nemocí, souvisících s výkonem povolání, je
velmi rozmanitá. U obráběče kovů to může
být ekzém na rukou, u střelmistra porucha sluchu, u programátora migréna a u pekaře astma

vyvolané moučným prachem. Pracovník, trpící
nemocí z povolání, má nárok na náhradu za
ztrátu výdělku, na náhradu za bolest a ztížené
společenské uplatnění a na náklady spojené
s léčením. (R.Růžičková: Nemoci z povolání:
trpí skoro všichni. Blesk 30.11.23009, č. 278,
s. 15)
Kdo nezažil migrénu, nemůže vědět, jak je
tato bolest nesnesitelná. Její původ není zcela
jasný. Důležitou roli hraje dědičnost, může ji
však nastartovat třeba náhlá změna počasí,
konzumace kávy, čokolády nebo vína, pobyt ve
vyšší nadmořské výšce, některé léky, kouření,
menstruace, nedostatek spánku, hladovění
nebo přejídání, stres a další. Konečnou diagnózu může určit jen lékař. (jip, tav: Co dělat,
když udeří migréna. Blesk 10.12.2009, č. 287,
s. 15)
S kombinací mnohočetných zlomenin,
vnitřního krvácení a poranění hlavy se dostává
ročně do plzeňské Fakultní nemocnice kolem
120 pacientů ročně. Jejich život závisí na přesné
diagnostice a rychlém lékařském zásahu.
Traumatologické centrum pro děti a dospělé

pacienty získalo nové přístroje za téměř sto
milionů korun, které pomohou s lepší a rychlejší
diagnostikou a následným ošetřením. (M.
Kunešová: Rentgen ukáže zranění ve 3D. PD
11.12.2009, č. 288, s. 1)
Od 1. ledna začne bezplatné očkování
novorozenců i dalších zájemců proti pneumokokovi. Rozhodnutím poslanců ji zájemcům
začnou plně proplácet zdravotní pojišťovny.
Očkování může ročně zachránit až dvacet
dětských životů. Vakcinace však není povinná.
(fs: Očkování dětí proti pneumokokovi bude
zdarma. PD 11.12.2009, č. 288, s. 16)
Molekula látky, sestavené z atomů bóru,
uhlíku a kobaltu, má schopnost paralyzovat
virus HIV. Virus sice buňku napadne, ale
nová molekula mu znemožní tvorbu dalších
odolných mutací. Nakaženým by to mohlo
prodloužit život až o desítky let. Zablokovat
virus umí molekula už teď, k léku však je ale
stále ještě daleko, připomenul jeden z autorů
z Ústavu organické chemie a biochemie. (J.
Gazdík: Porazí čeští vědci HIV? mfDnes 12.
12. 2009, s. A5)
(jn)

PO KOM MÁ JMÉNO PROCHÁSKŮV ÚSTAV?
VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO PROCHÁSKU (1749-1820)
Jiří Procháska se narodil 10. 4. 1749 v Blížkovicích u Moravských Budějovic. V r. 1754
nebo 1755 začal navštěvovat základní školu
v Blížkovicích, od r. 1759 do r. 1765 však
studoval na latinském jezuitském gymnáziu
ve Znojmě. Následovaly dva roky studií na
Filozofické fakultě univerzity v Olomouci.
V letech 1769-1774 studoval na lékařské
fakultě ve Vídni, poté byl dva roky asistentem profesora Josepha Bartla. V březnu
1778 získal titul magistra očního lékařství.
Ve svém příjmení používal zásadně "s" vzhledem k německé výslovnosti. Procházka nechtěl aby to "z" vyslovovali německy jako
"c", tedy aby z něj při převážné většině jeho
prezentací v německém prostředí neudělali „Prochacku“.
V r. 1779 se oženil s Annou Štěpanovskou, dcerou pražského radního.
O rok později se stal profesorem anatomie, fyziologie a očního lékařství
na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Založil zde anatomické
a patologicko-anatomické muzeum. V r. 1785 se stal členem Královské
české společnosti nauk.
V r. 1791 přijal místo zástupce profesora Josepha Bartla na Vídeňské
univerzitě a zpočátku se zabýval týmiž předměty jako před tím v Praze.
Založil Anatomické muzeum ve Vídni. Od r. 1803 se začal věnovat plně
oftalmologii. Byl pokládán za jednoho z nejlepších očních chirurgů své
doby, provedl okolo tří tisíc operací šedého zákalu.
Jeho věhlas se však vztahuje k průkopnickým výzkumům v oblasti
neurofyziologie. Vytvořil vyčerpávající teorii reflexní činnosti zahrnující koncepce „vis nervosa“ a „sensorium commune“. „Vis nervosa“
byla popsána jako latentní nervová síla obsažená v nervech, a „sensorium commune“ bylo definováno jako bod odrazu mezi sensorickými a
motorickými nervy. Termín „vis nervosa“ použil Procháska jako analogii
Newtonovy „vis gravitans“, neboť věřil, že „vis nervosa“ je základní formou energie, kterou lze pozorovat výhradně v podobě reflexů a odrazů.
Byl stoupencem těch přírodních zákonů, které mohly být ověřeny
(jako Newtonův gravitační zákon), i když v dané chvíli pro ně nebylo
vysvětlení.
Procháska popsal „sensorium commune“ jako zásadní mechanismus
reflexu. Zahrnovalo páteřní míchu, prodlouženou míchu a bazální
ganglia a mělo schopnost odrážet senzorické podněty do motorického
nervového systému podle předem daných zákonitostí, ale také nezávisle
na našem vědomí. Demonstroval reflexy probíhající bez účasti mozku,

které však nemohly proběhnout bez uplatnění páteřní míchy. Z toho
vyvodil, že volní jednání je funkcí mozku, zatímco reflex je závislý na
funkci míchy. Objevil rozdíl mezi předními a zadními kořeny míšních
nervů – jako první poznal, že zadní kořeny vedou signály z těla do míchy,
zatímco přední kořeny vedou signály do kosterních svalů a kontrolují
pohyb člověka.
Jedna z nejznámějších Procháskových prací „Disertace o funkcích nervové soustavy“ byla později přeložena do angličtiny a jako „Dissertation
on the Functions of Nervous System“ publikována společně s prací J.
A. Unzera „The Principles of Physiology“ v Londýně r. 1851. Překlad
Procháskova latinsky psaného originálu provedl editor – významný
fyziolog Thomas Laycock.
K Procháskovým dalším významným prioritám patří první využití
injekční stříkačky k anatomickým studiím na cévách, poznatky o chování
cévní stěny, poznatky o významu cévního zásobení pro růst kostí, popis
gynekologických nádorů a další.
Z jeho publikací uvádíme: Dissertatio inauguralis medica de urinis
(1776-Vídeň), De carne musculari tractatus anatomico-physiologicus
(1778-Vídeň), De structura nervorum tractatus anatomicus (1778 Vídeň a
1779 Praha), Lehrsetze aus der Physiologie des Menschen (1797-Vídeň),
Opera minora anatomici, physiologici et pathologici argumenti (1800Vídeň), Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani
eiusque processus vitalis (1812-Vídeň) a další.
Jiří Procháska je hodnocen jako jedna z největších osobností v dějinách
lékařských a biologických věd u nás. Ač z jeho prací je nejznámější jeho
koncepce nervové činnosti, významné jsou i jeho výzkumy v otázkách
vývoje. Přesvědčivě zastával epigenetický názor proti v jeho době
převládajícímu preformismu, což prokázal v ostré kritice slavného
Lazzara Spallanzaniho (jinak zakladatele experimentální biologie),
typického ovisty s negací úlohy spermie. Jako vynikající anatom se zabýval
také problémem mimoděložního těhotenství a všímal si extrauterinních
nidací zárodku člověka. Velikou pozornost věnoval teratologii a popsal
19 malformací. Zrůdy nebyly pro něho hříčky, ale pokusy přírody, jejichž
studiem je možno porozumět zákonitostem vývoje. Vývoj vykládal epigeneticky a zdůrazňoval význam obou gamet. U nich obou předpokládal
přítomnost zvláštní síly, která po spojení obou vytváří „vis efformatrix“
(utvářecí sílu), která není jednoduchá, ale je souborem několika sil
přírodních.
V r. 1819 odešel na vlastní žádost do důchodu. Vídeňská dvorská
kancelář mu za jeho zásluhy ponechala celý plat i s příspěvkem na ubytování. Zemřel 17.7.1820 a je pochován ve Vídni na hřbitově svatého
Marka.
(JAS a JN)
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VZPOMÍNKA NA HORŠOVSKOTÝNSKÉHO RODÁKA – VÝZNAMNÉHO CHIRURGA

JOHANNES MATTHIAS ALEXANDER ECKER (1766-1829)
Johannes Ecker se narodil 26. února 1766
v Horšovském Týně v rodině svobodných
měšťanů (*). Jako malý chlapec však osiřel,
ujala se jej starší sestra, s níž nejdříve žil
v Horšovském Týně, poté, co se provdala, ve
Stříbře. Díky ní se mu dostalo pečlivé výchovy.
Měl studijní talent, odešel proto do Prahy
studovat na gymnázium, aby se mu dostalo
vyššího vzdělání.V rámci klasické výuky se
seznámil též s řeckou a římskou literaturou.
Vrátil se pak do Stříbra a začal se učit chirurgii u městského chirurga. O přírodní vědy
a lékařství projevoval zájem již od mládí, navíc
chirurgem se tehdy mohl vyučit u mistra
oboru, akademického vzdělání nebylo třeba.
Ecker však toužil po poznání, a v r. 1780 začal
na univerzitě v Praze studovat filozofii, filologii, lékařství a ranhojičství. Podle příkladu
věhlasných ranhojičů-chirurgů, kteří získali
vzdělání jako polní lékaři, nastoupil ještě před
ukončením studií službu jako vojenský lékař.
V letech 1787-1790 se aktivně zúčastnil válek
s Turky, nejdříve jako sekundář u pluku Václava
Colloreda, později jako hlavní lékař u pluku
Preissova. V r. 1790 během pobytu ve Vídni
navštívil Josephinum, kde krátce pracoval jako
asistent prof. Hunczovského. V říjnu 1790 získal od Josefské akademie vyznamenání a byl
přijat mezi její korespondenční členy. V dalším
polním tažení, během něhož v r. 1791 sloužil
ve vojenských špitálech, si získal takovou
důvěru, že byl pověřen založením nemocnice
v Giessenu. Její kapacita byla až 300 hospitalizovaných. Koncem roku 1791 ve Vídni absolvoval s vyznamenáním přísné zkoušky na půdě
Josephs-Akademie, takže 3. 3. 1792 získal titul
Doctor artis medico-chirurgicae.
V červenci 1792 jako plukovní lékař
dělostřeleckého pluku hraběte Kounice se
zúčastnil dalšího polního tažení. Poté jej
generální štáb armády pověřil dohledem nad
největšími polními nemocnicemi v zemi.
V r. 1797 byl povolán na profesorské místo

chirurgie a porodnictví na Albert-Ludwigově
Univerzitě ve Freiburgu a 3.4 1797 jmenován
profesorem. Tato univerzita patří mezi nejstarší
německé univerzity (**). Byla založena zemským knížetem Albrechtem VI. – rakouským
arcivévodou – v r. 1457. S výukou se začalo
v r. 1460 na čtyřech fakultách – artistické,
teologické, právnické a lékařské. Velkovévoda
Ludwig von Baden činnost univerzity podpořil,
je proto pokládán za druhého zakladatele
a univerzita nese od r. 1820 ve svém názvu
jména obou svých zakladatelů.
Chirurgie v době Eckerově byla v léčení
považována za „něco méně“ než klasické
vnitřní lékařství. Zpočátku byla omezena
pouze na tělesný povrch a novými poznatky
z anatomie byla relativně nepoznamenána.
Zabývala se především běžnými denními
zraněními, jako byly zlomeniny, popáleniny,
zhmožděniny, střelné a bodné rány, tumory,
otoky a vředy. Její náplní byla i různá kožní
a pohlavní onemocnění, např. i syphilis byla
léčena chirurgy. Spíše než na roveň lékařů
byli chirurgové stavěni na roveň lazebníků.
V r. 1740 bylo dosaženo dohody mezi mistry
chirurgy a lékařskou fakultou ve Freiburgu
o zajištění lepších podmínek pro výuku
chirurgie. Situace se významně změnila v r.
1783, kdy císař Josef II. oficiálně postavil
chirurgii na roveň klasické medicíně. Ve Vídni
založil Josephinum, plným jménem K.u.K.
Medizinisch-Chirurgische Josephs Akademie.
Johann Ecker působil ve Freiburgu od r.
1797 až do své smrti. V té době řešili čelní
představitelé medicíny otázku jak vysvětlit
příčiny onemocnění. Z Anglie přicházející
teorie Johna Browna (1735-1788), která se
stala základem nového léčebného směru,
pojmenovaného jako „brownianismus“, byla
Eckerem odmítána. Přeložil dílo Francouze
Philippe Pinela (1745-1826) „Nosographie
philosophique, ou la méthode de l´analyse
appliquée á la médicine“, ve kterém viděl

cestu, jak zbavit medicínu jejích nejistot.
Jako Pinel i Ecker prosazoval návrat k řecké
antice. Obdivoval Hippokrata a chtěl, aby
lékaři v původním hippokratovském duchu,
neovlivněni současnými teoriemi, nemoc
nejdříve pozorovali, analyzovali její projevy, a
potom teprve diagnostikovali a léčili. Zařadil
se mezi ty učitele, kteří, navzdory všem v té
době diskutovaným teoriím, prosazovali ty
nejjednodušší zásady medicínského poznání.
Ve svých přednáškách hodně využíval příkladů
z minulosti.
Jednou z dalších Eckerových zásluh bylo
několik prací o očkování proti neštovicím.
Očkoval dokonce dříve, než byly uskutečněny
první oficiální očkovací pokusy ve Vídni.
V letech 1806, 1820 a 1824 vykonával též
funkci prorektora univerzity. Zasadil se o zřízení polních nemocnic. Byl spoluiniciátorem
nové nemocnice, zvané „Klinisches Hospital“
ve Freiburgu, otevřené v r. 1829. V letech
1825 a 1828 zastupoval Freiburskou univerzitu v první komoře bádenského stavovského
shromáždění.
V r. 1799 byl povolán do Akademie obecně
prospěšných věd (Akademie der gemeinnütziger Wissenschaften) v Erfurtu. Obdržel
čestné občanství města Freiburgu (1810). Byl
též členem zednářské lóže Carl zu Eintracht
v Mannheimu. Krátce před smrtí byl císařem
Leopoldem II. jmenován vrchním dozorcem
nad všemi rakouskými špitály. Zemřel ve
Freiburgu před 180 léty 8. srpna 1829.
(J. Novák)
(**) Beck, C.J.: Gedächtnissrede auf Herrn
Johann Matthias Alex. Ecker. Groos,
Freiburg 1830. (Universitní knihovna ve
Freiburgu).
(*) Kaiserová M.: Chirurgie na AlbertLudwigs-Universität Freiburg. 2. LF UK
Praha, 2006

130 LET OD NAROZENÍ prof. PhDr. et MUDr. VOJTĚCHA SUKA (1879-1967)
Brněnský antropolog světového jména
prof. MUDr. Vojtěch Suk se narodil 18. září
1879 v Praze v rodině obchodníka. Základní
školní vzdělání absolvoval v Praze. Vystudoval
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a roku 1910 zde obhájil titul PhDr.
Vzdělání získal také na zahraničních univerzitách (Bologna, Curych). V Praze pracoval mj. u profesora Jindřicha Matiegky na
Antropologickém ústavu Univerzity Karlovy
(1914–1915, 1918–1922) a v Paedologickém
ústavu hlavního města Prahy.V roce 1919 se
habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze („Chrup školní mládeže
pražské s hlediska anthropologického“), v r.
1922 dokončil studia medicíny rovněž na pražské lékařské fakultě.
V roce 1923 byl jmenován mimořádným a v roce 1929 řádným profesorem antropologie a etnologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. V r. 1923 zakládal v Brně Antropologický ústav
Přírodovědecké fakulty.
Ve svých biografických vzpomínkách uvádí (*): „Od malička jsem toužil
poznat cizí kraje, vidět cizí svět, exotický svět, čím divočejší, tím lepší,
a hlavně se dostat na místa, kde ještě nikdo nebyl, anebo při nejmenším,
kde jich před tím bylo málo. Proto jsem sbíral a četl kdejaký cestopis
a sbíral například mapy Nové Guiney, jež byla tehdy jedna z nejméně

známých zemí světa. A dále bylo odmalička mým přáním být lékařemcestovatelem, takovým, co jezdí k pacientům na koni, v noci a bouři, tedy
pěstovat divokou medicínu, jak se tomu říká v Americe, a ne jen psát
recepty. Nebyla v tom pouhá touha po dobrodružství. Pokud se pamatuji
a pokud mám záznamy, chtěl jsem vždy sbírat rostliny, zvířata, kameny
a vidět lidi. Odmalička jsem vše podnikal se svým skoro o dva roky
mladším bratrem Antonínem, se kterým jsme společně sbírali přírodniny
a založili sbírku. Patrně z r. 1891 jsou moje zcela nesouvislé poznámky
z výletů do botanické zahrady tehdejší německé univerzity v Praze. Na
Rožmitálsku jsme se pokusili poprvé střílet z pušky malé ráže-flobertky.
V naší představivosti bylo střílení jedním z nejdůležitějších zaměstnání
cestovatele, a tomu jsme se časem naučili oba dobře. O několik let
později jsme si koupili knížku Vycpávání ptáků a savců, podle které jsme
se učili stahovat a vycpávat malá zvířata, většinou polní myši a veverky,
a pak malé ptáky, hlavně vrabce. Samozřejmě jsem odmalička chytal
motýly, naučil jsem se je správně usmrcoval, složené uschovávat, později
opatrně napařovat a pak napínat na rámec. Z knížek jsem se dozvěděl, že
v tropech se vše lehce kazí, a že je nejlépe sbírky zaletovat do plechovek,
tak jsem se tomu rovněž naučil. A ještě jedné věci jsem se záměrně, abych
mohl cestovat, učil, a poctivě učil, angličtině.
Nejtěžším úkolem v oněch dávných dobách předválečných bylo naučit
se pro cestovatelské účely pravému zálesáckému životu, tj. táboření,
vaření a nocování v lesích. Již kolem roku 1896 jsme se o to několikrát
pokoušeli, ale s nevalným úspěchem. Pro uskutečnění této naší snahy byl
zejména u mne rozhodující oporou a vůdčí hvězdou život našeho afric21

kého cestovatele Dr. med. Emila Holuba. Jako třináctiletý chlapec jsem
viděl dr. Holuba v Praze r. 1892 na výstavišti, kdy měl onu krásnou, velikou, nezapomenutelnou výstavu. Tyto chlapecké dojmy z Holubových
cestovatelských zážitků spoluurčily zaměření mého vysokoškolského
studia, které bylo jinak dlouhé, protože bylo několikrát přerušeno pro
neutěšené hospodářské poměry mých rodičů.
Patřil jsem k oněm studentům, kteří navštěvují hodně přednášek
a všechno si zapisují do sešitů. V letech 1905 až 1910 jsem studoval
v Curychu, kde jsem navštěvoval přednášky, cvičení a laboratoře jak na
lékařské fakultě, tak i na fakultě filozofické a fakultě přírodovědecké.
Poslouchal jsem a pilně studoval lidskou anatomii a fyziologii, v letech
1905-1911 jsem pracoval v anatomickém ústavu, dělal voskové modely
embryologické a preparáty anatomické, poslouchal jsem sanskrt a čtení
o psychologu a filozofu Tetensovi. Samozřejmě také zoologii, srovnávací
anatomii i všeobecnou botaniku jsem pilně studoval, a už tehdy jsem psal
na různá místa do světa, abych získal zaměstnání při některém exotickém
muzeu. Hlavní můj zájem se soustředil na antropologii a etnologii. Přitom
jsem stále pěstoval angličtinu a k tomu cíli i hodně boxoval s anglickými
a americkými mladíky, kterých bylo ve Švýcarsku hodně.
V r. 1911 jsem ukončil svá vysokoškolská studia ve Švýcarsku
doktorátem z antropologie a shodou mnoha okolností jsem potom
odešel do Bologne v Itálii, kde jsem v letech 1911/1912 byl asistentem
znamenitého italského antropologa Fabio Frasetta, který se především
zabýval antropologií kosterních nálezů. Prázdniny r. 1912 jsem strávil
putováním po horách Apeninských, po Istrii a Dalmácii, sbíraje některé
druhy měkkýšů pro soukromého sběratele.
V r. 1911 byl velký mezinárodní kongres antropologický v Ženevě,
a tehdy jsem se dozvěděl, že pro kterési americké muzeum se hledá
mladý člověk, který by sbíral v Africe určité předměty a zhotovoval
sádrové odlitky, jakož i provedl větší šetření antropologická na domorodém obyvatelstvu v Bantu, Hotentotech a Křovácích. Tím hledajícím
mužem byl dr. Aleš Hrdlička. V Praze mne dr. Hrdličkovi doporučil prof.
Jindřich Matiegka a prof. Vítězslav Janovský, významný člen prvního
českého sboru lékařské fakulty Karlovy univerzity. Počátkem r. 1913
jsem byl skutečně pro tento úkol vybrán a hned jsem odjel do Londýna
a odtud do Jižní Afriky.“
Putování po Jižní Africe předčasně ukončilo vypuknutí první
světové války. Jako rakouský příslušník byl Vojtěch Suk označen jako
„Undesirable foreigner“, vypovězen ze země a poslán italskou lodí
z Mombasy do Janova, odkud se poté přes Itálii a přes Švýcarsko vrátil
do Prahy. Své působení a zážitky v Africe později barvitě vylíčil a doplnil
fotografiemi (*).
Další výzkumnou a dobrodružnou cestu v letech 1926–1927 vylíčil
Vojtěch Suk již jako profesor antropologie v Brně. Opět jej nechme
vyprávět: „Studium lidských ras přivedlo mne jako antropologa na
brněnské universitní stolici tohoto oboru k používání nových badatelských metod a jednou z nich byla metoda sérologická. K provádění
pokusů jsme proto sháněl lidskou krev i z příslušníků jiných ras než
evropských, a tak např. v Košicích jsem získal pro ten účel krev cikánů.
To mne však neuspokojovalo, neboť jsem potřeboval krev ze skupin
hodně izolovaných a k tomu účelu se mi zdálo nejvhodnější zvolit
Eskymáky. Hledal jsem proto příležitost k nejhospodárnějšímu opatření
tohoto krevního séra, poněvadž na podnik úplně samostatný bych
nikdy nebyl sehnal dostatek prostředků. Ze svých dřívějších cest jsem
znal různé misijní společnosti. Dostal jsem se do styku s biskupem
Moravské církve Arthurem Wardem v Londýně. Bylo ujednáno, že
budu bezplatně poskytovat lékařskou pomoc všem obyvatelům na
pobřeží severního Labradoru a že Moravští bratři mně k tomu opatří
vše potřebné, včetně mé dopravy na toto pobřeží a zpět do Anglie. V létě
1926 jsem odjel přes Londýn do Kanady na Severní Labrador, kde na
pobřeží asi tisíc kilometrů dlouhém jsem pracoval jako lékař tamních
Eskymáků, u tamních bílých a smíšených osadníků, jakož i u Indiánů
Naskopí, pokud se z vnitrozemí dostali na pobřeží. Přitom jsem se počal
prakticky zabývat patologií lidských plemen, které jsem se pak napořád
věnoval. Samozřejmě poskytovala moje praxe nejlepší příležitost získat
dostatečné množství vzorků krve zdravých, nesmíšených Eskymáků;
z krve jsem pak připravil sérum, které jsem pak dobře vysušené dovezl
domů pro své sérologické pokusy.
Práce lékařská, tak zásadně rozdílná od poměrů domácích, vyžadovala
všech sil tělesných i duševních. Je velice poučné všimnouti si blíže, o jaké
choroby zde šlo. Tak z celého počtu 428 lékařských porad připadalo na
oční choroby 109, tedy celá čtvrtina, z toho ponejvíce na zastaralé záněty
okrajů víčkových, a pak na onemocnění spojivky, u Eskymáků neobyčejně
časté, na pterygium. Pterygium jest na severním pobřeží Labradoru tak
hojné, že sotva najdeme jen poněkud staršího člověka, abychom při
prohlídce neobjevili ve štěrbině oční pterygium, byť i nepatrné; jest
zajímavé, že bylo ještě častější u žen než u mužů. V četných případech

přesahovalo daleko za rohovku, zastiňujíc tím i zornici. Při odstraňování
postupoval jsem podle Sokalskiho, neboť je to zákrok velmi jednoduchý.
Ve vnitřním koutku na basi pterygia jsem celý novotvar opíchl a podvázal
jemným stehem, abych podchytil všechny cévy, obyčejně probíhající
paralelně ve směru štěrbiny oční. Druhý steh pak jsem založil až na limbu
rohovky, kdež jsem taktéž výhonek přesahující na rohovku jemným stehem podebral, mezi stehy pak jsem celý útvar zdvihl a odstranil. Jistě je
to maličkost pro kliniku, ale pro nás to byl někdy velice nesnadný úkol,
když nebylo ani vhodné místnosti s dobrým světlem, ani dosti místa na
plotně misionářské, abych tam vyvařil své nástroje. Mnohdy také nebylo
tlumočníka, aby pacientům vysvětlil, jak se chovat.
Mezi malými zákroky lékařskými zabíraly důležitou položku nemoci
zubní. Na případy pokročilé, mimo dosah mých nepatrných znalostí
v konzervativním léčení, zbývaly jen kleště. Celá má cesta podél labradorského pobřeží byla poseta zuby, a sice vždy zuby převážně bílých
osadníků, kteří měli snad nejhorší chrup mezi mnoha tisíci případů,
jež jsem viděl v několika dílech světa u lidí různých plemen. Eskymáci
naopak vynikali krásným, silným chrupem a jen v ojedinělých případech
nalezl jsem v ústech eskymáků řídký případ kazu.
Ve svých sbírkách mám několik odlitků chrupu eskymáckých žen, mezi
nimi jeden patřící ženě asi čtyřicetileté, bez nejmenší stopy kazu, avšak
korunky všech zubů byly do té míry obroušeny, že byly téměř srovnány
s okrajem dásní a ona pacientka, jež přišla do ordinace jen s pterigiem,
si na zuby nijak nestěžovala. Skoro všechny eskymácké ženy mají chrup
takto obroušený, jelikož stále žvýkají tulení kůže, aby změkčily okraj
a tím umožnily šití, čehož zejména potřebují, když šijí boty. Také kajaky
spravují tímto způsobem.
Abych získal přehled o rozšíření tuberkulózy na pobřeží, prováděl jsem
u všech dětí zkoušku tuberkulinem podle Pirqueta.U 51 čistokrevných
dětí eskymáckých nalezl jsem 9,8 % pozitivních reakcí, kdežto u 32 dětí
bílých, polobílých a jiných odstínů nalezl jsem 56,2 % s pozitivní reakcí.
Tuberkulóza je vlastnímu obyvatelstvu domorodému chorobou novou
a pro ně vždy a velice rychle zhoubnou.
Nejhorší metlou eskymáckého pobřeží byla chřipka, jež řádila jako
černá smrt, kosíc mladé i staré, silné i slabé, ne po desítkách, ale po
stech. Nezapomenu na pohled, který nám skýtala stanice Okak. V kdysi
největší a také nejvýnosnější stanici v mohutné misijní budově bydlelo
kdysi i několik rodin misionářských s několika bratry pomocníky. Když
přišla první světová válka, lékař onemocněl a odešel a již nebyl nahrazen
jiným. Po válce přišla v r. 1918 známá pandemie chřipková, jež zničila
celou osadu Okak, v níž zemřelo několik set obyvatel. Jedinou památkou
po nich jsou po obou stranách zátoky rozsáhlé hřbitovy s malinkými
bílými křížky, upomínající na hromadné hřbitovy válečné.“
Po návratu do Brna pracoval dále jako profesor Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve školním roce 1932/1933 byl
děkanem fakulty, v dalším školním roce proděkanem. V r. 1937 pobýval
v Tripolitanii a později také na Sardinii. Bohaté zkušenosti z cest a vlastní
výzkumné činnosti zúročil při založení a pedagogickém a vědeckovýzkumném rozvíjení brněnského Antropologického ústavu, který se
stal moderní institucí bio-socio-kulturní antropologie, respektovanou
u nás i ve světě.
Po druhé světové válce vedl též v letech 1946-1948 Ústav pro vzdělávání
profesorů tělesné výchovy při Masarykově univerzitě v Brně. Se svými
spolupracovníky, zejména však s nejbližším pokračovatelem svého díla
Jindřichem Antonínem Valšíkem, vychoval na Antropologickém ústavu
mnoho význačných antropologů. Položil základy výuky plastické anatomie na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Ve vědecké práci se zaměřil zejména na sérologický a hematologický
výzkum lidských plemen (Zulové v jižní Africe, Eskymáci v Severní
Americe), patologii a na problematiku hygieny a sociálních podmínek ve
školách; zaujímal ostře kritický postoj vůči rasistickým teoriím. Vojtěch
Suk jako uznávaný představitel antropologie byl členem řady významných
odborných společností, např. Královské české společnosti nauk v Praze,
Moravskoslezské akademie přírodních věd v Brně, Societa Romana
di Antropologia v Římě, Royal Anthropological Institute v Londýně,
American Anthropological Association v USA, Institut International
ďAnthropologie v Paříži, Society for Advance of Sciences v Londýně aj.
Prof. MUDr. Vojtěch Suk opustil náš svět 8. března 1967 v Brně.
Jaroslav Malina, Jaroslav Novák
(*) Suk V.: Po stopách Holubových. Lékařem na Labradoru. Blok,
Brno 1975.
(**) Malina J. a kol.: Antropologický slovník aneb co by mohl o
člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
2009.
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VZPOMÍNKA NA MUDR. JULIUSE FRIEDMANNA (1891-1979)
MUDr. Julius Friedmann se narodil 22. listopadu 1891 v Budišově v okrese Třebíč. Po
absolvování studia lékařství se profesně specializoval v balneologii a od r. 1922 působil
v Karlových Varech. Karlovy Vary byly od října
1938 součástí tzv. sudetské župy a začleněny do
Velkoněmecké říše. Značná část českého obyvatelstva byla nucena město opustit. Koncem
dubna 1945 začal svoji činnost zprvu ještě
ilegální Revoluční národní výbor v čele s karlovarským Čechem Jindřichem Šípkem (později
v červnu 1945 zavražděným pravděpodobně
příslušníky Wehrwolfu). 8. května za asistence
americké armády převzal Revoluční národní
výbor do svých rukou bezkonfliktně správu
města. 11.5. vstoupila do Karlových Varů
Rudá armáda. Již 13.5.1945 se v budově Lázní
III. konalo první veřejné zasedání Českého
národního výboru za přítomnosti všech karlovarských Čechů a Slováků. Téhož dne přibyl
do města transport vězňů z koncentračního
tábora Zwickau a následovaly další a další.
Dne 14.6.1945 byl z pověření zemských orgánů
jmenován předsedou správní komise MUDr.
Milan Mixa, který v Karlových Varech pracoval
již od r. 1905. V té době mu bylo 70 let.
Na příkaz ministerstva zdravotnictví prováděl
ve dnech 8. až 10. června inspekční cestu po
západočeských lázních MUDr.Julius Friedmann,
aby se po dvou týdnech do Karlových Varů
vrátil jako zplnomocněný úředník ministerstva
zdravotnictví a šéflékař lázní. Do jeho příchodu
se tu léčili pouze vojáci naší a Rudé armády.
Teprve od července zde začala léčba také civilních osob. Výjimkou byl lázeňský dům Pospíšil
(později Gorkij), kde již od června zahájil
léčení železničářů MUDr. J. Dlabola.
MUDr. J. Friedmann se především snažil
předat městskou nemocnici do rukou českých
lékařů a uvolnit lázeňské domy pro lázeňskou
léčbu českých pacientů. Jak nesnadný to byl úkol
vyplyne z několika údajů. Většina lázeňských
domů byla obsazena tzv. „berlínskou nemocnicí“ a tedy pacienty německé národnosti.
Jednalo se asi o 2 500 lůžek a německý zdravotnický personál. Zbytek kapacit byl obsazen
nemocnými a zraněnými vojáky Rudé armády,

částečně i úřady, poštou, policií, ministerstvem
vnitra, berní správou či repatriační komisí (např.
hotel Střelnice, později Národní dům). Společně
s MUDr. Mixou se mu podařilo záhy dojednat
s vedoucím říšskoněmeckým lékařem Dr. med.
K. Naglem a příslušnými československými
činiteli odsun těžce nemocných německých
pacientů tzv. berlínské nemocnice zvláštním
sanitním vlakem na německé území. Mobilní

pacienti německé národnosti odjížděli vlaky
nebo je odvážely české autobusy až na německé
hranice. Jednalo se asi o 10 000 nemocných!!
Celkem bylo z Karlových Varů vypraveno asi
160 000 Němců z bývalé Besarabie (nyní území
Moldavska a částečně Ukrajiny) a Sedmihradska
(nyní území Rumunska), prchajících sem před
Rudou armádou. V Karlových Varech však byli
i další tisíce lidí zde totálně nasazených či
vojenských zajatců.
Postupně do Karlových Varů přibývali noví
čeští lékaři. Okresním lékařem se stal MUDr.

K. Ježek. Vojenský lázeňský ústav převzal brzy
plukovník MUDr. J. Kovařovič. Ten v žertu
říkával, že vstoupil do ústavu, když jej Němci
opouštěli útěkem z oken. Přišel šéflékař okresní
nemocenské pojišťovny MUDr. R. Schneider
a partyzán MUDr. J. Moskovič. Ředitelem lázní
byl jmenován karlovarský usedlík F. Chocholatý.
V sanatoriu Esplanade byli umisťování repatrianti z koncentračních táborů. Koncem roku
1945 přes důrazný protest MUDr. J. Friedmanna
bylo toto sanatorium předáno pražskému dermatologovi MUDr. Linhartovi.
Do sanatoria Bellevue se 21.6. vrátil MUDr.
Andrej Fried. Byl pověřen vybudováním
první české nemocnice pro pacienty vracející se z koncentračních táborů. Ta zahrnovala
tři rozsáhlé objekty Findlaterovo a Müllerovo
sanatorium a přilehlou budovu, zřízenou jako
výzkumný ústav. Pacienti sem byli posílání
přímo ministerstvem zdravotnictví. Mimo tuto
nemocnici se repatrianti léčili i ve Vojenském
lázeňském ústavu a v tehdy již existujících
soukromých ordinacích MUDr. Mixy, MUDr.
Friedmanna, MUDr. Prušáka a MUDr.
Moskoviče. Celý komplex byl od r. 1946 předán
pod Svaz okresních nemocenských pojišťoven
a sloužil dále již jen k léčení lázeňských hostů.
Do Karlových varů se postupně vraceli i další
lázeňští lékaři. Ještě v r. 1945 se přes všechny
těžkosti podařilo ošetřit asi 4000 nemocných
a 3000 důstojníků Rudé armády, dát do provozu solivarnu, plnírnu minerální vody a továrnu na zkapalnění kysličníku uhličitého. Tyto
zřídelní podniky byly ve správě města a o jejich
produkty byl značný zájem. Lázně I. a částečně
i Lázně III. byly k dispozici Rudé armádě.
Lázeňští hosté využívali Lázní V. a parních
lázní v Lázních III. Lázně IV. byly tehdy ještě
mimo provoz.
MUDr. Julius Friedmann žil v Karlových
Varech až do své smrti 27.10.1979. Uplynulo od
ní již třicet let.
Podle: J.Boříková, O.Bořík: Hospice, špitály
a nemocnice v Kartových Varech. KAVAPECH Dobřichovice, 2004.
(A. Somol – J.Novák)

Prof. MUDr. KAREL RAŠKA, DrSc. (1909-1987)
Sté výročí narození světoznámého epidemiologa.
Naše hektická současnost často rychle
zapomíná na minulost, ze které vzešla,
a nedoceňuje význam svých předchůdců,
na jejichž základech staví a rozvíjí vlastní
obor činnosti. V oboru epidemiologie byl
takovým „Otcem zakladatelem“, který
ovlivnil a vychoval celou generaci žáků
a následovníků, profesor Karel Raška. (*)
Karel Raška se narodil 17.listopadu 1909
v učitelské rodině ve Strašeni u Sušice.
V Sušici také maturoval a odtud se vypravil do Prahy studovat medicínu na lékařské
fakultě Karlovy university. Již jako student
projevoval zájem o problematiku epidemiologie a mikrobiologie. Ve třicátých létech spadaly tyto obory do
patologické anatomie a tak i mladý student Raška začínal svou vědeckou
dráhu jako asistent v Ústavu patologické anatomie u prof. Šikla. Zde také
publikoval svou první práci o syfilitické endokarditidě. Již v této době se
formovalo jeho přesvědčení, které později uplatňoval v celé své profesní
dráze, že totiž v případě nakažlivých nemocí nelze epidemiologii odloučit
od lékařské mikrobiologie. Každou nákazu považoval prof. Raška za
komplexní jev, který vyžaduje komplexní analýzu, zejména pak to platí
u nákaz, které mají zvířecí rezervoáry.

Toto své krédo přenášel vždy do praxe, ať již při své činnosti v armádě,
později jako přednosta III.odboru Státního zdravotnického ústavu
nebo jako ředitel Ústavu epidemiologie a mikrobiologie v Praze. Proto
také později kolem sebe vytvořil skupinu pracovníků složenou nejen
z epidemiologů a mikrobiologů, ale i přírodovědců, zoologů, parazitologů
či entomologů.
Po promoci na L0kařské fakultě UK v r. 1932 odešel do armády jako
epidemiolog a mikrobiolog a uplatnil zde poprvé svůj organizační talent
při zajišťování zdravotní péče v táborech pro lidi vyhnané z českého
pohraničí po jeho obsazení nacistickou Německou říší v r. 1938. Po
rozpuštění čs. armády v r. 1939 nastoupil do Státního zdravotního ústavu
a pamětníci z doby okupace nepochybují, že „upravoval“ bakteriologické nálezy některých vězňů tak, aby je uchránil před transportem do
koncentračních táborů.
Raška vždy prosazoval (někdy velmi vehementně) co nejrychlejší
převádění všech poznatků do medicínské praxe. Namátkou jmenujme
na př.střevní infekce (první použití bakteriofága a sulfonamidů v léčbě
dyzentérie), streptokokové nákazy ( zavedení léčby spály penicilinem
a zkrácení hospitalizace spálových pacientů), dávivý kašel (zavedení vakcinace proti pertusi i parapertusi), návrhy na eliminaci TBC a brucelózy
u skotu, objasnění epidemie Q-rickettsiózy v západních Čechách, klíšťové
encefalitidy na Rožnavě a celé řady dalších problémů v epidemiologii
infekčních onemocnění, tak jak to vyžadovala aktuální situace.
Často během svého života projevoval i velkou osobní statečnost.
Na konci druhé světové války zorganizoval a osobně vedl záchrannou
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akci v koncentračním táboře Terezín, kde došlo mezi vězni k epidemii
skvrnitého tyfu. Vynutil si těsně před koncem války přes odpor esesáků
s namířenými samopaly vstup do Malé pevnosti a ověřil si tam své
podezření. Co bylo pak vylíčil jeho syn, MUDr. Karel Raška jun.,lékař
a molekulární genetik žijící v USA (**): „Potom odjel do Prahy, kde
sháněl dobrovolníky, kteří by mu jeli pomoci epidemii v Terezíne likvidovat. K tomu dostal souhlas ilegální České národní rady. Do této akce se
přihlásily všechny sestry, které v těch dnech graduovaly v ošetřovatelské
škole Na Bulovce. Zapojilo se i několik dezinfektorů ze Státního zdravotního ústavu a několik mediků. Přijeli do Terezína 4. května a začali hned
pracovat. Byla to samozřejmě strašná epidemie, neboť nemocných vězňů
byly tisíce. Antibiotika v té době nebyla. Pořádné odvšivování také nebylo
k dispozici. Situace se tam horšila. Potom už sovětské velení v Praze,
maršál Rybalko, tam přidělilo pět polních nemocnic, které značně pomohly,
i když se o tom dnes málo mluví. Dobrovolníci tam pracovali v podstatě
až do září 1945 a tu epidemii zlikvidovali. Pomáhali jim samozřejmě také
lékaři z ghetta. Zástupcem otce tam byl pan profesor Patočka, který - když
ho otec o to požádal na samém začátku epidemie - okamžitě souhlasil,
odjel do Terezína a strávil tam veškerý čas až do září.“
Díky této lidsky i odborně nesmírně náročné a nebezpečné akci se
podařilo nejen epidemii zlikvidovat, ale i zabránit jejímu hrozícímu
rozšíření mimo oblast tábora. Málo je známo, že zde společně s prof.
Patočkou sepsali o poměrech v Malé pevnosti zprávu, obsahující informace o mimořádně brutálním zacházení se zde vězněnými Němci
a svými protesty přiměli vládu k výměně vedení tábora.
Osobní statečnosti bylo také třeba při studiu ohnisek moru v endemických oblastech bývalého Sovětského svazu a v Indii.
V padesátých letech založil českou národní transfúzní službu, zasloužil
se o výrazné zkrácení léčby spály penicilínem, zavedl standardizaci diagnostiky střevních onemocnění, takže se Československo v tomto oboru
stalo světovou velmocí.
Po kolektivizaci zemědělství a neuváženém importu hovězího skotu
byly minimálně tři ze čtyř krav tuberkulózní. Navrhl koncepčně, jak
eliminovat bovinní tuberkulózu. A skutečně se během deseti let podařilo
nákazu skotu tuberkulózou vymýtit.
V Československu prosadil jako v jedné z prvních zemí diagnostiku
Rh faktoru a léčbu fétální erytroblastózy pomocí krevních transfúzí.
Raškovy organizační schopnosti se projevily na př. při zakládání
sítě poboček Státního zdravotního ústavu, při zrodu Lékařské fakulty
hygienické UK, při ustavení Ústavu epidemiologie a mikrobiologie,
jehož byl také prvním ředitelem.
Stejně bohatá byla Raškova činnost pedagogická o čemž svědčí celá
generace jím „odchovaných“ odborníků epidemiologů a mikrobiologů.
Osobnost K.Rašky daleko přesáhla hranice našeho státu a vrcholem jeho profesní kariéry se stalo jmenování do čela Divize sdělných
(infekčních) nemocí ve vedení Světové zdravotnické organizace v r.1963.
Jako náměstek generálního ředitele pozitivním způsobem ovlivnil činnost
této organizace. Spolu s dalšími vytvořil novou koncepci surveillance
infekčních onemocnění a podařilo se mu prosadit i myšlenku eradikace
varioly. K tomu jeho druhý syn MUDr. Ivan Raška, významný buněčný
biolog, přednosta Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK: Jako
ředitel Divize sdělných nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO)
viděl jako jeden z prvních úkolů eradikaci neštovic. Ta totiž probíhala už
od roku 1958 na návrh Sovětského svazu. Výsledky eradikace ovšem byly
žalostné. Táta vymyslel zcela novou koncepci, jak zatočit s tou hroznou
nemocí. A skutečně musel podstoupit mnoho bojů uvnitř Světové zdravotnické organizace. Z odborníků v centrále WHO věřili tátovi pouze
dva lékaři. Všichni ostatní včetně generálního ředitele WHO nevěřili,
že neštovice mohou být eradikovány. Nicméně táta je svým jednáním

přesvědčil a jeho koncepce byla Světovou zdravotnickou organizací
schválena. Nová etapa ve vymýcení neštovic tedy začala v roce 1967 a poslední případ přirozené nákazy neštovic byl zaznamenán v říjnu 1977.
Dalším jeho záslužným činem v čelné pozici ve WHO bylo spolu
s dalšími vytvoření nové koncepce epidemiologické bdělosti - surveillance infekčních onemocnění. Tato epidemiologická surveillance vedla
začátkem osmdesátých let k objevení AIDS jako nové nemoci v New
Yorku a San Francisku.
Ani K.Raška nebyl ve své zemi prorokem a jeho složité politické
peripetie ho dovedly po návratu ze Ženevy v r.1972 až k propuštění ze
služeb tehdejšího Ústavu epidemiologie a mikrobiologie. MUDr. Karel
Raška jun.: „Nesl to špatně, protože cítil, že má ještě plno sil a měl hodně
nápadů. Měl výjimečné styky ve světové medicíně jak na Západě, tak na
Východě. Byl odkopnut tak, že nesměl ani do svého bývalého ústavu,
nesměl ani do knihovny. Také mu byla normalizačním režimem odepřena
jakákoliv penze. Takových případů bylo velice málo v tomto státě. Když
ho poprvé pustili, aby za mnou mohl přijet do Ameriky, měl jsem z toho
obrovský strach. Amerika je tvrdá země a lidé, kteří už jsou jaksi pasé,
nikoho nezajímají. Byl jsem tedy velmi zvědav, jak se k němu budou
Američané chovat. A byl jsem velice šťastný, že se chovali skvěle, od severu
k jihu, od východu k západu se chovali neuvěřitelně dobře. Otec z toho
měl samozřejmě obrovskou radost a řekl bych, že ho to postavilo na nohy.
Bohužel, když se vracel, zastavil se ve Světové zdravotnické organizaci,
kde měl přednášku. A jeden jeho bývalý student, který tam pracoval,
o tom podrobně informoval československé bezpečnostní orgány. Když
se otec vrátil do Prahy, okamžitě ho odtáhli do Bartolomějské, kde
ho 14 hodin vyslýchali. Srdce se mu zhroutilo. Krátce nato bylo nutné
objednat kardiostimulátor.“ K tomu MUDr. Ivan Raška dodal: „Vrátím
se ještě k tomu zklamání táty. Z profesního hlediska to byla dvě velká
zklamání. Jednak proto, jak se k němu chovala v sedmdesátých letech
většina jeho spolupracovníků, které všechny vypiplal. V podstatě se s ním
stýkalo jen několik jeho spolupracovníků. To, myslím, nesl vůbec nejhůř
ze všeho. Druhé zklamání bylo z neštovic. Eradikace byla jeho dítětem.
Na eradikaci se samozřejmě podílely stovky pracovníků. Mimo jiné také
dvacet vynikajících českých epidemiologů. Myslím, že čeští lékaři skutečně
provedli úžasnou práci během té eradikace neštovic. Jestliže ale má být
někdo z českých lékařů jmenován na prvním místě, co se týče zásluh, je
to náš otec. Trošku mě mrzí, že jeho spolupracovníci se o tátovi i po jeho
smrti, až na výjimky, vůbec nevyjádřili o jeho zásluhách. Bohužel i někteří
z těch, kteří se zúčastnili eradikace neštovic, mluvili pouze o sobě jako
vítězích, jako by se oni sami o eradikaci zasloužili.“
Profesor MUDr.Karel Raška byl osobou nesmírně dynamickou,
často i kontroverzní. Kdysi ho někdo výstižně nazval „středověkým
kondotiérem“, který byl neustále v boji. V drtivé většině se jednalo o boj
sice tvrdý, ale spravedlivý, s jasně definovaným cílem: potlačit epidemie
infekčních nemocí. Za toto celoživotní úsilí bylo prof. Raškovi uděleno
v r. 1984 Anglickou Královskou Lékařskou společností nejprestižnější
vyznamenání v oblasti infekčních chorob, Jennerova medaile. Stal se 19.
vědcem na světě, kterému bylo toto ocenění uděleno.
Profesor MUDr. K.Raška, DrSc. zemřel v Praze 21.listopadu 1987.
Státní zdravotní ústav připomněl profesora MUDr. Karla Rašku
pamětní deskou odhalenou v r.1995 u příležitosti oslav 70.výročí založení
ústavu.
(J.Novák)
(*) RR Zpráv CEM: Devadesáté výročí narození prof. MUDr. Karla
Rašky, DrSc. 1999.
(**) Vališ Z.: Náš host: Profesor Karel Raška, aneb je těžké být doma
prorokem. Rádio Praha 2007.

STO LET OD NAROZENÍ MUDr. VLADIMÍRA JANČI, CSc. (1909-1989)
Připomeňme si dnes sté výročí narození a dvacáté výročí úmrtí lékaře,
který většinu svého života spojil s prací v našem západočeském regionu.
Vladimír Janča se narodil 10.10.1909 v Kroměříži. Za 2. světové války
vybudoval v exilovém vojsku systém vojenské zdravotní služby, za což
byl oceněn Řádem Britského impéria (1945). Po skončení 2. světové
války pracoval nejdříve v Praze a v Českých Budějovicích, poté ve
Výzkumném ústavu balneologickém v Mariánských Lázních a nakonec
v Karlových Varech. Za svého působení v Mariánských Lázních byl
MUDr.V. Janča zařazen do klinického oddělení Výzkumného ústavu
balneologického, které mělo kapacitu 85 lůžek. Ač po Únoru 1948 perzekvován komunistickou mocí, dokázal během svého působení v našich
světoznámých lázních publikovat řadu prací z oblasti fyziatrie a balneoterapie, které ukazují na hlavní okruhy jeho odborných zájmů. V r. 1960
vydal obsáhlý učební text „Fyzikální terapie a balneologie“ (SPN Praha,
261 stran). O dva roky později obhájil na Fakultě všeobecného lékařství
UK v Praze kandidátskou disertační práci na téma „Fyziologické základy převodu tepla při pitné léčbě“ (1962, 91 stran). Po srpnu 1968 byl

v nastalém období normalizace opět politicky perzekvován. Zemřel
v Karlových Varech 23.9.1989 ve věku nedožitých 80 let.
Ocitujme přehled hlavních prací MUDr. V. Janči:
Janča V.: „Erfahrungen mit der Mikrowellentherapie“. In: Sborník
referátů Congressus Balneologicus Internationalis, Praha, SZdN, 1959,
s.225-227. Janča V.: „Termoregulace v suchém zábalu“, Fysiatr. Věst.,39,
1961,3, s.145-150.Janča V.: „Impulsoterapie“, In: Sborník referátů z prac.
dnů Čs. fysiatr. spol. a revmatol. sekce, Praha, Čs. fysiatr. spol. 1963, s.8791. Janča.V.: „Mikrovlnná diathermie“. Služ. Zdrav., 22, 1965, 3, s.2-6. Janča
V.: „Nové formy aplikace tepla a možnosti jejich použití“. In: Sborník
referátů z prac. dnů fyziatr. sekce Čs. lék. spol. J.E.Purkyně, Praha,
1965, s.39-41 Janča V.: „Vliv malých dávek alkoholu na termoregulaci u
člověka“. Fysiatr. Věstník, 46, 1968, 5, s.294-300. Janča V.: „Progresivní
proudy v léčbě relativní močové inkontinence“. Fysiatr. Věst., 38, 1960, 4,
s.228-231.
(A.Somol, Z.Šebesta, jn)
Pozn.: Pokud se mezi čtenáři najde někdo, kdo by k osobnosti MUDr.
Vladimíra Janči mohl podat bližší životopisná data, rádi je otiskneme.
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NEDOŽITÉ DEVADESÁTINY MUDr. ALENY VRBOVÉ
Alena Vrbová se narodila 3. října 1919 ve
Starém Plzenci. Autorský talent prokázala již
v dětském věku, když její pohádka Matička
země (1931) nejen vyšla tiskem, ale později ji
v dramatické úpravě odvysílal i rozhlas (v r.
1944 a 1947). Maturovala v r. 1938 na plzeňském
gymnáziu, poté zahájila vysokoškolská studie na
pražské filozofické fakultě. Jako středoškolačka
přispívala literárně do Studentského časopisu
nejen jako básnířka, ale také jako prozaička
a kritička. Za jednu z těchto prací získala první
místo v celostátní estetické studentské soutěži.
Jako všichni čeští vysokoškoláci byla
postižena uzavřením českých vysokých škol
okupační mocí za protektorátu v r. 1939, studium však dokončila v nejkratším možném termínu po osvobození v r. 1946. Ještě za války
debutovala básnickou sbírkou Řeka na cestách
(194) a prózou My dva (1944). Osudový vliv na
její životní dráhu mělo její rozhodnutí nastoupit
v r. 1944 jako ošetřovatelka do nemocnice.
Získala sesterský diplom a k medicíně se
po válce znovu vrátila. Po doktorátu filozofie absolvovala pražskou lékařskou fakultu
(promovala v r. 1951) a poté nastoupila do
pohraničí – do Mariánských Lázní. Postupně
dosáhla na tři atestace – z neurologie, balneologie a rehabilitačního lékařství.
„Pro Alenu Vrbovou je lékařské povolání, jemuž se oddala s celou svou energickou
vášnivostí, cestou k hlubšímu poznání člověka a
života, vynikající průpravou k další její literární
práci. Dá se říci, že čím intenzivněji se autorka věnovala svému lékařskému povolání (a
věnovala se mu nad obvyklou míru i velmi
svědomitých lékařů, nezůstávajíc u praxe,
odborně zobecňujíc poznatky a reprezentujíc
československou medicínu i na mezinárodních
kongresech), čím víc dočasně tlumila své spisovatelské sklony a „zanedbávala“ literaturu,
tím lépe se vyzbrojovala pro svou další tvorbu.
Názorně je to vidět na vzestupné řadě jejích
básnických knih. ... Dvojí úvazek, lékařský
a spisovatelský, u Aleny Vrbové téměř nikdy
nekolidoval, dvojdomost prospívala obojí práci.
Intenzívní lékařská léta uchránila autorku
od schematismu i od překotných reakcí proti
němu, a to prostě proto, že v nejschematičtějším
období vývoje Vrbová byla natolik pohlcena
studiem medicíny a prvními roky praxe, že
psala mnohem méně než jindy. ... A jak tomu
bývá v dějinách literatury dost často, vzdálenost od centra, které bylo později centrem
mód, projevila se nakonec velmi blahodárně.
... Z perspektivy činné medicíny a lékařské
etiky, stejně jako z perspektivy člověka, který
se sžil s drsným pohraničím a jeho lidmi, jevil
se Vrbové svět, například i v šedesátých letech,

Kde domov můj Kde domov můj
Z velkého vzpínání všech rytmů Karla Hynka
Z tympánů barikád když znějí ve vzpomínkách
Z večerních písní Z bystřin po ránu
Z peřejí které vznesly Smetanu
Z všech řek a lesů houštin rusalčích
Když dotančí Když vojska doválčí
Z housliček matek otců kteří byli v právu
Až do těch hrdel až po vzpurnou hlavu
Včera a dávno včera před léty
Z pokřiku džezu když hrál pamflety
Z neonů velkoměst a malých kytar v parcích
Z varhan všech střechýlů a z ticha v hebkých
járcích –

podstatně jinak než autorům s obzorem jen
a jen literárním. Nešlo jen o bohatší znalost
života, příval životní matérie, ale hlavně o postoj; humanismus Aleny Vrbové věru nebyl
abstraktní ani v době, kdy právě takový byl
v kursu. Její humanismus, v němž nalézá svého
společného jmenovatele literatura i lékařství,
byl vždy činný a konkrétní; historicky konkrétní.“ (*)
Literární odkaz MUDr. Aleny Vrbové
zahrnuje sedm básnických sbírek, dvanáct prozaických titulů a zmíněnou povídku pro děti.
Od jejích narození uplynulo 90 let. Životní
pouť ukončila před pěti léty 7. března 2004 a je
pohřbena na vyšehradském hřbitově v Praze.
Uveďme dvě ukázky z jejího díla.
Odkud přichází hudba (**)
Z temnoty prastarých ohnišť
Z nepaměti
Z divoce rašících snětí
Z prvního zpěvu když se hradby hroutí
Nedej nám zahynouti
Z křiku toulavých zpěváčků
Z hradních síní
Z růže na lůžko vržené přítelkyni
Z žákovské veršovánky letmé něhou
Z chorálu husitského
Z třáskání všech vysoce znělých kordů
Z preludování Kryštofa u klavikordu
Z rekviem za mrtvé když vzpoura selhala
Z písničky nad kolébkou co v chalupách si
zavála
Z nářku všech lesních rohů
Z laskání sladkých fléten
Z přívalu v němž se probouzí s Mozartem
květen
Z tlukotu slavíků v dávných petřínských nocích
Z kantát jen tajně vzlykaných na paloucích
Z ponorných proudů jako vodní slůj

Odkud přichází hudba
Zjevně i přetajemně
Z této hluboké spanilé nádherné země ...
(***) „Stojí tu před ní smutné sousoší,
vyčerpaná matka s bezvládným děckem
v náručí, stařec a jeho syn, oba muži vztahují v bezhlesé úctě ruce k ženě s velikýma,
vzdálenýma očima, k tiché paní, jež přerušila
večerní rozjímání, aby účinnou láskou přispěla
na pomoc nejpotřebnějším.
Pohlédnou na ni všichni v síni s úžasem, na
léčitelku rozsvícenou blaženou něhou, když
zvedá promodralé dítě z matčiných loktů. Poručí
přinést dvě nádoby, s vřelou a chladnou vodou,
vyžádá si z hradního sklepa konvici čerstvého
mléka, právě vylisovanou šťávu z moravských
hroznů i pramenitou vodu. Potom káže, aby ji
nechali s matkou a dítětem o samotě, jen sama
rodička bude pomocnicí při díle.
Noc pozvolna padá na Lemberk, je svědkyní
nejvěrnější, jak velké divy učinila paní Zdislava
nad umírajícím děckem.
Když přichází čas večeře a rodina se
shromažďuje v síni, stojí tu paní z Lemberka
uprostřed starého koberce, v dlaních tepanou
nádobku plnou vzácného lektvaru.Před ní
zrůžovělá matka s rozehratým nemluvňátkem,
znova ozářená nadějí.
„Vracím ti dar s lékem pro dítě, tobě, jejíž
jméno je Judita. A prosím pána z Lemberka, aby
ponechal tvého muže a otce i pocestné tam před
branou pod ochranou dobrého Miruše v České
Vsi. Tvé dítě umíralo hladem. Takových chorých
dožene na náš práh zběsilý čas bez počtu.“ “
*Blahynka M.: Autorka s lvicí ve znaku.
Doslov in (***), s. 357-364
** Vrbová A.: Odkud přichází hudba. Praha,
Čs. Spisovatel 1976
*** Vrbová A.: V erbu lvice. Kronika o paní
Zdislavě. Praha, Čs. Spisovatel 1982
(J.Novák)

PŘED 490 LÉTY VYPLUL FERNAO DE MAGALHAES (1480-1521) NA
CESTU KOLEM SVĚTA
Jméno mořeplavce, uvedené v titulku, je známo spíše v jeho
španělské podobě (Hernando de Magallanes) nebo v anglické transkripci (Ferdinand Magellan). Narodil se 27.4. 1480 v severoportugalské
Sabrose. Již jako desetiletý osiřel. Stal se pážetem královny Leonory
u portugalského dvora.
V březnu 1505 ve věku 25 let byl členem posádky 22 lodí, vyslané
do tehdejší Portugalské Indie hájit zájmy domovské země. Osm let pak
sloužil v portugalských enklávách v Goe, Cochinu a Quilonu, utrpěl
zranění v bitvě u Cannanore (1506), bojoval v bitvě u Diu (1509), později
se plavil jako člen výpravy portugalského vyslance na Malaccu v Malajsii.

Díky zradě celá skupina jen stěží unikla katastrofě, v r. 1511 si však
Portugalci Malaccu podrobili a Magalhaes se mohl vrátit do Portugalska.
To již do Evropy od portugalských osadníků proudily zprávy o Molukách,
pověstných svojí produkcí vzácných koření.
V dalších letech došlo mezi Magalhaesem a portugalskou královskou
rodinou k roztržce, proto v r. 1516 přesídlil do Španělska, kde se také brzy
oženil. S chotí Beatriz měli dva syny, oba však v dětském věku zemřeli.
V té době na základě vzájemné dohody měli na cestu do Indie východním směrem okolo Afriky jakýsi monopol Portugalci. Španělé proto
hledali cesty, jak najít spojení opačným, západním směrem. Již věděli, že
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Krištof Kolumbus objevil nový kontinent a že do Asie může vést jediná
cesta – obeplutím kontinentu z jihu. Španělský král Carlos I. (pozdější
Carlos V.) viděl přínos tohoto projektu a z královské kasy poskytl úhradu
rozhodující části nákladů. Osmnáct měsíců trvalo, než staré obchodní
karaky byly připraveny k plavbě.
10. srpna 1519 se flotila pěti lodí pod Magalhaesovým vedením mohla
vydat na cestu.
Se zásobami na dvouleté putování a s výhledem na tučnou odměnu
v případě úspěšného návratu čítala posádka 265 mužů různých národností
– vedle Portugalců a Španělů také Italy, Řeky, Francouze, Němce, Afričany
i Malajce. Po zastávkách na Kanárských ostrovech a Kapverdských
ostrovech, patřících již tehdy pod španělskou nadvládu, dorazila flotila
30.12. do oblasti Rio de Janeira, doplnila zásoby a pokračovala v plavbě
na jih, až 10.1.1520 dosáhla ústí Rio de la Plata. Magalhaes tehdy podle
některých svých předchůdců doufal, že právě zde se nachází průliv,
vedoucí dále na západ.
Mezitím vypukla na dvou lodích vzpoura, k níž se však většina posádky nepřipojila. Magelhaes vyřešil situaci tak, jak tehdy bylo zvykem. Tři
vůdci byli oběšeni, mrtvoly zbaveny vnitřností, rozčtvrceny a nabodeny
na kůly na pobřeží – jejich kostěné pozůstatky po letech posbíral až
Francis Drake o více než padesát let později. Další nepříjemností bylo
ztroskotání lodi Santiago, vyslané na průzkum dále na jih. Posádka se
sice celá zachránila a dva její členové po souši došli pro pomoc, nehoda
však byla důvodem několikatýdenního zdržení. Až 21. 10. 1520 flotila
dosáhla Cape Virgenes a zahájila veleobtížnou 600 km dlouhou cestu
známou dnes jako Magalhaesův průliv. Magalhaes původně chtěl vyslat
nejdříve dvě lodi na průzkum, když však jedna z nich – San Antonio
– se z flotily odklonila (a později vrátila do Španělska), vyrazily na cestu
zbývající tři lodi společně. Déle než měsíc proplouvaly lodě úžinou
bičovanou vichřicemi a lemovanou strmými horami pokrytými sněhem.
28.listopadu konečně Trinidad, Concepción a Victoria dosáhly západní
strany průlivu a zamířily do „Jižního moře“ neboli „Mar Pacifico“, jak
je podle prvního dojmu z klidné hladiny Magelhaes nazval. Tyto končiny
spatřili Magelhaesovi muži jako první Evropané v historii. Splnila se
tak předpověď kartografa Martina Behaima, který zakreslil na mapě
zeměkoule již koncem 15. století průjezd do Tichého oceánu podél
jižního cípu Jižní Ameriky.
Plavba Pacifikem se zdála po přestálých bouřích být zprvu příjemnou
selankou. Flotila zamířila od dnešního chilského pobřeží na severozápad
a ač podle dnešních měřítek měla na „dosah ruky“ řadu souostroví, obraz
opravdové bídy všechny teprve čekal. Posádky sužovaly kurděje, hlad
a žízeň, a nejeden z jejich členů útrapám podlehl. „Tři měsíce a dvacet
dní jsme byli bez jakéhokoliv čerstvého jídla. Jedli jsme suchary, které
už nebyly suchary, ale práškem plným červů a odporně páchnoucí krysí
močí. Pili jsme žlutou vodu, která už byla mnoho dní zkažená....“ To
jsou poznámky jednoho z přeživších. Muži byli tak zesláblí, že by jediná
bouřka stačila zahubit většinu z nich.
„Kdyby nám Bůh nedopřál tak příznivé počasí, umřeli bychom všichni
v tomto nesmírně rozlehlém moři hladem. Doopravdy věřím, že se
taková plavba už nikdy nebude opakovat.“
To si poznamenal sám Magalhaes. V zoufalé snaze najít nějaké řešení
zamířil poté směrem na západ k Japonsku. 6. března 1521 se objevila na
obzoru země. S velkým očekáváním zakotvily španělské lodě u břehu
jednoho z ostrůvků souostroví Mariany.
Optimistická očekávání však brzy vystřídalo vystřízlivění. Domorodci
se totiž ukázali jako neúnavní zloději, bez zábran kradli vše co nebylo
přitlučeno či jinak zajištěno. Poté. co výpravě ukradli i velký člun,
potřebný k průzkumu neznámého pobřeží, kam se blíže velké lodi
neodvážily, odhodlal se Magalhaes k odvetě. Vypravil se se 40 muži na
pevninu, člun získali zpět a kromě toho domorodcům uloupili veškeré
potraviny, které byli schopni odnést. Ty pak dodaly posádkám dostatek
sil, aby mohly pokračovat v cestě.
16. března dosáhla výprava východní části Filipín. U neobydleného
ostrůvku Homonhon poskytl Magalhaes posádkám čas na zotavení. Po
krátké zastávce na ostrově Limasawa dorazily lodě 6. dubna na ostrov
Cebu. S místním panovníkem rádžou Humabonem se Magalhaes spřátelil,
Humabon byl spolu se svými poddanými ochoten přijmout křesťanství.
Filipínci ochotně vyměňovali své zboží a potraviny za červené čepice,
zrcátka, hřebeny, zvonky a jiné zboží, dovezené Evropany. Magalhaes
svému novému příteli neprozřetelně slíbil vojenskou pomoc v konfliktu
s vládcem blízkého ostrova Mactan. 27.dubna 1521 však akce jeho oddílu
skončila pohromou a smrtí velkého mořeplavce.
„Když se rozednilo skočili jsme do vody až po stehna, bylo nás čtyřicet
devět mužů, a tak jsme šli na dva dostřely šípu než jsme mohli boj zahájiti.
Když jsme vystoupili na pevninu, domorodci vytvořili tři škadrony o víc
jak patnácti stech mužů. Jakmile nás uviděli, vyřítili se na nás s mohutným
křikem, dvě škadrony z boku a třetí uprostřed. Když jsme z hákovnic
stříleli, oni chvíli nepostáli na místě, sem a tam skákali; kryti svými štíty,
metali po nás tolik šípů, bambusových a někdy železných oštěpů, i na
hlavního kapitána, stěží jsme se mohli bránit. Když to hlavní kapitán
uviděl, poslal několik mužů zapálit jejich domy, aby je poděsil. Ale když
viděli, že jejich domy hoří, ještě více se rozdivočeli. U jejich domů byli
zabiti dva z našich. Vrhlo se jich na nás tolik, že otráveným šípem zasáhli

kapitána do pravé nohy,
a on proto rozkázal,
abychom se pomaličku
stahovali, ale naši, vyjma
šesti nebo osmi mužů,
kteří zůstali s kapitánem,
se hned obrátili na útěk.
Proti tolika oštěpům
a kamenům, které na
nás vrhali, jsme nemohli
pranic pořídit. A když
poznali kapitána, mnoho
se jich vrhlo na něho,
takže mu dvakrát srazili přilbu s hlavy, ale on
jako dobrý rytíř stále
vzdoroval. A tak jsme
spolu s několika jinými
dobrou hodinu bojovali
a nechtěli jsme ustoupit.
Ale jeden domorodec
vrhl kapitánovi bambusový oštěp do obličeje.
On jej svým kopím hned
zabil, ale když chtěl pak meč vytasit, nemohl jej vytáhnout, jenom do
poloviny, protože měl paži raněnu bambusovým kopím. Když to viděli,
všichni se na něho vrhli. Jeden s velkým krátkým mečem, který je jako
zakřivená šavle, ale větší, jej zranil na levé noze, takže kapitán padl tváří
vpřed. Hned u něho byli se svými železnými a bambusovými oštěpy
a těmi svými krátkými meči, až zabili naše zrcadlo, naše světlo, útěchu
naši a opravdového vůdce. Když ho zranili, on se mnohokrát obrátil, aby
viděl, jsme-li všichni na lodích.“ (*)
Takto vylíčil poslední okamžiky života Joao Magalhaese dodatečně
do výpravy zařazený Antonio Pigafetta z Vicenzy, benátský vzdělanec
a cestovatel, jehož oficiální funkcí ve výpravě bylo „mimořádný asistent“
velitele flotily.
On také svého velitele charakterizoval jako „nejspravedlivějšího
člověka na světě, v mapách se vyznal a řídil lodě podle nich, nikdo jiný
neměl tolik nadání a důmyslu, aby mohl svět obeplout tak, jako to učinil
on. Snášel hlad trpělivěji než všichni ostatní. Sláva tak statečného kapitána nesmí být vymazána z našich věků.“
Ačkoliv zde Španělé získali základní informace o „ostrovech koření“
Molukách, celých šest měsíců marně putovali mezi jižními ostrovy
Filipín, aby je našli. Dosavadní strádání a konflikty zredukovaly počet
mužů ve flotile téměř na polovinu, což nestačilo k obsazení posádek
tří lodí. Z lodi Concepción se proto rozhodli odnést všechen použitelný
náklad a zařízení na zbývající Trinidad a Victorii.
6.5. konečně přistáli na Molukách všeho všudy se zbývajícími 115 muži.
Obchod se sultánem z Tidore byl úspěšný, plně naložili obě lodi cenným
kořením, především hřebíčkem a chystali se vyrazit západním směrem
k Mysu Dobré Naděje. Do Trinidadu však začala vnikat voda a ani
nepřetržité pumpování nemělo žádoucí účinek. Tato loď tak byla nucena
se na Molukách zdržet, později vyplula východním směrem s tím, že se
do Španělska vrátí přes Magalhaesův průliv. Byla však zajata Portugalci,
později ztroskotala a z celé její pětapadesátičlenné posádky se po létech
vrátili domů v r. 1525 jen čtyři muži.
Victoria zatím pod velením baskického navigátora Juana Sebastiána
del Cana 21. prosince vyrazila na cestu k domovu. 22.1.1523 del Cano
opustil Timor a čekalo jej téměř šest a půl tisíce kilometrů plavby.
6. května obeplul Mys Dobré Naděje, bouře v jižním Atlantiku však
Victorii připravila o stěžeň a tak výrazně zpomalila její putování na sever.
Hlad a nemoci, především kurděje, si vyžádaly dalších jedenadvacet obětí
než loď doplula ke Kapverdským ostrovům v držení Portugalců.
Ač by se jim nejraději vyhnul, bez doplnění zásob čekala celou posádku jistá smrt. Del Cano se snažil Portugalce obelstít tvrzením, že jeho loď
pluje ze španělské Ameriky a bouře ji zahnala do portugalských výsostných vod. Málem se mu to podařilo, když však u jednoho z námořníků,
nakládajících rýži, Portugalci objevili balíček hřebíčku, bylo tajemství prozrazeno. Všech třináct mužů, pracujících na pobřeží, putovalo do
vězení, zatímco Victoria spěšně zvedla kotvy a unikla na širé moře.
6. září 1523 téměř po třech letech od vyplutí, dorazila Victoria do
Sanlúcaru při ústí řeky Quadalquivir a o dva dny později doplula do
Sevilly. Utrpení výpravy přežilo jen osmnáct vesměs churavějících mužů.
Celkem v průběhu výpravy zahynulo 234 námořníků. Antonio Pigafetta
si však hrdě zaznamenal: „Urazili jsme 43 380 námořních mil (80 233
kilometrů) a obepluli jsme svět.“
Celou výpravu nakonec zaplatil do Sevilly dovezený náklad 26 tun
cenného hřebíčku. Prodal se za cenu deset tisíckrát vyšší, než byla
nákupní cena. Celkový zisk však byl velmi malý. Del Cano získal erb a
malou penzi, žádnému z přeživších mužů však řádně za službu zaplaceno
nebylo.
Mezi Španělskem a Portugalskem se zcela pochopitelně odehrála
velká licitace o ostrovy koření Moluky. A v r. 1529 se obě námořní
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velmoci dohodly, že Moluky připadnou Portugalcům, zatímco Filipíny
Španělům. Byly podstatně opraveny představy o délce zemského rovníku
a o rozloze Tichého oceánu. Poprvé po návratu Del Cano zjistil, že mu
někam zmizel jeden den (v důsledku cesty západním směrem proti
směru otáčení Země kolem své osy), vyvstala tak aktuální otázka stanovení Mezinárodní časové linie. „Plavba, kterou Victoria uskutečnila, je
nejúžasnějším a největším činem od okamžiku, kdy Bůh stvořil prvního
člověka a uspořádal svět, až do našich dnů.“ Tak ocenil první cestu kolem
světa španělský historik Gonzalo Fernandez de Oviedo. A hodnocení

součastníků? „Výpravu podobného významu nezaznamenalo lidstvo až
do přistání Apolla 11 na Měsíci o 447 let později.“ (**)
J. Novák
(*) Pigafetta Antonio: Zpráva o první cestě kolem světa. (Překlad
z italského originálu od V. Mikeše). Mladá Fronta, Praha 1975
(**) Humble R.: Objevitelé neznámých dálek. Gemini, Bratislava
1992

ZAKLADATEL BIOGEOGRAFIE
ALEXANDER VON HUMBOLDT (1769-1859)
Alexander Humboldt se narodil 14. září 1769 v Berlíně v tehdejším
Braniborském markrabství. Jeho otec Alexander George von Humboldt
byl majorem pruské armády a patřil k prominentním pomořanským
rodinám. S manželkou Marií Elisabethou, s níž se oženil v r. 1766, měli
dva syny. Marie Elisabetha zdědila po svém prvním muži baronu von
Holwede značné jmění, z něhož Alexander později financoval své
výzkumné cesty.
Otec zemřel, když malému Alexandrovi bylo deset let. Dohled nad
jeho vzděláním pak byl plně na jeho matce. Krátce studoval finančnictví
na Univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou, v r. 1789 se zapsal na univerzitu
v Göttingen. O prázdninách podniknul cestu proti proudu Rýnu, z níž
vytěžil materiál k pojednání „Mineralogische Beobachtungen über einige
Basalte am Rhein“. V Göttingenu se skamarádil s Georgem Forsterem,
který měl již za sebou druhou cestu Jamese Cooka do Tichomoří. Nadchl
se pro cestovatelské objevy a také tím směrem zaměřil svá další studia.
V Hamburku si prohloubil znalosti o obchodu a osvojil si několik cizích
jazyků, ve Freibergu studoval geologii, v Jeně anatomii a používání
vědeckých měřicích technik, atd.
Zkoumání vegetace ve freibergských dolech jej vedlo k napsání Florae
Fribergensis Specimen. Poznatky dlouhé série pokusů v oblasti fenoménu
svalové dráždivosti shrnul v publikaci Versuche über die gereizte Muskelund Nervenfaser (Berlín 1798).
V létě 1790 krátce navštívil Anglii. Opakovaně se zdržoval ve Vídni,
v r. 1795 podniknul geologicko botanickou výpravu do Švýcarska a Itálie.
V r. 1796 mu zemřela i matka. Krátce poté hodlal využít nabídky
k vědecké expedici s Napoleonem Bonaparte do Egypta, nedostatek
prostředků však jeho cíle nasměroval jinam. V Madridu se mu dostalo
vlivné přímluvy od ministra Dona Mariano Luisa de Urquijo, takže se
spolu s kolegou a přítelem Aimé Bonplandem, významným botanikem,
připojil k výpravě lodí Pizzaro do Jižní Ameriky.
Výprava vyplula 5.6.1799. Během šestidenní zastávky na ostrově
Tenerife, stačil Humboldt zdolat Mount Teide. Výprava 16.7.1799 dorazila do Cumaná ve Venezuele. Zde byl též v listopadu svědkem roje
meteoritů (leonid).
S Bonplandem se poté v únoru 1800 vypravili z Caracasu na čtyřměsíční
výpravu proti proudu Orinoka. Ujeli 2 776 km převážně divokou
a neobydlenou oblastí. Objevili neznámý druh elektrických úhořů, od
nichž také v průběhu zkoumání utržili několik elektrošoků.
V září téhož roku oba vědci vyrazili na Kubu, odkud se po
několikaměsíčním pobytu vrátili na kontinent do Cartageny v Kolumbii.
Pak přes zasněžené a zamrzlé hřebeny Kordilér dorazili v lednu 1802
do ekvádorského Quita. To se také stalo východiskem jejich výprav na
vrcholy Pichinchy a Chimboraza. Humboldtova horolezecká expedice
dosáhla rekordní výšky 5 878 m n.m, což byla tehdy rekordní nadmořská
výška, dosažená člověkem.
V Callau pozoroval Humboldt v listopadu pohyb planety Merkur.
Zde též studoval hnojivé účinky guana, které se jeho zásluhou stalo
v Evropě velmi populární. Přeplavili se pak do Mexika, kde setrvali
celý rok, poté navštívili Spojené státy, odkud se vrátili do Evropy 3.8.
1804. Své poznatky popsal v četných publikacích a přednáškách, patřil
ve své době k nejpopulárnějším mužům Evropy. S nadšením přibližoval

čtenářům přírodu exotických
končin a byl přesvědčen, že „...
příroda je dokonalá, dokud ji
člověk nedeformuje svojí péčí“.
Mnohé vědecké akademie po celé Evropě jej zvaly
k přednáškám a pokládaly si za čest, když mu mohly
udělit čestná členství a tituly.
Pruský král Fridrich Wilém
III. jej jmenoval královským
komorníkem, věnoval mu
roční penzi 2 500 tolarů, kterou
později ještě zdvojnásobil.
V r.
1822
doprovázel
Humboldt spojenecké vládce
do Londýna, později doprovázel pruský královský dvůr
do Aachen, do Verony, Říma
a Neapole a do Paříže se vrátil
až na jaře 1823. Ačkoliv tehdy
pokládal Paříž za svůj pravý
domov, povinnosti u dvora jej postupně stále více vázaly v Potsdami
a v Berlíně, až se v květnu 1827 v Berlíně usadil natrvalo.
V září 1828 byla založena vědecká společnost jejímž se stal prvním
prezidentem. Zasloužil se pak o to, aby v r. 1829 získal ruskou vládu
pro myšlenku vybudovat linii magnetických a meteorologických stanic
na severu asijského kontinentu. V období od května do listopadu 1829
byl členem vědecké výpravy, která prozkoumala území dalekého severu
mezi Něvou a Jenisejem. Během pětadvaceti týdnů urazila výprava
celkem 15 470 kilometrů. Výsledkem byl mimo jiné objev planých
jabloní, oprava dříve odhadované nadmořské výšky Středoasijského
plató, a objev nalezišť diamantů a zlata na Urale.
V posledních létech svého života pracoval Humboldt na sepsání svých
poznatků. V únoru 1857 byl postižen lehkou mozkovou mrtvicí, ta však
nezanechala vážnějších následků. Od zimy následujícího roku však se
jeho zdravotní stav začal zhoršovat a 6. května 1869 ve věku nedožitých
90 let Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt
v Berlíně umírá. Větší díl jeho soukromého života zůstal zahalen tajemstvím, neboť před smrtí zničil celou svoji soukromou korespondenci.
O věhlasu velkého cestovatele a učence svědčí mnoho živočišných
druhů, zeměpisných lokalit a vzdělávacích institucí, nesoucích jeho
jméno. Z nich uvádíme několik: Annona humboldtii – neotropní strom
nebo keř, Lilium humboldtii – Humboldtova lilie, Inia geofrensis humboldtii – poddruh říčního delfína, žijící v Orinoku, Humboldt Bay – zátoka v Severní Kalifornii, Humboldt Peak – hora v Coloradu vysoká 4 287
m, města Humboldt v Jižní Dakotě, v Nebrasce, v Tennessee, v Kansasu
v USA a v Saskatchewanu v Kanadě, Humboldtův národní park v Peru,
Humboldtova univerzita v Caracasu ve Venezuele, Humboldtova škola
v San José v Kostarice a četná další.
(jn)

150 LET OD NAROZENÍ LÉKAŘE A LITERÁTA
SIRA ARTHURA CONANA DOYLE (1859-1930)
V květnu jsme si mohli připomenout 150. výročí narození slavného
autora detektivních románů. Arthur Conan Doyle se narodil 22.května
1859 v Edinburgu. Původ jeho složeného příjmení je nejasný, otec
Charles Altamont Doyle byl Angličan irského původu a matka rozená
Mary Foleyová byla Irka. Arthur navštěvoval římskokatolickou jezuit-

skou základní školu ve Stonyhurstu, poté Stonyhurst College, kterou
však ve svých 16 letech opustil. V letech 1876-1881 studoval medicínu na
University of Edinburgh. Již jako student začal psát krátké povídky. První
z nich mu otisknul Chamber´s Edinburgh Journal, když mu ještě nebylo
dvacet. Po skončení studií nastoupil dráhu lodního lékaře na cestě do
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Holmesova aktivní profesionální dráha trvala dvacet tři let. Pak se
uchýlil na odpočinek a začal se věnovat chovu včel.
V povídkách a románech se zdůrazňuje Holmesův smysl pro čistotu
a pořádek. To mu však nebrání vyžaduje-li to situace, si ruce „zašpinit“.
Takže neváhá si potřísnit a zbarvit ruce kyselinou či použít vlastní krve
k provedení několika potřebných experimentů.
Z dnešního pohledu mu lze vytknout konzumaci drog, byť velmi
střízlivou. Mezi jeho oblíbenými drogami nechybí např. kokain a morfin, v té době v Anglii legální. S Watsonem patří také mezi kuřáky
cigaret, cigár i dýmky. Watson to pokládá za jedinou detektivovu neřest,
a v pozdějších povídkách se jej dokonce snaží od drog odradit.
Holmes se uměl postavit protivníkovi v pěstním souboji a dokonce
v souboji s profesorem Moriartym využívá bojového umění bartitsu.
Obrovská dodnes trvající čtenářská popularita Sherlocka Holmese
vyústila do rekonstrukce jeho rezidence v Baker Street, kde je od r. 1991
Muzeum Sherlocka Holmese. Další obdobné muzeum bylo otevřeno
v Meiringenu ve Švýcarsku. Je zajímavé, že v obou se nachází více
památek na slavného detektiva než na jeho tvůrce A.C. Doylea. Muzeum
Sherlocka Holmese je prvním muzeem na světě, věnujícím se fikčnímu
hrdinovi.

Západní Afriky. Promoval v r.
1885 poté, co obhájil doktorskou
disertaci o tabes dorsalis.
V r. 1882 si se svým kolegou
G. Buddem otevřel lékařskou
praxi v Plymouthu, již v červnu
však se osamostatnil a založil
vlastní praxi v Southsea. Ta však
nebyla zprvu příliš úspěšná,
takže si mohl čekání na pacienty opět krátit psaním povídek.
V jedné z nich – „A Study in
Scarlet“ – poprvé představil
hrdinu Sherlocka Holmese, pro
nějž si jako „modela“ vybral
svého bývalého univerzitního
profesora Josepha Bella.
Během svého působení
v Southsea hrál aktivně fotbal – byl brankářem klubu
Portsmouth AFC. Byl také
nadšeným vyznavačem kriketu a golfu, v němž to v r. 1910 dotáhl
dokonce na kapitána týmu Crowborough Beacon Golf Clubu. Byl jedním z prvních automobilistů v Anglii.
Téměř současně s promocí se v r. 1885 oženil, jeho žena Louisa však
trpěla na tuberkulózu, na níž v r. 1906 zemřela. Zanechala po sobě dva
potomky, dceru Mary Louise a syna Kingsleye. O rok později se oženil
podruhé, se svojí druhou ženou Jean měl tři děti.
V r. 1890 studoval Arthur Conan Doyle oční lékařství ve Vídni. O rok
později přesídlil do Londýna, kde si otevřel oftalmologickou ordinaci. Ani zde však nebyl příliš úspěšný, a dokonce ve své autobiografii
poznamenal, že „ani jediný pacient nepřekročil práh ordinace“. Měl tedy
tím více času na psaní, a toho také využil. Přestože detektivní případy
Sherlocka Holmese nacházely stálou čtenářskou odezvu, rozhodl se dále
v této tematice nepokračovat.
Známý detektiv našel tak smrt poté, co se souboji s prof. Moriartym
vrhnul do vodopádu Reichenbach v povídce „The Final Problem“.
Autor se chtěl v další své literární práci věnovat především historickým tématům. Všeobecná nevole čtenářů nad osudem populárního
hrdiny však detektiva Holmese přivedla zpět na scénu v povídce „The
Adventure of Empty House“. Své zmizení vysvětlil tím, že poté, co se
roznesla zpráva o jeho smrti, chtěl mít vzhledem k tomu, že nebezpeční
nepřátelé usilovali o jeho život, na nějakou dobu klid. Před veřejností
se proto dočasně ukrýval. Přestože se Sherlock Holmes stal hrdinou 56
detektivních povídek a čtyř románů, Doyle byl autorem dalších sedmi
historických románů, a více než padesáti dalších titulů, zahrnujících historické a fantastické povídky, dramata, poezii a literaturu faktu.
Na přelomu 19. a 20. století napsal útlou knížku s titulkem „The War in
South Africa: Its Cause and Conduct“ („Válka v Jižní Africe: její příčina
a průběh“). Této publikaci přičítal sám Doyle hlavní zásluhu na tom, že
byl v r. 1902 povýšen do šlechtického stavu a tak oprávněn užívat titulu
„Sir“. Kandidoval poté dvakrát do parlamentu, ale nebyl zvolen.
V říjnu 1918 zemřel na zápal plic Doyleův nejstarší syn Kingsley
Doyle. Stalo se tak v průběhu rekonvalescence po těžkém zranění na
bojišti 1. světové války v r. 1916 ve Francii. Krátce poté, rovněž na zápal
plic, zemřel jeho bratr brigádní generál Innes Doyle. Když zakrátko
postupně zemřeli další jeho blízcí (dva švagři a dva synovci), začaly se
u spisovatele projevovat příznaky deprese. Postupně se uchyloval ke
spiritualismu, ve své „The Coming of the Fairies“ se snaží potvrdit teorie
o existenci duchů, víl a skřítků.
7. července 1930 jej personál nalezl v hale jeho domu v Cowboroughu
(hrabství East Sussex), jak si svírá v bolestech hrudník. Krátce poté
zemřel na srdeční infarkt. Poslední slova adresoval své ženě: „Jsi
nádherná“. Na náhrobním kameni je uvedeno: Arthur Conan Doyle,
Knight, Patriot, Physician and Man of Letters.

Dr. John Hamish Watson byl přítelem svého obdivovanějšího druha
Holmese. Jako rodné datum se uvádí 25.srpen 1852. Je uváděn jako
asistent a životopisec slavného detektiva. Objevuje se vedle něj ve všech
čtyřech románech a ve třiapadesáti povídkách. Lze proto vystopovat i jeho životní osudy. Několik let působil jako vojenský lékař v Afganistanu.
Tam utrpěl v boji těžké zranění a téměř zahynul, nebýt sanitáře, který jej
dopravil k ošetření. Když se vrátil do rodné Anglie, byl „štíhlý jako tyčka
a osmahlý jako ořech“. V pokročilejším věku však se jeho vizáž změnila,
takže jeho postava je autorem oznámkována jako „podsaditá, robustní“.
V Holmesových příbězích slouží Watson jako určitý kontrast vůči
Holmesovi. Jeho lékařské schopnosti sám Holmes plně uznává, Watson
však zdaleka nedosahuje detektivova brilantního analytického uvažování
v každé situaci.
Zprvu sice jejich vzájemný vztah byl spíše jen oficiální, před
Watsonovým sňatkem spolu sdíleli byt. Když se však Watson stal terčem
střelby zločince, Holmes již je k němu vázán takovým přátelským vztahem, že pachateli sdělí: „Kdybyste Watsona zabil, z této místnosti byste se
živ nedostal“. Watsonovy lékařské znalosti umožnily Holmesovi vyřešit
některé případy – např. identifikoval určitý typ chirurgického skalpelu
nebo určil jako příčinu smrti prudký úder do hlavy, vedený levou rukou.
V jedné z povídek díky své erudici zachránil život Holmesovu klientovi,
který se téměř otrávil plynem.
V průběhu sedmnácti let Watson zaznamenával Holmesovy všechny
případy. Podle jeho poznámek jich byly stovky. Bylo proto velmi obtížné
z takového kvanta vybrat k vyprávění ty nejzajímavější případy. Přesné
datum skonu této literární postavy nebylo nikdy uvedeno, ještě v r. 1914
spolupracoval s Holmesem na jednom z posledních případů, byl ještě
naživu v r. 1927, snad zemřel okolo r. 1939, tedy před 70 léty.
(jn)

Sherlock Holmes a John Watson
Obě románové postavy a hrdinové detektivních povídek A.C. Doylea
jsou pouhou literární fikcí, obdobně jako u nás populární hrdina Jára
Cimrman.
Sherlock Holmes se jako literární hrdina objevil v r. 1887 v povídce
„A Study in Scarlet“. Další povídka s tímto hrdinou na sebe nechala tři
roky čekat. Kromě čtyř jsou všechny povídky vyprávěny životopiscem
Sherlocka Holmese dr. Watsonem. Autor si za vzor svého hrdiny vzal
kolegu dr. Josepha Bella, s nímž spolupracoval v Royal Infirmary v Edinburgu. Bell byl znám jako bystrý pozorovatel se schopností jasného
úsudku a závěrů.
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PĚTASEDMDESÁTINY
VÝZNAMNÉHO PLZEŇSKÉHO VÝTVARNÍKA J. L. JÍCHY

Josef Jícha se narodil v Plzni 7. listopadu
1934. V dětství jej ovlivnil pobyt v koleji sv.
Antonína v kroměřížském klášteře, kde absolvoval i školní výuku. V letech 1956-1959 pracoval jako knihovník plzeňské Městské knihovny.
V r. 1961 mu vyšla autorská knížka pro dětské
čtenáře „Cesty k princeznám“. Později pracoval
jako výtvarník a ilustrátor pro soukromá studia,
tiskové středisko a pro rozhlas a televizi. Celé
čtvrtstoletí zpracovává uměleckou předlohu pro
modrotiskové celoroční nástěnné kalendáře.
V letech 1960-1968 pracoval jako propagační
grafik v plzeňském Parku kultury a oddechu.
Od r. 1962 byl členem Svazu československých
výtvarných umělců, několik let členem výboru.
Od r. 1969 je výtvarníkem „na volné noze“.

V letech 1979-1989 byl předsedou tiskového
a reklamního výboru. V r. 1980 byl jmenován
čestným členem Českého svazu pěstitelů ovoce
a zeleniny. V r. 1989 se stal členem České
geografické společnosti a od r. 1990 je členem
Svazu českých výtvarných umělců. Z mnoha
ocenění, která jeho díla získala, uveďme Cenu
Západočeského NV za užitnou a propagační
grafiku (1984), uznání za podíl na rozvoji
západočeské kultury (1989) a další. Svá díla,
zejména svou typickou svéráznou grafiku, ale
také velká dekorativní plátna, vystavoval na
mnoha výstavách doma i v zahraničí. Nedávno
jsme se mohli obdivovat výběru jeho především
velkoplošných prací v Galerii U andělíčka
ve Veleslavínově ulici a v Galerii Azyl. Josef
Ladislav Jícha je také vyhledávaným ilustrátorem. První citlivou kritičkou jeho děl je
manželka Marie Anna, původním povoláním
knihovnice, která oslavenci přes své chronické
onemocnění byla vždy i zdrojem inspirace.
Josef Jícha často čerpá motivy z našeho města,
s několika jeho pohledy na dominantní stavbu
– chrám sv. Bartoloměje, jsme se mohli loni
seznámit na výstavě v prostorách Ústavu histologie a embryologie. Určitě stovky plzeňských
domácností dodnes zdobí Jíchovy grafiky. Při
vernisáži plzeňské výstavy měl úvodní slovo
známý plzeňský moderátor Petr Jančařík.
O Josefu Jíchovi říká: „Nikdy jsem nikomu nic
nezáviděl, ale jemu je co závidět. Především
jeho barevný krásný svět plný fantazie a něhy,
jeho vlídnost, kterou vkládá do svých obrazů,
a taky jeho nádherné člověčenství, které na
nás skoro naivně kouká z jeho pláten, ale také
z jeho básní.“

V černobílé reprodukci uvádíme jeho
pohlednici, vydanou pro Oddělení podpory
zdraví KHS v Plzni k Programu prevence AIDS.
Druhá reprodukce ukazuje Jíchovy Rokycanské
jesličky. Do dalších let lze panu Josefu Jíchovi
popřát především hodně pevného zdraví, pevnou ruku a nevysychající pramen inspirace.
(jn)
Životopisné údaje čerpány z: Jícha J.:
Milosrdnatě. KAS, Plzeň 2006.

PATRONI CHIRURGŮ – SVATÝ KOSMAS A DAMIÁN
Dvojčata Kosmas a Damián se narodili na území Arábie ve druhé
polovině 3. století, později žili pravděpodobně na území Malé Asie.
Lékařský věhlas získali především v přístavním městě Aegea v Issusském
zálivu, ležícím na území římské provincie Sýrie. Za své lékařské výkony
nepožadovali žádnou úhradu, léčili zdarma. Pacienti je proto nazývali
„anargyroi“ („bez stříbra“), tedy poskytující bezplatnou službu. Jakousi
protihodnotou bylo získávání mnoha pacientů pro křesťanskou víru.
Římské moci však tato činnost obou bratří nebyla právě po vůli. Za
panování císaře Diokleciána, kdy došlo k pronásledování křesťanů,
byli na příkaz místodržícího prefekta Cilicie jakéhosi Lysiase zatčeni
a uvězněni. Aby se vzdali své víry, byli vystaveni mučení – protože
nátlaku nepodlehli, byli odsouzeni k smrti. Podle legendy však přežili
bez újmy pálení, kamenování, ukřižování, nijak se jich nedotkla ani
střelba šípy z luku. A tak nakonec byli spolu se třemi svými mladšími
bratry Anthimem, Leontiem a Euprepiem r. 287 (někdy se uvádí rok 303)
v syrském Cyrrhu sťati mečem.
O jejich lékařském umění se tradují četné legendy. Tak podle jedné
jistému pacientovy s nehojícím se hnisajícím vředem na bérci amputovali
dolní končetinu a místo ní mu transplantovali odříznutou končetinu
popraveného Etiopana. Pacient po operaci zjistil, že má jednu končetinu
bílou a druhou černou. Jednalo se o první operaci tohoto druhu v historii,
při dnešních znalostech o obtížích takové operace však lze oprávněně
pochybovat o trvalém úspěchu takové zákroku v primitivních podmínkách prvních století našeho letopočtu.
Záhy po své smrti se oba mučedníci stali populárními a uctívanými
osobnostmi. Kostely zasvěcené mučedníkům byly založeny nejdříve
v Jeruzalémě, v Egyptě a v Mezopotámii. Císař Justinián v 6. století
přenesl ostatky obou do Konstantinopole (dnes Istanbul) do nově vybudovaného chrámu. Ten se stal tradičním cílem poutníků. Papež Felix IV
vysvětil baziliku svatého Kosmy a Damiána na Forum Vespasiano.
Svatým Kosmovi a Damiánovi byly zasvěceny mnohé kostely po celé
tehdejší křesťanské Evropě. Patří mezi ně i kostel ve Staré Boleslavi,
u jehož dveří byl zavražděn sv. Václav. Ostatky obou světců uchovávají na

našem území také v cisterciáckém klášteře v Oseku a pro hrad Karlštejn
je získal sám císař Karel IV.
Svatí Kosmas a Damián jsou považováni za patrony lékařů zejména
chirurgů, také stomatologů, veterinářů, jsou uctíváni, zejména v Jižní
Americe, jako ochránci dětí. Jsou někdy zobrazováni s lékařskými symboly, především se schránkami na léky, někdy též se lžičkou k podávání
medicíny či s palmovou ratolestí.
Nejznámějším sousoším svatých Kosmy a Damiána je sousoší, které
vytvořil v r. 1709 Jan Oldřich Mayer pro Karlův most v Praze (viz
obrázek). Sousoší znázorňuje oba světce, oblečené do úboru mistrů
pražské univerzity. Drží nádoby s léky a mučednické palmy. Mezi nimi je
Ježíš Kristus jako spasitel světa.
(jn)

Svatý Kosmas a Damián se Salvátorem na Karlově mostě
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OD „ČIHOŠŤSKÉHO ZÁZRAKU“ UPLYNULO 60 LET
Jaká byla příčina vychýlení kříže, není ani po letech objasněno.
Doznání faráře Toufara se dnes jednoznačně hodnotí jako vynucené.
Je psáno slovníkem nevzdělaných estébáků a popsaný mechanismus
ovládání kříže nikdy při rekonstrukci nefungoval. Následné falšování
skutečnosti ze strany StB objektivnímu vyšetření zabránilo.
Mohlo se jednat o provokaci StB? M. Šiška se domnívá, že nikoli,
protože by StB nemohla instalovat v kostele nějaké zařízení bez vědomí
faráře. Osobně tento názor nesdílím. Spíše proti provokaci StB svědčí
poměrně dlouhý interval od „zázraku“ do zatčení Toufara. Mohlo jít
o zázrak? I k této hypotéze jsem skeptický. Pohyby kříže v periferním
venkovském kostele se mi zdají pro zázrak příliš nicotné (zázrak spíše
vidím ve zhroucení mocenského impéria bývalého sovětského bloku
před 20 lety). Mohlo se jednat o paranormální jev? Důkazy chybí, otázky
zůstávají. Pravdu se už asi nikdy nedozvíme.
Připomeňme si tuto událost, kterou totalitní režim využil k represi
kněží i prostých věřících a která bezprostředně vedla k umučení nevinného katolického kněze.
S využitým článku M. Šišky: Čihošťský zázrak je záhadou dodnes
(Magazín Práva 12. 12. 2009)
zpracoval V. Zeman (ÚTL)

Událost, následně zneužitá komunistickou propagandou, stála život
kněze Josefa Toufara a udála se 11. 12. 1949 v Čihošti, severně od Ledče
nad Sázavou. Během nedělního kázání se kříž na oltáři třikrát zakýval ze
strany na stranu, což potvrdilo (i písemně) 19 farníků. Sám farář Toufar
pohyb kříže neviděl. Událost vyvolala velký zájem. Do Čihoště začali
jezdit prostí věřící i církevní hodnostáři, kteří se však k jevu jednoznačně
nevyjádřili. Podotýkám, že církevní autority jsou k podobným událostem
vždy velmi zdrženlivé a trvá často léta než po podrobném prozkoumání
začnou uvažovat o zázraku. Vedení KSČ v čele s K. Gottwaldem to
však bylo jasné okamžitě. Gottwald prostřednictvím tehdejšího ministra
spravedlnosti JUDr. A. Čepičky nařídil „přísné vyšetření a potrestání
viníků“. Proto byl 28. 1. 1950 zatčen farář Toufar a „zpracováván“ pro
doznání. Poněvadž mírnější metody nevedly k žádanému výsledku, byl
Josef Toufar podroben několikadennímu krutému týrání (včetně bití
a přesoleného jídla s odepřením možnosti pít). 22. 2. 1950 učinil písemné
„doznání“, že křížem pomocí mechanického zařízení z kazatelny manipuloval. Toufarův zdravotní stav se mezitím zhoršil natolik, že byl
odvezen do státního sanatoria v Praze (vedení KSČ mělo zájem, aby
zůstal naživu a mohl vystoupit na tiskové konferenci), kde 25. 2. zemřel
na perforaci žaludečního vředu s následnou peritonitidou. Čihošťský
zázrak přesto posloužil KSČ k zostření represí proti církvi.

HUMORISTA NÁS ZARMOUTIL:
ŽIVOTNÍ POUŤ MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA (1932-2009) SE NAPLNILA
Když se v roce 1969 na pultech monopolního
knihkupeckého gigantu n.p. Kniha objevila
útlá knížka s titulkem „Černí baroni“, stala
se rázem obrovským bestsellerem a její autor
Miloslav Švandrlík jedním z nejpopulárnějších
českých spisovatelů. Politické uvolnění v období Pražského jara však netrvalo dlouho,
po zásahu vojsk pěti tzv. spřátelených zemí
se život vrátil do starých kolejí a následné
období normalizace postihlo i autora, nakrátko
nesměl vůbec publikovat a poté se mu zcela
určitě dostalo ponaučení, kam až může ve svém
humoru zajít.
Uveďme několik životopisných dat populárního literáta. Narodil se 10.8.1932 v Praze.
Po dokončení základní školy vystřídal několik
zaměstnání, po roce 1950 ukončil jako dělnický
kádr krátkodobý kurz, jehož politickým cílem
tehdy bylo obohatit poválečné vrstvy inteligence o dělnickou krev. V letech 1953-1954
začal studovat na DAMU (jeho snem bylo
herectví), studia však záhy zanechal. Stal se
asistentem režie ve Vesnickém divadle v Praze.
V r. 1953 byl povolán v výkonu vojenské služby
v Pomocných technických praporech (PTP). Po
jejím ukončení nakrátko působil jako vychovatel korejských dětí, pak se stal profesionálním
spisovatelem. Živil se převážně psaním povídek
a fejetonů pro noviny a časopisy.
Román „Černí baroni aneb válčili jsme za
Čepičky“ (rozuměj: generál Alexej Čepička
byl v období Švandrlíkovy služby vlasti ministrem národní obrany) se ještě v období před
pražským jarem rozšiřoval převážně samizdatem, když se v roce 1969 objevil na pultech
knihkupectví, byl okamžitě rozebrán. Četné
pasáže z humorných příhod příslušníků PTP
a jejich velitelů jsme dokázali odříkávat zpaměti
a vždycky jsme se při tom hodně nasmáli.
V sedmdesátých letech se se Švandrlíkovým
jménem setkáváme převážně na stránkách
týdeníku Dikobraz, kde stovky jeho vtipů
doprovodil ilustracemi Jiří Winter-Neprakta.
V několika knížkách byly jeho námětem
„neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka“,
později vydal román „Doktor od jezera
Hrochů“ (1980), „Dívku na vdávání“ (1983),
„Vraždu mlsného humoristy“ (1990) a řadu

dalších titulů. Jeho humorný žánr, v němž
nechyběly náměty ani z oblasti science-fiction,
z něj udělal jednoho z nejčtenějších polistopadových literátů. Psaní považoval spíše za nutnost než za koníčka. Říkával: „A co jiného mám
dělat. Práce na zahrádce mne nebaví, daleko
nedojdu, tak píšu.“
Psal opravdu až do konce své životní pouti
– poslední knížka, čerpající z vlastního života
pod titulkem „Zrovna teď musíš čůrat?“ vyšla
letos. Se svojí silnou obezitou provázenou
diabetem byl opakovaně hospitalizován. 26.
října 2009 v pražské Thomajerově nemocnici Miloslav Švandrlík skonal. Zfilmovaného
příběhu „Doktor od jezera hrochů“, na němž
v současnosti pracuje režisér Zdeněk Troška, se
tak již nedočkal.
Ve svých příbězích a vtipech nezřídka
čerpal i z lékařského prostředí. Uveďme pasáž,
v níž autor líčí shovívavého doktora Hořce,
posílajícího pravidelně „marody“ od útvaru
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k přezkumu do plzeňské vojenské nemocnice,
kde je nezřídka po přezkumu čekala radostná
cesta zpátky do civilu. Jiné to ovšem bylo
s Dušanem Jasánkem, redaktorem Rudé vatry
(*).
„Redaktor Rudé vatry prožíval vážnou psychickou krizi a trpěl dvojkolejností v myšlení.
Na jedné straně vedl budovatelské řeči a psal
verše o obraně socialistické vlasti a na druhé
straně těžko snášel útrapy prezenční služby.
Klopýtal, sténal, vzdychal a několikrát omdlel.
Nyní ho dokonce napadlo, že by se mohl pokusit
o návrat do civilu. Nenarazil však na správného
muže. Doktor Hořec byl člověk soucitný
a uznalý, ale tentokrát zůstalo jeho srdce tvrdé
a nepřístupné dojetí.
„To jste vy,“ zeptal se, „co píšete ty krásné
básně?“
„Nejsou úplně dokonalé,“ pýřil se Jasánek,
„ale chtěl bych se vypracovat na skutečného
básníka!“
„To se vám jistě podaří,“ pokyvoval hlavou
doktor. „V téhle době je možné všechno, že
ano?“
„ Ano!“ přisvědčil Jasánek, „a komunisté
dokáží i nemožné!“
„Pochopitelně. Jsou to lidé zvláštního ražení!
A když se zakalí, září veškerému lidstvu jako
maják na rozbouřeném moři. Vzal jste na
sebe nesmírně těžký a zodpovědný úkol vojíne
Jasánku! Uvědomujete si to?“
„ Jistě soudruhu kapitáne! Chci o tom napsat
...“
„ Určitě napíšete! Ale abyste mohl psát
skutečně velkou poezii, musíte toho spoustu
prožít. Buďte šťasten, že jste se dostal na vojnu,
ačkoliv nejste úplně zdráv!“
„ To prosím nejsem. Mám C.D. klasifikaci.
Krátkozrakost a celková tělesná slabost.“
„ No vidíte! Jiného by to zlomilo a pokoušel
by se vojnu promarodit, nebo se z ní dokonce
dostat. Ale vy jste ukut z jiného materiálu. Vás
útrapy vojenského života nezlomí. Dokážete
jako komunista čelit všem potížím. A ještě budete
kladně působit na ostatní. Je to tak, Jasánek?
„ Je, ale...“
„Tady neexistuje žádné ale, soudruhu! Musíte
jít obětavě za pravdou světového proletariátu

a svítit na cestu ostatním. Vy to dokážete, vidím
to z vašeho odhodlaného pohledu. Vím, že si
vojnu zamilujete celým svým srdcem. Kdybyste
vysedával někde v redakci, zpohodlněl byste a
posléze by se z vás stal prohnilý měšťák a nihilistický intelektuál. Zradil byste dělnickou třídu

a spřáhl se s jejími nepřáteli!“
„ To nikdy!“
„ Takovejch případů máme spoustu. Ale tady
rozvinete všechny své schopnosti a naučíte se
překonávat sám sebe. Až vám bude nejhůř,
vzpomeňte si na sovětské komsomolce a napište

VÝSTAVA Doc. MUDr. JIŘÍHO BERANA, CSc.
V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM
„Facultas nostra“ se podařilo získat text úvodního slova paní M. Kabátníkové při vernisáži
výstavy doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. dne
7. 11. 2009 v Galerii pod zámkem v Rožmitále
pod Třemšínem. Zajímavou výstavu doc. Berana
mohli návštěvníci shlédnout do 28. 11. 2009.
„Sešli jsme se dnes, abychom slavnostně
otevřeli výstavu pana Jiřího Berana. Docent,
doktor, Jiří Beran kandidát věd, není na
umělecké scéně nováčkem. Výtvarné vzdělání
získal u akademického sochaře profesora
Hrušky a souběžně s povoláním se už řadu let
věnuje umělecké činnosti. Jeho tvůrčí práce je
velmi pestrá, marně budete hledat výtvarný
obor, kterým by se nezabýval. Maluje, kreslí,
fotografuje, vytváří plastiky a venkovní objekty
a hledá nové a nové možnosti a formy jak by se
s námi podělil o své pocity, radosti, nálady, ale
sdělil nám i věci vážné.
Poprvé jsme se s autorem setkali před třemi
lety na výstavě Druhý dech a druhý život.
Jeho montáže nebo chcete-li asambláže nás
uhranuly. Pan Jiří Beran povýšil zapomenuté
věci každodenního života, které končí v lepším
případě na půdě či ve sklepě, v horším na
smetišti, do role svébytného artefaktu. Mohou
tak žít dál svůj život v jiné podobě. Daruje jim
druhý život.
Dnes vám představujeme výstavu 20. léta 20.
století - nehistorická interpretace a jihočeská
inspirace - už sám název výstavy nás nutí
přemýšlet, co je v něm zašifrováno. Vrací nás
opět elegantně a nenuceně do historie, jinou
formou a s neuvěřitelnou lehkostí a elegancí
slučuje neslučitelné. Výstava se tak stává kon-

certem technik a materiálů spojených do jednoho celku. Pojďme se tedy společně zaposlouchat a zadívat do světa Jiřího Berana. Máme
tu výjimečnou příležitost přivítat ho mezi námi
a on nám bude tím nejlepším průvodcem.
Kulturní klub
v Rožmitále pod Třemšínem

Vernisáž v sobotu 7. 11. v 17 hodin.
Z dobového tisku bude číst Miloslav Pešta.
Zahraje Jazzové kvarteto
ze ZUŠ J. R. Ryby.

o nich báseň. Teď se vraťte na cvičák a strhněte
ostatní. Můžete odejít!“
(*) M.Švandrlík: Říkali mu Terazky. Naše
vojsko, Praha 1991. (Ilustroval J.Winter)
J.Novák

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
MEDIKŮ 16.12.2009
Ve středu 16. 12. se konal na prostranství před
Pavlovovým pavilonem první ročník Vánočního
zpívání mediků, který zorganizovali studenti
z IFMSA Plzeň ve spolupráci s Medicus Pilsensis
a s mediální podporou Lfp-studium.cz. Možná
vám to tak také připadá – v říjnu vstupujeme do
nového akademického roku a než se nadějeme,
jsou tady vánoční svátky. Spousta studentů
se v prosinci plně věnuje přípravě na zápočty
a zkoušky a v tom shonu si ani neuvědomí,
že Štědrý den pomalu klepe na dveře. Proto
jsme uspořádali toto hudební setkání, abychom
společně nasáli atmosféru pohodových Vánoc.
Máme mezi sebou výborné muzikanty, a tak
hudební seskupení čítalo dvě flétny, dvoje housle, tři kytary a dokonce dva saxofony. K tomu
se přidaly čtyři trénované hlasy zpěváků. Naše
obavy z mrazu, kdy nástroje prostě neladí a praskají struny, se nakonec nepotvrdily. Počasí se
umoudřilo a teplota byla přijatelná. S krátkou
přestávkou na zahřátí (podával se teplý čaj a kapka
rumu na procvičení alkoholdehydrogenázy) zněly
téměř hodinu nejznámější české koledy a vánoční
písničky. Postupně přišli také pedagogičtí zástupci
všech ústavů z okolí Pavláku a přidali se ke
zpívajícímu sedmdesátihlavému sboru studentů.
Nálada byla výborná, a když začalo sněžit, kouzlo vánoc se dotklo každého z nás. Snad se mnou
souhlasíte a doufám, že se k nám příští rok přidáte.
Chtěli bychom poděkovat celému sboru, byli
jste báječní. Také paní Baslové z Kolejí a menz
UK a šéfkuchaři panu Podlešákovi za technickou
podporu i všem ostatním, kteří nám s organizací
pomáhali.
Z IFMSA Plzeň vám přejeme krásné Vánoce.

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ NA ÚSTAVU
HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE
„Dodnes stojím před jesličkami jako očarován, ať jsou tak prostinké,
že v nich je pouze svatý Josef a Panna Maria s Ježíškem v jeslích, anebo

tak bohaté a rozlehlé, jako betlém jindřichohradecký, třebíčský či
Třebechovický. ... V každém betlémě dává každý to, co má: někdo pár
jablíček, někdo vánočku, ošatku vajec, plenky či jehňátko, a tři králové
– ti měli přece jen víc – přinesli zlato, kadidlo a myrhu. ... Ze všech
betlémů, co v Čechách jsou, mám nejraději ty, co vyšly na jesličkových
arších. Třebechovický betlém je Třebechovický betlém, a Krýzovy či
Čeloudovy jesličky jakbysmet, jenomže ty nemohu mít doma. Zatímco
betlém Wenigův, Pikův a Čákův, jesličky paní Fischerové-Kvěchové
i miniaturní betlímek Kudláčkův doma mám. A doma mám i oba krále
mezi vystřihovacími betlémy, - betlém od Mikoláše Alše a od Josefa
Lady. ... Jesličky od Karla Franty – byl jsem u jejich zrodu, viděl jsem
je v originále, viděl jsem je tak čerstvě namalované, že bych je snadno
prstem rozmazal. kdybych byl neopatrný. Držel jsem je v prstech celý
naměkko z toho, jak jsou luzné a české a z toho, že ta naše nádherná,
nejstarší vánoční tradice ani nezemřela, ani neskončila.“ (*)
To jsou slova našeho známého spisovatele a fejetonisty Františka
Nepila, kterými doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. zahajovala při letošní
vernisáži dne 15.12.2009 výstavu betlémů, zapůjčených ze soukromých
sbírek zaměstnanců Lékařské fakulty. K jejímu úvodnímu slovu
připojil osobní zážitek z návštěvy skutečného Betléma prof. MUDr. et
RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Výstava na chodbě histologického ústavu
v Procháskově ústavu Lékařské fakulty na Lochotíně potrvá do 7.února
2010. Návštěvníci mohou shlédnout i několik betlémů z těch, které okouzlily Františka Nepila.
(r)
(*) Nepil F.: Novým jesličkám do kolébky.
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J. Jícha: Rokycanský betlém

ČEŠTÍ KUCHAŘI VAŘILI NĚMECKÝM STUDENTŮM
navrhli pětidenní jídelníček. Práce v Nové menze v Bergstrasse byla
hlavně prezentací české kuchyně. Na základě výměnné dohody budou
mít kuchaři z Drážďan příležitost předvést německá jídla v menze 17.
listopadu v Praze v období 22.-26.2.2010. Ačkoliv s panem Šulcem a paní
Novotnou jsme se setkali jen krátce, stačilo to na „sehrání“ našeho týmu.
Obědy musely být připraveny včas a ve stoprocentní kvalitě. V menzách
již vaříme řadu let, a tak po krátkém seznámení s prostředím nám ani cizí
kuchyně nedělala žádné velké potíže. Drobné jazykové problémy jsme
řešili prostřednictvím tlumočnice paní Jordákové. Vařit v cizině byla pro
nás příjemná zkušenost, zvláště i proto, že jsme se přesvědčili, že místní
strávníci našim jídlům velmi brzy přišli na chuť.“
(r)

V době od 2. do 6. 11. 2009 probíhal výměnný pobyt kuchařů
lékařských fakult. Českou republiku reprezentovali tři kuchaři - pan
Vilém Šulc šéfkuchař Menzy 17. listopadu z Prahy, paní Eva Novotná,
kuchařka menzy Na Kotli z Hradce Králové a „náš“ šéfkuchař, pan
Vladimír Podlešák, vedoucí střediska Výdejna Lidická z Plzně. Týden
české kuchyně byl součástí Týdnu akcí, na němž všechny účastníky
přivítal prof. Pörtner, obchodní vedoucí Studentenwerku Dresden.
Českou delegaci provedli domácí představitelé po celém areálu a seznámili ji s provozem.
Mensa Bergstrasse v Drážďanech je též známa pod novým názvem
„Neue Mensa“. Je situována v srdci studentského kampusu poblíž
dálničního přivaděče A17. Díky dobrému autobusovému spojení a blízkosti několika studentských kolejí se stala od svého otevření oblíbeným
dostaveníčkem drážďanských vysokoškoláků. V menze i v kavárně
nabízí po celý den vybrané kulinářské pochoutky, večer pak Klub neue
Mensa (KNM) je určen koncertům a studentským party. V areálu je
i několik schůzovních prostor. Přemostění umožnilo volně přecházet
mezi přednáškovým sálem a menzovními prostorami mimo frekventovanou komunikaci.
V průběhu pěti dnů pak čeští kuchaři ke každému obědu připravili
menu, sestávající z typických českých jídel. Mezi nimi nechyběly např.
polévky kulajda, šumavská bramboračka nebo selská zelňačka, jako
hlavní jídlo mohli domácí gurmáni okusit např. svíčkovou na smetaně
s citrónem a brusinkami, plzeňské roštěnky s dušenou rýží či staročeské
kuře na slanině s čerstvými žampióny a moučníky jako švestkové
knedlíky z tvarohového těsta, jablkovou žemlovku se šlehačkou či
palačinky se zavařeninou a ovocem.
Od každého menu bylo připraveno 800 až 1000 porcí, po nichž se
obvykle jen zaprášilo.
Menza totiž připravuje až 3500 jídel denně, na výběr je pět druhů jídel,
z toho jsou dvě masitá, jedno vegetariánské, jedno těstovinové a jedno
připravené na pánvi VOK.
V rámci pobytu v Drážďanech česká minivýprava navštívila některé
další místní studentské menzy, Albrechtsburg a porcelánku v Míšni,
prošla historické centrum a vyzkoušela si i přesnou mušku v bowlingovém centru Zschernitz (řekli bychom asi v „Černicích“). Čeští hosté
tak měli možnost nejen potěšit domácí strávníky českými lahůdkami,
ale také seznámit se s místními zkušenostmi a problémy i poznat řadu
významných pamětihodností.
Pana Vladimíra Podlešáka jsme se dotázali, jak vůbec k jeho „nominaci“ do Drážďan došlo. Odpověděl: „V září mne navštívil pan Zajíc,
vedoucí oddělení Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze a nabídnul
mi naše univerzitní menzy reprezentovat. Jednalo se o uvedený týden ve
studentském centru v Drážďanech. Sestavili jsme tříčlenný tým a společně
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LION KLUB PLZEŇ-CITY OBČERSTVOVAL PLZEŇANY
Tradiční prodej svařeného vína nabídnul
v mrazivých předvánočních dnech Plzeňanům
Lion klub Plzeň-City. Svařák z kvalitní
moravské „Frankovky“ se prodával ve žlutém
stánku „u Branky“ celkem 5 dní (17.12.-21.12.).
Obětaví „Lioni“, mezi nimiž jsme mohli potkat i osm plzeňských lékařů, většinou učitelů
naší LF a členů Lion-klubu Plzeň-City, prodali
celkem 800 litrů svařeného vína. V konkurenci
ostatních stánkařů s týmž sortimentem se určitě
neztratili, právě naopak, ti co jej ochutnali na
náměstí, a poté zavítali k „brance“ si kvalitu
lahodného teplého moku u „Lionů“ nemohli
vynachválit. Obvykle nezůstali jen u jednoho
kelímku. Celý výtěžek prodejní akce předají
slavnostně zástupcům plzeňského Tyfloservisu
na podporu nevidomých a slabozrakých. Jedná
se již o jubilejní desátou akci tohoto druhu v minulých letech předávali Lioni vždy obvykle
kolem 50.000 Kč. Letos tomu zřejmě nebude
jinak.
(JAS + jn)

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Vědět co je dobré a nečinit to je známkou zbabělosti. (Konfucius)
V životě dostaneš tolik, kolik dáš. (Michael LeBoeuf)
Lidé si už jednou musejí zvyknout, že zvířata jsou jejich rovnocennými partnery. (Jiránek)
Bát se námahy není vlastností muže. (Seneca)
Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu. (Oscar Wilde)
Ani nejkrásnější nekrolog nikomu neprodlouží život. (Imre Forbáth)
Když se pacientka začne milovat, znamená to, že se uzdravuje.
Nestanete se světcem skrze hříchy ostatních. (A.P. Čechov)
Není možno milovat, a být moudrým.
Cynik je člověk, který zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho.
Pravda má velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. (August Rodin)
Slova jsou jako listy na stromě. Kde je jich nejvíc, tam je nejméně ovoce. (J.W. Goethe)
Je nemožné vymyslet aforismus, který by byl zlomyslnější než skutečnost.
Požehnaný je ten, kdo je štědrý, i o chleba se dělí s chudákem.*
V srdci dítěte vězí nerozumnost, trestající rákoska ji ale vyžene.*
(* Přísloví Krále Šalamouna. Biblion, České Budějovice 2003)

PRANOSTIKY
V listopadu každý hleď, bys dodělal vše už teď
– dřevo kácej, žito mlať, na úřadě daně plať.
Když svatý Martin se sněhem přiběhl, bude
v něm celý měsíc ležet. (Martina je 11.11.)
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
(Kateřiny je 25.11.)
Jaký listopad, taký příští březen.
Svatá Barborka vyhází dřevo ze dvorka.
(Barbory je 4.12.)
Svatá Lucie nám ukazuje svou moc, neb nám
dává nejdelší noc. (Lucie je 13.12.)
Na Boží narození o bleší převalení.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka
slepičky.
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
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