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Vaše Magnificence, vážený pane 
rektore, magnificence, páni rektoři, 
spectabilis děkani a proděkani, hon-
orabiles, členové akademické obce, 
naši vážení a milí hosté, dovolte, abych 
vás všechny co nejsrdečněji pozdravil a 
přivítal na naší oslavě.

Zároveň mi dovolte, abych chvíli 
zauvažoval o naší plzeňské lékařské 
fakultě nejen z hlediska současnosti, 
ale i ze zorného úhlu celého jejího 
vývoje.

Zaznívá úvaha, je-li naše fakulta 
v 65 létech její existence stará nebo 
relativně nová.Určitě je mladá ve 
srovnání s Alma Mater - Karlovou 
Univerzitou, ale je starší již celým 
svým vývojem, do kterého se vejde 
tolik událostí. Relativně mladá je i ve 
srovnání s historií města Plzně, ve 
kterém se nachází.Věřím, že je mladá 

i svými četnými aktivitami v kontextu města, ale i celé Univerzity.
Při tomto slavném výročí se sluší vzpomenout a zrekapitulovat stručně 

osudy naší fakulty.Vždyť osudy Univerzity a tedy i jejích fakult do značné 
míry kopírují dějiny celého národa. Začněme tedy ab urbe condita, tedy 
od založení fakulty dekretem prezidenta Beneše na podzim roku 1945. 
Pamětníci a vlastně naši první absolventi vzpomínají, jaká to tehdy byla 
radost, když již mohli studovat v Plzni.Velkým pomocníkem nám tehdy 
byla 1. lékařská fakulta UK v Praze, vůči které za to pociťujeme stálý 
vděk. Optimistický vývoj byl velmi brzy přerušen politickým vývojem 
po komunistickém puči v únoru 1945 a eskaloval v padesátých létech. 
Tedy v pochmurné, nebezpečné době, která neprospívala vzestupu ducha 
a která mnohdy velmi razantně zasáhla do osudů mnohých akademických 
pracovníků. Přes tyto veškeré útrapy se fakulta rozvíjela postupem doby 
dle tehdejších trendů.

V šedesátých létech jakoby došlo k renesanci onoho počátečního entu-
siasmu. Přibližování ke svobodě bylo cítit na každém kroku, uvolňovaly 
se kontakty se zahraničními kolegy, bylo možné vycestovat na Západ 
a přinést nejnovější poznatky, a dokonce se začala objevovat i svoboda 
slova, tak potřebná v univerzitních sférách.Vše vrcholilo Pražským jarem 
- bohužel ne nadlouho. Svobodný vývoj byl udušen invazí vojsk Varšavské 
smlouvy.Vysoké školy byly v čele těch, kteří se ještě nějakou dobu bránily 
návratu doby nesvobody. V té době jsem nastupoval ke studiu medicíny 
a pamatuji si, že vzápětí byla vyhlášena studentská okupační stávka. Mnozí 
si jistě pamatují, jaká tehdy byla soudržnost mezi studenty i pedagogy. 
Útlak se ale stupňoval a mnozí postupně odpadali. A pak již přišla doba 
sebeupálení Jana Palacha, smutné zakončení národního vzepětí, svíčky na 
nárožích v mlhavých, plačtivých dnech ledna 1969.

Po dubnovém plénu KSČ ve stejném roce začalo období normalizace.To 
se odrazilo i v životě fakulty.Tato doba byla prubířským kamenem mnoha 
osobností i jejich charakterů - někteří zklamali a naopak někteří vytrvali 
ve svých čestných postojích a také na to doplatili. Ale my, studenti, jsme je 
měli za své vzory a památku jejich statečnosti jsme si odnesli až do dnešní 
doby. Dva z nich budou dnes vyznamenáni medailemi Karlovy Univerzity 
a při této příležitosti mi bude ctí přečíst jejich laudatio.

Všem ostatním nezbylo než pracovat, studovat i vyučovat a věřit podle 
slavného protest songu, že „we shall overcome“ (přejdeme).

Nakonec jsme tedy přešli, respektive přežili s většími či menšími ztráta-
mi a pro mnohé neočekávaně přešli do svobodných devadesátých let.

Nebyla to doba jednoduchá, vyžadovala maximální úsilí věnované 
rychlé, ale citlivé transformaci. Nemohu nevzpomenout osobnosti pana 
profesora Valenty, který se velmi efektivním a přitom lidským způsobem 
zhostil tohoto nelehkého úkolu.

Nebylo jednoduché vzkřísit všechny demokratické mechanismy, sou-
visející s akademickými svobodami - zavést instituce jako akademický 
senát, inovovanou vědeckou radu, instalovat nové, nezkompromitované 
vedení klinik a ústavů a vypořádat se se všemi relikty minulosti. Tehdy se 
objevily, a dá se říci, že přetrvávají, problémy ekonomického charakteru, 
určitá stálá nestabilita ve financování vysokých škol a fakult. Zároveň 
vyvstala snaha vyrovnat se s takovou úrovní vysokých škol jaká byla dávno 
zavedena na univerzitách Západu. Snaha dohnat určitý vědecký propad, 
snaha modernizovat výuku, úsilí podchytit co nejvíce mladých kolegů pro 
vědeckou dráhu.

Výše zmíněné problémy trvají v určité míře dodnes. I po dvaceti létech 
je třeba věnovat maximální úsilí pro podporu vědy a výzkumu (bohužel 
dosud velmi podfinancovaných) a věnovat velkou pozornost kvalitní, 
moderní výuce našich studentů.

V současnosti je Lékařská fakulta v Plzni se svými dvěma tisíci studenty 
a pěti sty zaměstnanci jediným zástupcem Karlovy Univerzity v regionu. 
Přestože je v Plzni osamocená, hraje důležitou roli ve školství i kultuře 
našeho města. Plzeň tak může oprávněně hlásat, že je městem dvou 
Univerzit. To nám dává oprávněný pocit hrdosti, ale také zavazuje.

Občanům Plzně, Plzeňského kraje, ale i z dalších, okolních krajů přináší 
nejnovější vědecké poznatky do sesterské Fakultní nemocnice, kde jsou 
léčeni, z jejích řad pocházejí špičkoví lékaři na klinikách a ústavech a je 
zdrojem nových, mladých lékařů pro naše zdravotnictví.

Spolupracuje a chová přátelské vztahy k Západočeské univerzitě.
Vedle faktu, že Plzeň bude v roce 2015 evropským městem kultury, je 

snad méně známé, že také existuje program - Plzeň univerzitní město. Naše 
fakulta velmi přispívá k obohacení této tváře našeho města.

Takto tedy fakulta spolupůsobí na kultivaci našeho města a přináší do 
našeho společenství spiritualitu Karlovy univerzity.

Milí kolegové a hosté, snažil jsem se v tomto krátkém exposé vzpo-
menout ve velmi hrubých rysech osudy naší fakulty. Jsou obdobné jako 
osudy mnoha dalších fakult a vysokých škol. Při takovémto vzpomínání je 
třeba vyzvednout vše dobré a potlačit zlé - to je ostatně známou vlastností 
lidského mozku. Objektivní vzpomínka při této slavnosti však takovouto 
rekapitulaci zasloužila.

Dovolte, abych vám všem poděkoval za léta usilovné práce na všech 
úrovních naší akademické obce a abych vás zároveň požádal o trvající 
podporu v tomto našem společném „Opus bonum“, tedy dobrém díle. 

Quod bonum,faustum,felix, fortunatumque eveniat.
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Na slavnostním zasedání v Měšťanské besedě 
se jako první ujal slova rektor Univerzity Karlovy 
prof. MUDr. Václav Hampl, DrSc. Přivítal jmé-
nem Univerzity Karlovy přítomné a poté řekl 

mimo jiné: „Uplynulo 65 let od vydání dekretu 
prezidenta Beneše, kterým byla v Plzni ustavena 
pobočka pražské Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy. Když se dívám do historických textů, 
v r. 1945 byly vytvořeny všechny předpoklady 
pro založení nového univerzitního města - 
poválečný hlad po vědění, hlad po vzdělání, 
obrovský zájem o studium. To, o čem psal císař 
Karel IV. v zakládací listině pražské univerzity 
byla naprosto přesná realita roku 1945. Pamatuji 
dobu, která byla tomuto období trochu podobná 
- pád komunistické totality po roce 1989. I v roce 
1945 šlo o obnovu státního zřízení na demokra-
tických principech. Obrovský zájem studentů 
a pedagogů a široká podpora v místě založení 
byly prvním aspektem vzniku plzeňské lékařské 
fakulty. 

Druhým aspektem bylo zcela samozřejmé 
propojení výuky s klinickou praxí. Po organizační 
stránce vznikla plzeňská fakulta ještě jako 
pobočka pražské lékařské fakulty, která také 
v prvních letech vypomohla řadou erudovaných 
učitelů. Po pěti letech došlo již i k formálnímu 
osamostatnění fakulty, jehož jubileum si rovněž 
letos můžeme připomenout. 

Poslední z aspektů, který připomenu, byl vě-
domý důraz na roli fakulty při intelektuální 
a duchovní obnově tohoto západočeského 
regionu. Už v té době bylo jasné, že masové 
transfery obyvatel budou znamenat velké 

změny v morální a sociální oblasti. Ustavení 
vysokoškolského pracoviště tak nesporně 
hrálo důležitou roli v povznesení hodnotového 
žebříčku celého regionu. 

V duchu slov Karla IV. toto „pozvání chudých 
k prostřenému stolu“ byla vlastně konkrétním 
vyjádřením státní péče o celý region. 

Lékařská fakulta v Plzni je dnes plnokrevnou 
součástí Univerzity Karlovy, naprosto rovno-
cenná všem ostatní fakultám. Univerzita patří 
mezi světově uznávané nejprestižnější vysoké 
školy. Při nedávném předávání cen vybraným 
vědeckým pracím studentů dosáhli posluchači 
plzeňské LF na dvě ze čtyř ocenění. Fakulta má 
i významný mezinárodní rozměr – za důležitý 
parametr kvality školy je pokládán počet 
zahraničních studentů, studujících v angličtině. 
Ten dosahuje více než pětiny celkového počtu.“

V závěru svého projevu vyslovil rektor 
Univerzity Karlovy prof. Hampl přání „k na-
rozeninám fakulty“, aby se rozvíjela jako insti-
tuce, která bude naplněna pracovitými lidmi, 
kterou budou mít rádi zaměstnanci i studenti, 
a která bude dosahovat vynikajících výsledků ve 
vědě i vzdělání. 

MUDr. V. Pavelka, 1.náměstek ministra zdra-
votnictví ČR, zavzpomínal na svá plzeňská stu-
dia medicíny a na své tehdejší učitele. Prohlásil, 
že před ministerstvem leží jako jeden z priorit-
ních úkolů vedle reformy českého zdravotnictví 
také úprava postgraduálního vzdělávání lékařů. 
Své domovské fakultě popřát „vivat academia, 
vivant profesores, vivat membrum quidlibet, 
vivant membra quidlibet, sempre sint in flore!"

Primátor města Plzně ing. Pavel Rödl ocenil 
úroveň dosavadní spolupráce mezi Lékařskou 
fakultou a městem Plzeň. Pětašedesátileté 
plzeňské mladici popřál hodně štěstí a psy-
chické odolnosti do nejbližších budovatelských 
projektů. Prohlásil „držím vám palce, nechť si 
plzeňská fakulta i Univerzita Karlova nadále 
udrží svůj mladistvý elán“. 

Ředitelka Fakultní nemocnice v Plzni ing. 
Jaroslava Kunová ocenila těsnou partnerskou 
spolupráci mezi Fakultní nemocnicí a Lékařskou 
fakultou. Vyslovila přání, aby dobrá úroveň této 
spolupráce trvala i nadále.   (r)

Z PROJEVŮ HOSTŮ SLAVNOSTNÍHO ZASEDÁNÍ K 65. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ LF UK V PLZNI

OSLAVY 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LF UK V PLZNI

V říjnu 2010 oslavila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 65. 
výročí svého založení. Součástí oslav byla řada akcí, z nichž nejvýznamnější 
bylo slavnostní shromáždění fakulty ve středu 6.října 2010 dopoledne 
v Měšťanské Besedě v Plzni.

Oslavy zahájila již 12. května 2010 50. studentská vědecká konference 
LF UK v Plzni (viz Facultas nostra č.91) a tradiční Zahradní slavnost 
Lékařské fakulty 25.června 2010 (Facultas nostra č.91 a č.92-93). 

Další součástí oslav bylo vydání almanachu fakulty k 65.výročí jejího 
založení; almanach sestavil a jeho odpovědným redaktorem byl prof.
MUDr. Pavel Sobotka, DrSc. s nímž spolupracovali i další členové Ediční 
komise plzeňské Lékařské fakulty. Kromě tradičních zpráv o stavu jed-

notlivých součástí fakulty, seznamu absolventů a seznamu zaměstnanců 
fakulty obsahuje almanach i řadu portrétů významných, dnes již nežijících 
osobností (prof. MUDr. K. Opatrný jr., DrSc., prof. MUDr. J. Šimon, DrSc., 
doc. MUDr. Z. Ouda, CSc., doc. RNDr. J. Reischig, CSc., doc. MUDr.J. 
Kohout, CSc., doc. MUDr. J. Varvařovská, Ph.D., doc. MUDr. S. Patočka, 
CSc., prof. MUDr. J. Rems, DrSc.).

Vlastní oslavy začaly již v pondělí 4.října v 18 hodin v Šafránkově 
pavilonu promítnutím dokumentárního filmu České televize „Vizionář 
televize - Jaroslav Šafránek“, věnovanému 120. výročí narození prof. PhDr. 
F. Šafránka, který stál u zrodu plzeňské lékařské fakulty (viz Facultas nos-
tra č.92-93). Promítání se zúčastnili i autoři námětu doc. Ing. J. Jaren a prof. 
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Ing. Z. Caha, synovec prof. Šafránka MUDr. V. Šafránek, spolupracovníci 
prof. Šafránka Jan Sloup a Marie Hrabalová; za ČT pak dramaturgyně 
PhDr. J. Hádková, režisér doc. M. Štoll, scénárista Mgr. A. Lukeš, vedoucí 
produkce a představitel prof. Šafránka Mgr. J. Bareš. 

V úterý 5. října dopoledne se uskutečnilo rovněž v salonku Šafránkova 
pavilonu setkání děkana a vedení fakulty s novináři; děkan fakulty doc.
MUDr. Boris Kreuzberg., CSc. seznámil přítomné zástupce tisku s his-
torií a současností plzeňské Lékařské fakulty a proděkani fakulty poté 
odpovídali na dotazy novinářů.

Hlavní součástí oslav bylo slavnostní shromáždění akademické obce 
Lékařské fakulty v plzeňské Měšťanské Besedě ve středu 6. října 2010 od 
10 hodin.

V čestném předsednictvu zasedli v talárech rektor Univerzity Karlovy 
prof. MUDr. Václav Hampl, DrSc., prorektoři prof. ThDr. Marin Prudký, 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. a prorektorka doc. MUDr. S. Opatrná, Ph.D.; 
za plzeňskou LF pak děkan doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., proděkani 
doc. RNDr. P. Fiala, CSc., doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. 
A. Skálová, CSc., doc. MUDr. A. Zicha, CSc., doc. MUDr. J. Slípka jr.,CSc. 
a předseda Akademického senátu LF prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

Z partnerských lékařských fakult ČR a SR v předsednictvu zasedl 
děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. J. Červinka, CSc., 

děkan LF Univerzity Komenského v Bratislavě prof. MUDr. Peter Labaš, 
CSc., proděkan 1. LFUK v Praze prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., 
proděkan 3. LF UK v Praze MUDr. D. Marx, Ph. D., a proděkan LF 
Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. V. Mihál, CSc.,

V předsednictvu dále zasedli doc. Ing.  J.  Průša, CSc., rektor Západočeské 
Univerzity v Plzni, PaeDr. I. Mauritzová, Ph.D., děkanka Fakulty zdrav.
studií ZČU, MUDr. V. Pavelka, 1. náměstek ministra zdravotnictví ČR, 
Ing. P. Rödl, primátor Plzně a Ing. J. Kunová, ředitelka Fakultní nemocnice 
v Plzni.

Mezi čestnými hosty byli dále Mons.F.Radkovský, biskup plzeňský, Ing. 
J. Bis, člen Senátu ČR, prof. Ing. Z. Vostracký, DrSc., dr.h.c. ze ZČU, Mgr.

P. Kacovská, radní, prof. Ing. J. Kott, DrSc., proděkan Fakulty zdrav. studií 
ZČU a PhDr. K. Vachudová, ředitelka SZŠ v Plzni.

Po projevu rektora Univerzity Karlovy prof. Hampla a zdravicích 
čestných hostů hovořil děkan LF doc. Kreuzberg ve svém projevu nejen 
o historii fakulty, ale i o její současnosti a výhledech do budoucnosti.

Poté četl laudatia pracovníků fakulty, kterým udělil rektor zlatou 
medaili Univerzity Karlovy (prof. MUDr. J. Heřt, DrSc., prof. MUDr. J. 

Šolc, CSc.) a stříbrnou medaili UK (doc. RNDr. P. Fiala, CSc.); medaile pak 
rektor UK laureátům osobně předal. 

Děkan doc. Kreuzberg poté udělil Pamětní list LF UK v Plzni 
pracovníkům fakulty, kteří se významně zasloužili o její rozvoj; Pamětní 
list obdrželi prof. MUDr. J. Valenta, DrSc., doc. MUDr. J. Koutenský, CSc., 
prof. MUDr. RNDr. J. Slípka, DrSc., prof. MUDr. J. Kilian, DrSc., doc.
MUDr. H. Zavázalová, CSc., Ing. J. Vlnasová, Ing. P. Rödl, Ing. J. Kunová, 
prof. Ing. Z. Vostracký, DrSc., dr.h.c, a MUDr. V. Pavelka.

Za spolupráci s plzeňskou Lékařskou Fakultou a zásluhy o ni poté 
obdrželi z rukou děkana fakulty Pamětní medaili LF UK v Plzni: prof.
MUDr. V. Hampl, DrSc., prof. ThDr. M. Prudký, prof. MUDr. J. Škrha, doc.
MUDr. S. Opatrná, Ph.D., prof. MUDr. P. Labaš, CSc., prof. MUDr. RNDr.
M. Červinka, CSc., prof. MUDr. O. Kittnar, CSc., prof. MUDr. V. Mihál, 
CSc., MUDr. D. Marx, dále proděkani LF doc. MUDr. M. Králíčková, 
Ph.D., doc. MUDr. J. Slípka jr.,CSc., prof. MUDr. A. Skálová,CSc., prof. 
MUDr. V. Třeška, DrSc., doc.MUDr. A. Zicha, CSc., prof. MUDr. J. 
Filipovský, CSc., bývalí proděkani LF doc. MUDr. J. Slavíková, CSc., prof. 
MUDr. Z. Rušavý, Ph.D., doc. MUDr. J. Kobr, PhD.; dále prof. MUDr. M. 
Matějovič, PhD., prof. MUDr. M. Pešek, CSc., prof. MUDr. K. Pizinger, 
CSc., prof. MUDr. V. Zeman, CSc., doc. MUDr. J. Beran, CSc., doc. MUDr. 
J. Ferda, Ph.D., doc. MUDr. J. Finek, Ph.D., doc. MUDr. M. Hora, Ph.D., 
doc. MUDr. E. Kasal, CSc., doc. MUDr. J. Kočová, CSc., doc. MUDr.H. 
Kvapilová, MUDr. J. Novák, doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. a doc. MUDr.
F. Vožeh, CSc.

Přítomní zástupci 1.LF UK v Praze a LF UK v Hradci Králové poté 
předali do rukou děkana doc.Kreuzberga pamětní medaile svých fakult, 
věnované plzeňské Lékařské fakultě.

Moderátor slavnostního shromáždění prof.J.Kilian přítomným představil 
operní a muzikálovou pěvkyni paní Ing. Danu Hažmukovou, M.A., která 
poté za klavírního doprovodu Mgr. V. Nováka přednesla několik operních 
a muzikálových skladeb.

Po rozloučení moderátora se všemi přítomnými a za zvuků písně 
„Gaudeamus igitur“ slavnostní shromáždění skončilo.

Součástí oslav byl i oběd pro čestné hosty, uspořádaný děkanem fakulty.

Doc. MUDr. J. Kočová, CSc. 
při převzetí Pamětní medaile LF UK v Plzni

Doc. MUDr. A. Zicha, CSc. 
při převzetí Pamětní medaile LF UK v Plzni
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Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. 
Václav Hampl, DrSc. při slavnostním zasedání 
dne 6. 10.2010 předal zlatou medaili Univerzity 
Karlovy prof. MUDr. Jiřímu Heřtovi, DrSc. 
a prof. MUDr. Jiřímu Šolcovi, CSc. a stříbrnou 
medaili Univerzity Karlovy doc. RNDr. Pavlu 
Fialovi, CSc.). Přinášíme stručná osobní data 
o jednotlivých laureátech. 

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
Profesor Heřt se narodil 5.4.1928 v Lounech. 

Po skončení studia na Lékařské fakultě UK 
v Plzni promoval 15.12.1952, v lednu 1953 na-
stoupil jako odborný asistent na Ústav anatomie 
LF UK v Plzni. Habilitoval v oboru anatomie 
s udělením titulu docent 1.4.1964. Profesorem 
byl jmenován 1.8.1967, od 30.5.1965 do 1.8. 1967 
pracoval jako expert na univerzitě v Alžíru. 
Z důvodu zahraniční stáže tehdejšího přednosty 
ústavu anatomie LF UK v Plzni byl pověřen 
od 1.10.1968 do 30.9.1970 funkcí prozatímního 
vedoucího ústavu anatomie.

Prof. Heřt kromě svého pedagogického 
a výzkumného úsilí byl velmi angažován v re-
formním hnutí konce 60. let, byl předsedou 
KANu v Plzni (KAN = Klub angažovaných 
nestraníků). Od svých reformních názorů a kri-
tiky tehdejšího komunistického režimu, zejmé-
na v době nastupující konsolidace na fakultě, 
neustoupil, díky čemuž mu byl k 31.7.1971 
ukončen jeho pracovní poměr. Jako jeden z má-
la pracovníků fakulty zastával neohroženě dále 

své postoje a také jako jeden z mála byl de facto 
z fakulty vyhozen. V době beznaděje v řadách 
studentstva, ale i většiny pedagogů, se tak stal 
jedním z mála, který statečně hájil své názory, 
a takto na ně doplatil.

Po ukončení pracovního poměru na Lékařské 
fakultě odešel do Chomutova, kde pracoval až 
do roku 1990 jako praktický lékař. Tuto zásadní 
změnu svého povolání zvládl tak, že se stal 
oblíbeným obvodním lékařem ve své oblasti, 
kterého jeho pacienti nechtěli „propustit“ do 
důchodu. 

Přestože tak časně odešel z fakulty, jeho 
pověst mezi nastupujícími studenty stále pře-
žívala a stal se tak doslova legendou a vzorem 
pro mnohé další studenty a lékaře na LF UK 
v Plzni.

Po roce 1990 mu byl nabídnut návrat do 
funkce vedoucího ústavu anatomie na LF UK 
v Plzni, tuto funkci však již vzhledem k svému 
věku odmítl. V r. 1990 byl odměněn pamětní 
medailí LF UK v Plzni a od 1. 3. 1994 byl 
jmenován čestným členem Vědecké rady LF 
UK v Plzni. Na ústav anatomie se sice nevrátil, 

avšak v mnoha směrech spolu-
pracoval a ještě spolupracuje se 
současným vedoucím ústavu, doc. 
RNDr. Pavlem Fialou, CSc.

Prof. Heřt se velmi angažoval 
a dodnes angažuje v boji proti 
neseriózním, šarlatánským smě-
rům v tzv. alternativní medicíně 
a je členem spolku Sisyfos. 

Každý, kdo se s profesorem 
Heřtem setkal, byl velice osloven 
jeho nesmírně bystrým, rychlým 
úsudkem, přitom jeho velkou 
skromností. Každý ocení jeho 
čestnost v jednání a humanistický 
pohled na svět. V minulosti již 
profesoru Heřtovi byla udělena 
stříbrná medaile Univerzity 
Karlovy.

KDO JSOU „NAŠI“ VYZNAMENANÍ MEDAILÍ UNIVERZITY KARLOVY?

Kladem shromáždění byla 
dobrá účast zaměstnanců 
Lékařské fakulty i řady 
hostů; i když byl na den 6. 
října vyhlášen „děkanský 
den“, slavnosti se, bohužel, 
zúčastnilo jen málo stu-
dentů. áždění se podíleli 
zaměstnanci děkanátu a 
střediska didaktické tech-
niky, odd.technické a vývojo-
vé a odd.učebních pomůcek 
Lékařské fakulty.

Další akcí pořádanou 
v rámci oslav 65. výročí 
založení plzeňské Lékařské 
fakulty bylo i divadelní 
představení „CHICAGO“ 
v Komorním divadle v sobo-
tu 9. října; o něm je uvedena 
zpráva na jiném místě tohoto 
čísla Facultas nostra.

 -jak- Foto: V. Dlouhý, T. Ťupa
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MUZIKÁL „CHICAGO“ …

Umělecky zpracovaný reálný příběh ze života ve dvacátých létech 
minulého století. V Chicagu  té doby panují touhy po falešné slávě, pravých 
bankovkách a sexuální vášně. „Větrné město“ láká bohatstvím a neome-
zenými možnostmi. Roxie Hartová se snaží za každou cenu proniknout na 
výsluní šoubyznysu, touží být superstar. Jenže život se jí zkomplikuje, po 
zavraždění svého milence putuje do vězení. Tam se setká s již slavnou celeb-
ritou – zpěvačkou a tanečnicí Velmou Kellyovou. Ta si vězení „zasloužila“ 
za vraždu nevěrného manžela. Oběma se snaží – nikoliv nezištně – pomoci 
bachařka Máma Moltonová. Oběma dohodí zkušeného a mazaného 
právníka Billyho Flynna. Ten dokáže díky dojemnému smyšlenému 
příběhu a kontaktům na žurnalistickou obec udělat z Roxie Hartové 
hvězdu první velikosti. Tisk o ní referuje jako o té nejnevinnější a milující 
ženě, která doplatila na mlýny hříšného Chicaga. Ke komedii se připojí i 
její naivní manžel Amos. Soudní divadélko se pranic nelíbí hvězdné Velmě 
Kellyové, pro níž znamená ústup ze slávy. Po osvobozujícím rozsudku však 
totéž čeká i na Roxie, media rázem ztrácejí o nedávnou Hvězdu zájem. 
A tak oběma protagonistkám nezbývá, než upoutat zájem veřejnosti 
něčím novým – a tím se stane jejich společné parádní číslo…

Podle hry soudničkářky Maurinne Dallas Watkinsové napsali libreto 
John Kander a Bob Fosse, texty písní Fred Ebb a hudbu složil již 
jmenovaný John Kander. Muzikál „Chicago“ měl premiéru v r. 1975 
v 46th Theatre na Broadwayi v New Yorku. Premiérové uvedení dosáhlo 
936 repríz. Muzikál má i svoji filmovou podobu z r. 2002. V hlavních rolích 
vystoupily herečky Renée Zelweegerová a Catherine Zeta-Jonesová. 

Plzeňskou premiéru měl muzikál Chicago v r. 2007 jako druhá muzikálová 
premiéra sezóny 2007/08. 

Slavnostní představení zcela určitě všechny přítomné zaujalo nejen 
svým dějem, ale zejména výkony představitelů jednotlivých rolí. Skvělé 
pohybovým projevem i hlasovými dispozicemi byly obě představitelky 
hlavních rolí Michaela Badinková (jako Roxie) a Zuzana Krištofová (jako 
Velma). Roxie i publikum o svých kvalitách přesvědčil advokát Bronislav 
Kotiš (coby Billy Flynn), výborní byli i Petr Kukla v roli podváděného 
Amose Harta, Stanislava Topinková-Fořtová coby bachařka „máma“ 
Moltonová a všechny spoluvězeňkyně Annie (Kristina Kloubková), Liz 
(Kateřina Šildová), Mona (Betka Staňková), June (Veronika Veselá), 
Hunyaková (Saša Malínská) i Sprostá Kitty (Michaela Rybická), které 
přes své ohavné zločiny si téměř vysloužily sympatie diváků. Když se 
úspěšně zhostili svého úkolu i představitelé vedlejších rolí, nezbylo pub-
liku již nic jiného, než zaposlouchat se do džezových melodií a vtipných 
hudebních čísel orchestru muzikálu Divadla J. K. Tyla pod taktovkou diri-
genta Martina Kumžáka. A samozřejmě dík za výborné představení patří 
i režisérovi Romanu Meluzínovi a dalším aktérům.

Závěrem si neodpustím snad jen jedinou kritickou poznámku – ame-
rická vlajka, která se na scéně objevila ve 2. jednání, je novodobá, a zcela 
určitě vypadala ve dvacátých letech minulého století jinak. Konkrétně na 
ní tehdy ve srovnání s dneškem chyběly dvě hvězdičky, neboť členských 
států unie bylo jen čtyřicet osm.  (jn)

(Zpracováno podle programových informací DJKT)

Prof. MUDr. Jiří Šolc, CSc.
Prof. Šolc se narodil 25. 3. 1929 v Jičíně. 

Promoval na Lékařské fakultě UK v Plzni 
v roce 1953. Od roku 1953 do roku 1957 pra-
coval jako sekundární lékař na Dětské klinice 
FN Plzeň. V letech 1957-1977 pracoval jako 
odborný asistent LF UK v Plzni na Dětské klini-
ce, od roku 1977 do roku 1989 pak jako ordinář 
FN v Plzni. 

V roce 1966 obhájil vědecký titul CSc. a ha-
bilitoval 10.9.1990. Od 1.9.1990 se zároveň 
stal přednostou Dětské kliniky LF UK a FN 
Plzeň. Dne 1.12.1993 byl jmenován profesorem 
dětského lékařství.

Prof. MUDr. Jiří Šolc, CSc. byl významným 
plzeňským pediatrem se zaměřením především 
na dětskou kardiologii. Po svém nástupu do 
funkce dětské kliniky měl nelehký úkol po-
zvednout odbornou i personální úroveň kliniky, 
zdevastované předchozím konsolidačním 
vedením. Objektivně lze konstatovat, že to-
to se mu podařilo a v době jeho odchodu 
do starobního důchodu k 1. 1. 1998 předával 
svému nástupci plně funkční kliniku jak po 
stránce praktické medicíny, tak i po stránce 
pedagogické i vědeckovýzkumné. Prof. Šolc byl 
zároveň znám svým velmi lidským přístupem 
k dětským pacientům, ale také k pre- i post-
graduálním studentům. Kromě klinické me-
dicíny byl v centru jeho pozornosti i příslušný 
laboratorní výzkum. 

Prof. Šolc měl po roce 1968 řadu problémů 

a bylo pro něho velmi obtížné zachovat své lid-
ské i politické postoje pod fundamentalisticky 
prorežimním tehdejším přednostou kliniky, 
profesorem Lukešem. Teprve po roce 1990 se 
ukázalo, že profesor Šolc, aniž by byl o to žádán, 
měnil výstupní posudky absolventů LF tak, že 
oproti vysoce negativním vyjádřením některých 
pedagogů z předchozích let, tyto předělával na 
posudky pozitivní, přinejmenším neutrální. Toto 

činil z vlastní iniciativy, s velkým 
osobním rizikem odhalení této 
praxe a bez nároku na jakékoli 
odměnění. Když se změnila situ-
ace v Československu a tyto 
skutečnosti vyšly najevo, profe-
sor Šolc ve vší skromnosti řekl, 
že to považoval za svoji lidskou 
a občanskou povinnost. Přitom 
se jednalo o posudky, které byly 
původně velmi politicky negativní 
a ohrožující, vzniklé především 
v době prověrek při vrcholící nor-
malizaci, kdy studenti velmi často 
pod osobním rizikem a možností 
dodatečných následků odsoudili 
okupaci České republiky armáda-
mi Varšavské smlouvy v srpnu 
1968.

Zlatou medaili Univerzity Karlovy tak profe-
sor Šolc obdržel nejen za zmíněnou celoživotní 
lékařskou péči o naše nejmenší pacienty, ale 
i za svoji skromnou, neokázalou občanskou 
statečnost.

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc. 

se narodil 25.7. 1946 v Katovicích 
v jižních Čechách. Promoval 
na Přírodovědecké fakultě UK 
v Praze 30. 6. 1970. Dne 1. 8. 1970 
nastoupil jako asistent anatomie 
LF UK v Plzni a od 7. 8. 1973 zde 
pracoval jako odborný asistent. 
1. 12. 1988 získal titul kandidáta 
biologických věd. Dne 1. 6. 1990 
byl jmenován docentem pro obor 
normální anatomie a od 1. 10. 
1990 se stal vedoucím Ústavu 
anatomie.

Doc. Fiala byl velmi angažován 
v demokratických transformacích 
teoretických ústavů plzeňské 

Lékařské fakulty a od 1.7.1995 byl jmenován 
proděkanem pro výuku zahraničních studentů. 
V této funkci setrvává i v dnešní době, zároveň 
je po dvě děkanská období statutárním zástup-
cem děkana.

Doc. Fiala vede anatomický ústav v prosperitě 
i v době, kdy je nelehké získat nové pracovníky 
do teoretických oborů. Kromě svých peda-
gogických i řídících povinností pracuje i v oblas-
ti výzkumu a je velmi angažován v příslušných 
odborných společnostech. Od roku 1998 je 
členem výboru České anatomické společnosti, 
členem České lékařské společnosti a členem 
České společnosti antropologické.

Doc. Fiala je vysoce spolehlivým členem 
Kolegia děkana. S velkým osobním nasa-
zením získává v přijímacích zkouškách kvalitní 
zahraniční studenty studující v paralelním pro-
gramu v anglickém jazyce. Má obrovský přehled 
o „trhu“ se studijními příležitostmi co se týče 
zahraničí, což získává fakultě kvalitní studenty, 
kteří mohou vytvářet po absolvování příznivý 
obraz Karlovy univerzity i Lékařské fakulty UK 
v Plzni. Zároveň studium zahraničních studentů 
přispívá nemalým dílem do ekonomie fakulty. 

Doc. Fiala se v minulosti nikdy nezpronevěřil 
obrazu čestného a vždy Almě Mater oddaného 
pracovníka a je dlouhodobou velkou oporou 
několika děkanů LF UK v Plzni.Za celoživotní 
angažovanou práci pro fakultu převzal doc. 
Fiala stříbrnou medaili Univerzity Karlovy. 

(r)
Foto: V. Dlouhý, T. Ťupa
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Historie Chicaga se zmiňuje o obchodní 
stanici, založené haitským imigrantem Jean-
Baptistem Point du Sablem v bažinaté oblas-
ti u jezera Michigan v r. 1770.  Využívali ji 
hlavně obchodníci a lovci kožešin. V roce 1803 
zde americká armáda postavila pevnost Fort 
Dearborn. Chicago bylo oficiálně založeno 4. 
března 1837. Díky strategické poloze a díky 
rozšiřující se železnici se v polovině 19. století 
stalo z Chicaga průmyslové a obchodní centrum 
Středozápadu. Na počátku 20. století zde žila 
velká menšina asi 100 000 českých přistěhovalců. 
Město rychle rostlo díky tomu,  že leží na strate-
gickém místě. Veškeré zemědělské produkty ze 
Středozápadu a Velkých prérií se dovážely právě 
do Chicaga na zpracování. Byly zde obrovské 
mlýny a jatka. Kromě potravinářského průmyslu 
se v Chicagu dařilo hlavně výrobnímu průmyslu, 
tj. strojírenství,  hutnictví, chemickému průmyslu 
a dalším. V regionu  West Side se dodnes na-
chází i městská čtvrť Pilsen založená českými 
imigranty.

Když v r. 1920 vstoupil v USA v platnost 
zákon o prohibici alkoholických nápojů, stalo 
se Chicago centrem černého obchodu s tím-
to zbožím. V Mexiku a Kanadě prohibice 
uzákoněna nebyla, a tak mnoho Američanů 
vyjíždělo za alkoholickými dýchánky za humna 
do zahraničí, ale ještě více jich vyhledávalo kon-
takty na černý trh s touto komoditou. A tomu se 
pochopitelně nebývale dařilo. Těžko kontrolo-
vatelná pohraniční řeka Detroit se stala jednou 
z trvalých spojnic mezi kanadskými producenty 
a americkými pašeráky alkoholu. Na černý trh se 
rychle orientovalo chicagské podsvětí a ilegální 
obchod s alkoholem se stal výnosným byznysem 
pro bosy dvou největších gangů Al Caponea 
a Bugse Morana. Caponeův gang kontroloval 
koncem dvacátých let deset tisíc ilegálních nále-
ven jen v samotném Chicagu a ovládal obchod 
alkoholickými nápoji od Kanady až po Floridu. 
Při tom gangy spolu neustále soupeřily a často 
se snažily násilím vyřídit svého konkurenta. 
Připomínán bývá  masakr na Den sv. Valentina  
v r. 1929, kdy Al Caponeho muži v jedné z chi-
cagských garáží chladnokrevně postříleli sedm 
příslušníků konkurence. Na základě vědecké 
balistiky byl jako jeden z členů „popravčí čety“, 
která se zúčastnila hromadné vraždy, usvědčen 
Fred R. Burke. Složité balistické expertízy 
provedl Calvin Goddard, původním povoláním 
lékař - kardiolog.

Osudy jednoho z nejznámějších amerických 
vládců podsvětí – Al Caponea – jsou typic-
kým životním příběhem gangstera této doby. Al 
Capone je v USA dodnes považován za symbol 
organizovaného zločinu. Pašováním alkoholu 
a jeho nelegálním prodejem získal obrovské 
bohatství. Kromě toho ovládl prostituci a ha-
zard. Pověstná byla i jeho schopnost v uplácení 
kohokoli, zejména policie, politiků a právníků.

Alphonse nebo také Alfonso, zkráceně Al 
Capone se narodil 17. ledna 1899 v newyorské 
čtvrti Brooklyn jako čtvrtý z devíti dětí. Jeho 
rodiče byli chudí přistěhovalci z italské Neapole. 

Do školy chodil Capone pouhých šest let. Již ve 
škole se „proslavil“ krutostí - zbil svoji učitelku. 
První zločinecké zkušenosti nasbíral ještě jako 
výrostek v brooklynském „Bim Booms“ gangu. 
Později proslulému hráči kulečníku a exper-
tovi na boj s nožem brzy otevřel náruč tehdy 
nejmocnější newyorský gang Johnyho Torria, 
který vydělával převážně na řízené prostituci. Ač 
to zní paradoxně, pravá chvíle pro Al Caponea 
přišla se zákonem, když byl dne 17. ledna 1920  
přijat osmnáctý ústavní dodatek, který zakazoval 
na celém území Spojených států výrobu a prodej 
alkoholických nápojů. Legální nedostupnost 
alkoholu a neexistence veřejných podniků s al-
koholickými nápoji využily organizované klany, 
budované nejčastěji na příbuzenském, národ-
nostním nebo územním principu, a začaly s taj-
nou výrobou alkoholu, s jeho pašováním z jiných 
států a zakládáním tajných hospod a barů. 

O jak rozsáhlý šlo „byznys“ svědčí následující 
údaje: za jediný rok prohibice se údajně vypila 1 
miliarda galonů (více jak 4,5 miliardy litrů) alko-
holu. Během jednoho roku bylo uvězněno více 
než půl miliónů Američanů a 35 000 lidí zemřelo 
na otravu metylalkoholem. Do padělané whis-
ky pokoutní výrobci přidávali např. kyselinu 
sírovou, aby měla „říz“. Jen za šest let pro-
hibice bylo vybráno 30 milionů dolarů pokut 
a uloženo trestů vězení v trvání 12 tisíc roků 
za překročení prohibičního zákona. Al Capone 
krutými metodami ničil zločineckou konkurenci. 
V ulicích amerických měst a zejména v Chicagu  
se rozpoutala válka gangů. Z pouličních bojů si 
Capone odnesl pověstnou jizvu na levé tváři, 
která mu vynesla v podsvětí známou přezdívku 
„Zjizvený“.

Orgány spravedlnosti se marně snažily dostat 
Al Capona do vězení. Nemohly ho totiž přímo 
usvědčit z žádného těžkého zločinu. Tehdejší 
šéf FBI Edgar Hoover, který měl pouze 266 
zvláštních agentů na celé Spojené státy s velmi 
omezenými pravomocemi, připravil na Al 
Caponeho léčku. S pomocí nastrčeného agen-
ta Mike Malonea z ministerstva financí, který 
celý rok žil s mafiány, se podařilo justičním 
orgánům shromáždit důkazy o porušení zákona 
o přiznávání daní z příjmu. Nelítostný šéf gangu, 
který sám několik lidí utloukl k smrti, byl v r. 
1931zatčen a v květnu 1932 odsouzen za daňový 
únik na jedenáct let vězení. Navíc musel uhradit 
80.000 dolarů a všechny soudní výlohy. 

Šance na návrat do světa zločinu již nebyla 
pro nejpřísněji střeženého amerického vězně 
možná. Během pobytu ve vězení se postupně 
horšil jeho zdravotní stav v důsledku pokračující 
syfilidy, kterou se nakazil v mládí. V listopa-
du 1939 byl z důvodu pokročilého stadia syfi-
lidy z pověstného Alcatrazu u San Franciska 
propuštěn a hospitalizován v baltimorské 
nemocnici. Jako osamocená lidská troska pak 
dožíval na své usedlosti v Miami na Floridě. 21. 
ledna 1947 byl postižen mozkovou mrtvicí. Ještě 
se probral k vědomí, stav však zkomplikovala 
následná pneumonie a nakonec fatální srdeční 
záchvat  25.ledna 1947.  Spočinul nakonec na 

chicagském hřbitově Mount Olivet vedle dalších 
asi dvou set padesáti hrobů gangsterů, z nichž 
mnozí zemřeli buď přímo Al Caponovou rukou, 
nebo na jeho příkaz. 

Na zadržení a následném usvědčení Al 
Caponea měl nemalý podíl i tehdejší starosta 
Chicaga Antonín Josef Čermák.  Čermák jako 
jednoroční dítě se roku 1874 s rodiči vystěhoval 
do Spojených států z Kladna, kde jeho otec byl 
horníkem. Spolu s dalšími, přilákanými nabíd-
kou vlády Abrahama Lincolna – poskytnout 
160 akrů půdy na Středním Západě v rámci pro-
gramu Homestead Act. – se Čermákovi usadili 
v Braidwoodu, Illinois, kde mladý Antonín cho-
dil tři roky do školy. Pak se stal stejně jako jeho 
otec horníkem v tamějších dolech.  Jakmile ale 
mohl, odešel do Chicaga, přilákán příležitostí 
práce na proslulých jatkách, zásobujících zpra-
covatelský agrární průmysl.

Později se věnoval podnikání s nemovitostmi. 
Roku 1902 byl za Demokratickou stranu zvolen 
do sněmovny státu Illinois. Od roku 1909 byl 
členem městské rady Chicaga, kde zastupoval 
12. volební obvod (čtvrť Bridgeport). Roku 1931 
byl zvolen starostou Chicaga, které tehdy bylo 
zvané druhým největším českým městem – v té 
době v něm žilo přes sto tisíc Čechů. Čermák, 
který se hrdě hlásil ke svému českému původu, 
si získal velkou popularitu, nejen mezi Čechy, ale 
i mezi dalšími přistěhovalci z Evropy. Rozpoznal, 
že jejich do té doby nevyužité hlasy jej účinně 
podpoří v jeho boji s tehdejším zkorumpovaným 
republikánským zástupcem. Podobně o něco 
později oslovil chicagské černochy.

Kromě boje s kriminálním podsvětím se 
Čermák také vehementně zasazoval za ukončení 
prohibice, která vzestup moci gangsterů jako 
byl jeho protivník Al Capone umožnila.  15. 
února 1933 doprovázel zvoleného prezidenta 
Franklina D. Roosevelta během návštěvy Miami 
na Floridě. Při prezidentově veřejném projevu 
se jistý atentátník Giuseppe Zangara, stavební 
dělník italského původu, Roosevelta pokusil 
zastřelit. Ani jedna ze šesti střel nadcházejícího 
prezidenta nezasáhla, zraněno však bylo pět 
okolostojících a z nich  nejvážněji právě Antonín 
Čermák. Ten o necelé tři týdny později na 
následky průstřelu krajiny břišní zemřel. Tradují 
se jeho slova k Rooseveltovi během převozu do 
nemocnice: „Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy, 
pane prezidente.“

Zangara, považovaný za vyšinutého anarchis-
tu, skončil na elektrickém křesle, ale o pozadí 
střelby v Miami se stále vedou spory. Objevily 
se dokonce spekulace, že byl pouze nastrčenou 
figurkou chicagské mafie, a skutečným terčem 
atentátu byl právě populární chicagský starosta. 

Čermák, jako ostatní emigranti, byl pyšný 
na svůj původ a mluvil plynně česky. V roce 
1932 navštívil Československo, také Masaryka 
v Topoľčiankách a Bystričce. Za první světové 
války, kdy Čermák už byl významným politikem, 
Masaryk, tehdy na počátku své politické dráhy, 
hledal i jeho podporu.

(*)  M.: Alfonso Capone.

…. A JAKÉ BYLO CHICAGO DOOPRAVDY? 

Světový den vegetariánů byl ustaven Severoamerickou vegetarián-
skou společností (North American Vegetarian Society) v roce 1977, jako 
každoroční oslava radosti, soucitu a vegetariánství, které napomáhá 

zlepšit život a životní prostředí. Tento den podpořila  Mezinárodní ve-
getariánská unie v roce 1978. Vegetariánské společnosti na celém světě 
každoročně nejvíce v měsíci říjnu propagují výhody vegetariánství, 
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pořádají festivaly, besedy a jiné oslavy. V České republice sdružuje lidi 
propagující tento styl života nezisková organizace Česká vegetariánská 
společnost. 

Vegetariánský způsob stravování je definován jako strava bez masa, 
ryb a drůbeže a bez produktů obsahujících tyto složky. Stravovací 
návyky vegetariánů jsou různorodé. Laktoovovegetariáni mají svou 
stravu založenou na obilovinách, zelenině, ovoci, luštěninách, semenech, 
vejcích a mléčných výrobcích s vyloučením masa, ryb a drůbeže. Vegani 
nebo též „striktní vegetariáni“ mají stravovací návyky podobné jako 
laktoovovegetariáni s vyloučením vajec, mléčných výrobků a všech 
dalších živočišných produktů. I zde však existují značné rozdíly co se 
týče rozsahu vyhýbání se živočišným potravinám.

Lidé, kteří konzumují makrobiotickou stravu jsou často nezcela 
správně označováni za vegetariány, protože makrobiotická strava je 
založena na konzumaci obilovin, luštěnin a zeleniny. Ovoce, ořechy 
a semena jsou používány v menší míře. Někteří makrobiotici však ne-
jsou skutečnými vegetariány, protože konzumují i malé množství ryb. 
Někteří tzv. vegetariáni, kteří se jimi spíše snaží být, nejsou ve-getariány 
již vůbec, protože jedí ryby, drůbež, někdy i červené maso. Některé 
studie nazývají tyto tzv. vegetariány „semivegetariány“, kteří jedí maso 
pouze příležitostně nebo jedí pouze ryby a drůbež a to méně než jeden-
krát týdně. Proto je nutný individuální přístup k rozvržení nutričních 
dávek. Vedle zdravotních výhod mohou být lidé k vegetariánství vedeni 
zájmem o životní prostředí, ekologii nebo o problém světového hladu. 
Uváděny jsou i důvody ekonomické, etické a náboženské.

Vegetariáni zdůrazňují, že vedle zdravotního prospěchu představuje 
vegetariánství nebo velmi nízká konzumace masa, zvláště hovězího, 
„nejjednodušší a nejefektivnější krok“ na cestě ke snížení produkce 
skleníkových emisí, který může učinit každý z nás.  

Argumentem pro toto stanovisko je stále se rozšiřující chov skotu. 
Chov dobytka spotřebovává v mnoha oblastech Země vzácné zásoby 
vody a způsobuje další formy znečištění životního prostředí, protože 
jsou k němu potřeba zemědělské chemikálie. S vyššími příjmy ve 
společnosti, a to dokonce i v rozvojových zemích, roste i spotřeba masa. 
Obilniny, které by mohly být využity pro přímou konzumaci člověkem, 
jsou tak spotřebovávány na krmení hospodářských zvířat. Až 60 % 
úrody potravin v Severní Americe a Západní Evropě je spotřebováno 
na výrobu masa. 

Deník The Independent citoval zprávu Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství (FAO) z r. 2006. Zpráva udává, že chov hospodářských 
zvířat patří mezi faktory, které významně přispívají ke klimatickým 
změnám. Ze 70 % vymýceného pralesa v Amazonii jsou dnes past-
viny pro dobytek, který v současnosti spotřebovává 30 % světového 
zemědělského půdního fondu. 

Vedle České vegetariánské společnosti propaguje u nás vegetariánství 
také Společnost pro výživu a vegetariánství. Ta se ve svých prohlášeních 
opírá o stanovisko Americké dietetické společnosti (Američan Dietetic 
Association - ADA) k vegetariánství. V něm se mimo jiné praví, že  
správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená 
a zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění. Vegetariáni 
mají ve srovnání s lidmi, kteří konzumují živočišné potraviny nižší nejen 
index tělesné hmotnosti (BMI) a mortalitu na ischemickou chorobu 
srdeční, ale i nižší hodnoty krevního tlaku a nižší incidenci hypertenze, 
cukrovky II. typu, nádorů prostaty a střev.

Aby však byly tyto cíle dosaženy, musí vegetariánská strava splňovat 
řadu podmínek, jinak naopak může svému vyznavači přinést některá 
zdravotní rizika. Vyjádření k vegetariánství formulovala Česká 
společnost pro výživu již v r. 2004. V něm se uvádí mj., že stano-
visko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně 
podložené a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým 
způsobem se stravovat. Pokud lidé z různých pohnutek, etických, 
náboženských, sociálních, zdravotních a jiných, zvolí způsob stra-
vování na vegetariánských principech, pak v tomto stanovisku najdou 
hodnocení tohoto alternativního způsobu stravování z hlediska vlivu 
na zdravotní stav, z hlediska možností naplnění nutričních potřeb 
vhodnými potravinami pro složení vegetariánské stravy a zejména 
pak též upozornění na možná rizika z nevhodně volené vegetarián-
ské stravy, spolu s možným řešením. Řešení možných rizik spočívá 
ve vhodné volbě potravin, ale též v použití vhodných obohacených 
potravin nutričními faktory, které by ve vegetariánské (zejména vegan-
ské) stravě mohly být nedostatečně zastoupeny. Upozorňuje na rozsáhlé 
zastoupení fortifikovaných potravin v obchodní síti a na skutečnost, 
že v současné době sestavení vhodné vegetariánské stravy s použitím 
obohacených potravin je podstatně snadnější, než v dřívějších dobách. 
Za velmi odpovědné je třeba považovat upozornění, že při použití 

výhradně rostlinných zdrojů bílkovin by měla být dávka bílkovin vyšší, 
se zřetelem k jejich využitelnosti. Také upozornění na přívod zinku, 
kromě jiných známých látek, které mohou být nedostatkové, je velmi 
seriózní. Podstata stanoviska spočívá v tom, jak vhodně naplnit výživové 
požadavky vhodnými druhy potravin, aby bylo možné využít klady, které 
vegetariánská strava může přinášet. Společnost pro výživu považuje 
stanovisko ADA pro okruh lidí, kteří se rozhodli pro tento alternativní 
způsob stravování za reálné a prospěšné. Naplnění výživových potřeb 
běžnými potravinami v přiměřeném množství a ve správných poměrech 
je možno považovat za jednodušší a vhodnější, i když nedodržování 
principů doporučené skladby smíšené stravy může být též rizikové.

Postoj České pediatrické společnosti formuloval MUDr. Pavel 
Frühauf, CSc., primář Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF 
UK a VFN Praha: Doporučení WHO z r.2000 pro evropský region 
pro výživu kojenců a batolat konstatuje malé, ale signifikantní riziko 
nutričních deficiencí týkajících se železa, zinku, kalcia a vitamínů: ribo-
flavinu, B12, D a neadekvátního objemu energie.

Problémy mohou nastat, když komplementární výživa (nemléčné 
příkrmy) neobsahují živočišné produkty. Sojová bílkovina – hodnocená 
jako bílkovina nejlépe nahrazující živočišné bílkoviny – pokud není 
připravována vhodným způsobem, může být zdrojem fytoestrogenů, 
přinášet antinutriční efekt plynoucí z přítomnosti fytátů a může být 
příčinou alergických reakcí. I ve věku 6 – 24 měsíců by dodávka bílko-
vin z rostlinných zdrojů měla být směsí alespoň dvou druhů rostlinných 
bílkovin v jedné porci jídla. Extrémně restriktivní diety (makrobiotické 
a veganské) nelze podle materiálu WHO doporučit v období do konce 
2.roku života z důvodů možné proteino-kalorické malnutrice a růstové 
a psychomotorické retardace. Ve stanovisku Americké pediatrické 
akademie (American Academy of Pediatrics - AAP) z r.2000 se říká, že 
vegetariánství je v současné době akceptováno stále větším množstvím 
dětí ve školním věku. Děti mohou být v dobrém nutričním stavu při 
všech typech vegetariánských diet (lakto-ovo-vegetariánství, lakto-ve-
getariánství i veganství).

Obtíže mohou nastat při eliminaci mléka i vajec, protože je možné, 
že významně poklesne přísun kalcia a D vitaminu. Při nedostatku 
masných produktů může být rovněž nedostatečný přívod železa, 
vitamínu B12, zinku a dalších minerálů. Je-li extrémně nízký kalo-
rický příjem, může docházet k úbytku na váze a růstové retardaci. 
Adekvátní příjem bílkovin a aminokyselin je možno zajistit z nemaso-
vých zdrojů. Obecně lze doporučit kombinaci cereálií (pšenice, rýže) 
s luštěninami (fazole, sója, hrách), protože kombinace rostlinných 
aminokyselin vede k vyšší kvalitě aminokyselinové směsi. K zajištění 
dostatečného množství vitaminu B12 je doporučováno konzumovat 
potraviny fortifikované tímto vitaminem. Zdrojem kalcia z nemléčné 
stravy je brokolice a špenát, ale děti, které nekonzumují mléko 
a mléčné výrobky by měly dostávat suplementaci kalcia a vitamínu D. 
Makrobiotická dieta je příliš restriktivní a není doporučována pro 
děti, protože může vést k nutriční insuficienci s postižením růstu. AAP 
doporučuje rodičům vegetariánských dětí konzultovat jejich pediatra 
z hlediska nutriční dostatečnosti. Postoje odrážející stanovisko tuzem-
ské pediatrické obce byly publikovány a neliší se od výše uvedených 
doporučení AAP a WHO. Jen pokud je dieta správně vedena a vypra-
cována, nemůže se proti ní zásadně mnoho namítat. 

 O stanovisko k vegetariánské stravě jsme požádali vedoucí Ústavu 
hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni doc. MUDr. Danu 
Müllerovou, Ph.D.: „Pokud někdo aplikuje pouze tzv. vegetariánskou 
výživu bez dostatečných znalostí a osobního zaujetí, vystavuje se riziku 
těžkých nutričních karencí zejména vitamínu B12, železa, zinku, vápníku, 
vitamínu D a obzvláště u dětí i bílkovinné malnutrici.  Od vegetariánů, 
my omnivorní,  můžeme naopak ale přejímat  to pozitivní – pestrost 
potravin rostlinného původ, jejich  vyšší objem ve stravě a vzhledem 
k stávajícím zvyklostem současné populace i  snížení objemu  potravin 
živočišného původu – což jsou skutečně ochranné prvky v prevenci kar-
diovaskulárních chorob a některých nádorových onemocnění. Kdo však 
není schopen či ochoten si denně promyšleně připravovat nutričně hod-
notný jídelníček z výhradně potravin neživočišného původu, doplňovaný 
o vitamín B12, ten by měl velmi pečlivě své rozhodnutí zvážit. Místo 
prospěchu by si mohl přivodit závažné zdravotní problémy.“  

Počet vegetariánů v dospělé populaci se v České republice odhaduje 
na 2 %. V USA se k vegetariánství hlásí přibližně 2,5% dospělé popu-
lace a 4% dospělé populace v Kanadě. Světový den vegetariánství by 
měl upozornit nejen na zdraví prospěšné stránky tohoto způsobu výživy, 
ale i na rizika. Vegetariánství není vhodné pro vrcholové sportovce.

(jn)
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 31. SVĚTOVÝ KONGRES SPORTOVNÍ MEDICÍNY 
SAN JUAN (PORTORIKO), 19. - 22. 5. 2010

Každé dva roky pořádá Světová fede-
race sportovní medicíny FIMS světový 
kongres, ten letošní se ne náhodou 
konal v hlavním městě Portorika San 
Juanu. Ne náhodou proto, že na kon-
gresu se s funkcí předsedy FIMSu loučil 
Portoričan prof. Walter Frontera, hlavní 
organizátor kongresu. 

Jako každé setkání tohoto typu probí-
halo jednání kongresu jednak v podobě 
plenárních zasedání, na nichž promlou-
vali zvaní řečníci, jednak paralelně 
v řadě tematických bloků, takže nebylo 
možno program sjezdu v plném rozsahu 
obsáhnout. Zvláštní sál byl vyhrazen 
několika desítkám posterových sdělení. 

Pro hotel Caribe Hilton nebylo problémem pro všechny akce souvisící 
s kongresem vyhradit vhodné prostory, a tak hlavní starostí většiny 
účastníků bylo najít v bohatém programu vždy to nejzajímavější téma 
a přesunout se do příslušného sálu. 

Jednání se dělila do dvou nosných tématických okruhů. V okruhu 
„Medical and clinical aspects“ vyslechli posluchači sdělení na téma 
„Recent trends in sports injuries“ (moderátor L. Miranda), „Early 
intervention in the rehabilitation of sports medicine“ (moderátor W. 
Michno), „Special consideration in women athletics“ (moderátor R. 
Rodriguez), „“Emergency management of field injuries“ (moderátor J. 
Correa), „Regeneration medicine in sports“ (moderátor W. Frontera), 
„Controversial decisions in the management of sports injuries“ (moderá-
tor L. Baerga) a další. 

 V okruhu „Applied sports sciences“  pak zazněly referáty na témata 
„Physical activity for health“ (moderátor F. Ramirez), „Training strategy 
for elite sports“ (moderátor J. Baez), „Exercise in the heat“ (moderá-
tor A. R. Brownová), „State of the art in sport nutrition“ (moderátor 
M. Feboová), „Doping in the 21st century“ (moderátor E. de Rose) 
a „The International Paralympic Committee Symposium“, jehož mo-
derátorem byl E. Ramos. Do tohoto okruhu patřila i významná sdělení 
na téma „Special consideration in women athletes“ (moderátorka R. 
Rodriguezová), „Sports medicine in international sports federations“ 
(moderátorka L. Matinezová), „The heart – benefits and risks of exer-
cise“ (moderátor J. Rodrigues-Zayas) a „Sports medicine in the 21st 
Central American and Caribbean Games“ (moderátorka A. Citrónová).

Z několika desítek poutavých posterů vybíráme několik zajímavostí:
Unt E. a spol. (Estonsko): Arterial stiffness, oxidative stress, and 

maximal oxygen consumption in middle-aged former male athletes. 
Vyšetření bylo provedeno u 51 bývalých vrcholových sportovců nyní ve 

věku 54±7 let. Skupina byla rozdělena na normotoniky a hypertoniky. 
U normotoniků byly zjištěny vyšší hodnoty V02max/kg, nižší rychlost 
pulsové vlny a ugmentační index, a vyšší elasticita tepen (včetně malých 
tepen) ve srovnání s hypertoniky. Výsledky naznačují, že zdatnější jedinci 
se vyznačují příznivějšími parametry arteriální elasticity ve srovnání 
s méně zdatnými jedinci. 

Vaamonde D. a spol. (Španělsko): DNA fragmentatioon and semen 
alterations in an elite triathlete. U zdravého zdatného 36letého triatlo-
nisty, startujícího v soutěžích „ironman“ byl proveden rozbor spermio-
gramu. Byly zjištěny vysoké hodnoty absolutního počtu spermií i jejich 
koncentrace ve spermatu, normální hodnoty rychlosti pohybu spermií, na 
druhé straně však vyšší podíl abnormálních forem spermií a vyšší výskyt 
spermií s fragmentovanou DNA. Autoři uvedli hypotézu, že vysoký 
objem vytrvalostního tréninku (za rok 418 km plavání, 13 400 km na kole 
a 2700 km běhu) může negativně ovlivnit fertilitu sportovce.  

Saldias M.P.: Diagnosis of the levels of physical aktivity of the 
operators of the public transportation system. U operátorů veřejných 
dopravních podniků  je pracovní doba vyplněna 100% seděním. 70% 
z nich ve volném čase nevyznává žádnou formu pohybové aktivity. 
U 88% vyšetřených byla zjištěna obezita s průměrem 30.6±5.5 % tuku 
v těle. Zařazení pohybové aktivity do životního stylu těchto osob je nut-
ným předpokladem snížení rizika závažných chorob v budoucnosti. 

Belviranil M. a spol. (Itálie) : Effects of grape seed extract on exer-
cise-induced oxidative damage in liver tissue of rats. Stardandní směs 
flavonoidů byla podávána experimentální skupině trénovaných krys. Po 
šestitýdenním tréninku vytrvalostním a rychlostním typem zátěže byla 
stanoven hladina malondialdehydu, oxidu dusného a aktivita xanthin-
oxidázy v jaterní tkáni. Zatímco akutní zátěž spouštěla oxidativní stress, 
vytrvalostní typ zátěže měl protektivní roli vůči zátěží vyvolanému oxi-
dativnímu stresu v jaterní tkáni krys. 

Bassan J.C. a spol. (Brazílie): Intermittent exercise effects on obese 
subjects. A case study. Autoři sledovali obézního 55-letého muže s BMI 
nad 40 během šestiměsíčního tréninkového programu. Trénoval třikrát 
týdně prvky jednak posilovacího, jednak vytrvalostního charakteru. 
Došlo k velmi pronikavému poklesu tělesné hmotnosti (ze 129 kg o 16 
kg), snížení obvodových hodnot hrudníku, pasu, pánve a břicha, poklesu 
klidové TF a krevního tlaku.

Z referátů pozvaných řečníků i z mnoha dalších sdělení vyplynul jeden 
velmi podstatný poznatek: výzkumný zájem v současnosti směřuje stále 
více k problematice významu pohybové aktivity v životním stylu člověka 
jako účinného primárně a sekundárně preventivního prostředku řady 
chorobných stavů, které nabývají až charakteru epidemie. Druhým vý-
znamným aspektem je výrazně vyšší zaměření výzkumných projektů na 
problematiku pohybové aktivity stárnoucí a staré populace. 

Značným minusem kongresu bylo nezabezpečení obvyklých písem-

13. ŘÍJEN – MEZINÁRODNÍ DEN 
ZA SNIŽOVÁNÍ NÁSLEDKŮ KATASTROF

Strategie snižování následků katastrof se od-
klání od dřívějšího pojetí přírodní katastrofy jako 
jevu, který nelze nijak ovlivnit a nelze předcházet 
jeho následkům. Současná strategie si klade za cíl 
předem určit, které skupiny obyvatel jsou nejvíce 
ohroženy a jaké jsou jejich možnosti a schopnosti 
reagovat na dané nebezpečí. Cílem je proto tech-
nická a dovednostní vybavenost obyvatelstva čelit 
následkům katastrofy.  

Strategie reaguje na tři základní skutečnosti: 
1) k přírodním katastrofám někdy i s přispěním 
lidské činnosti (a neopatrnosti) dochází stále 
častěji, 2) v důsledku socioekonomických 
změn jsou obyvatelé některých oblastí více 
ohrožení devastující silou přírodní katastrofy, 
a 3) katastrofy a mimořádné události ohrožují 
výsledky rozvojové práce a postihují především 
nejchudší část populace. 

Přírodních katastrof, často s nedozírnými 
následky pro tisíce obyvatel naší planety, jsme 
i letos zaznamenali dlouhou řadu. Stačí namát-
kou připomenout lednové zemětřesení na Haiti, 
únorové zemětřesení v Chile, v důsledku sil-
ných dešťů sesuv dvou milionů kubíků bahna 
a kamení v srpnu v Číně, dlouhé období 
nebývalého sucha vystřídané rozsáhlými zápla-
vami v Nigeru, rozsáhlé lesní požáry v Rusku 
a další.  Za největší přírodní katastrofu v historii 
se pokládají nedávné záplavy v Pákistánu,  které 
postihly téměř 14 milionů obyvatel a vyžádaly 
si bezprostředně na 1600 obětí. Ve srovnání 
s těmito kalamitami, které nijak lidské konání 
nemohlo ovlivnit, působí dubnová nehoda 
ropné plošiny v Mexickém zálivu téměř titěrně 
stejně jako hrozící miliardy přemnožených ko-
bylek v Austrálii.

V r. 2006 vyhlásila OSN heslo „Snižování 
rizika katastrof začíná ve školách“. V rámci 
tohoto projektu OSN podporuje v desítkách 
států vzdělávací iniciativy, které ve školních pro-
gramech vedou děti k poznání, jak pohromám 
a zejména jejich následkům čelit. Jakousi 
minipředstavu o tom, o čem je řeč v případě 
přírodních katastrof, si čas od času můžeme 
udělat i v některých lokalitách naší republiky, 
nic tak děsivého, jako výše uvedené kalamity nás 
však zatím nepotkaly a  snad ani potkat nemo-
hou. Neznamená to však, že bychom neměli 
i nadále usilovat o snížení rizika, že k nějakým 
škodám v důsledku řádění přírodních živlů 
může dojít i u nás, a to zejména tam, kde 
o těchto rizicích již dnes víme. 

(jn)   



Dne 1. 9. 2010 v 10.00 hod. se ve velké 
posluchárně Pavlovova ústavu konala odborná 
přednáška prof. Franse VanderWerfa z Neu-
rovědní laboratoře Erasmus University Medical 
Center v Rotterdamu. Přednáška s názvem 
„Motor control, do we need the cerebellum?“, 
proslovená v angličtině, se uskutečnila v rámci 
několikadenní návštěvy nizozemského vědce 
na Ústavu patologické fyziologie, vyplývající 
ze vzájemné spolupráce týkající se fyziologie 
a patofyziologie mozečku. Prof. VanderWerfa 
představil posluchačům, především z řad za-
městnanců fakulty, vedoucí ústavu, doc. MUDr. 
F. Vožeh, CSc.V úvodním slově zmínil počátky 
vzájemné spolupráce, která započala již před 
lety při účasti obou pracovišť na řešení úkolů 
dvou akcí COST programu EU v oblasti neu-
rověd. Společný zájem o problematiku mozečku 
posléze vedl k dvoustranné spolupráci,  zejména 
díky možnostem, které tomuto výzkumu skýtají 
různé přirozené i uměle vytvořené myší mo-
dely cerebelárních degenerací, jimiž již řadu 
let Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 
disponuje.

V zajímavé přednášce, vhodně doplněné 
názornou dokumentací, prof. VanderWerf 

představil mozeček jako významnou nervovou 
strukturu hrající rozhodující roli v kontrole 
pohybu. V této souvislosti se pak podrobně 
věnoval zodpovězení následujících otázek:
- do jaké míry je mozeček zapojen do kontroly 

motoriky?
- které mozečkové struktury jsou odpovědné za 

kontrolu a ovlivňování motoriky?
- jaká jsou spojení těchto struktur s dalšími 

oblastmi mozku?
- je možné, a do jaké míry, lze chápat náhra-

du (neurotransplantace) poškozených mo-
zečkových struktur jako prostředek pro 
zlepšení postižené motoriky?
Odpovědi na první 3 výše uvedené otázky 

se posluchači v průběhu přednášky dozvěděli, 
odpověď na poslední a nejtěžší z nich je 
zatím otevřená. Její zodpovězení je v rukou 
výzkumníků, kteří na uvedené problemati-
ce pracují a mezi ta patří jak laboratoř prof. 
VanderWerfa, tak i Ústav patologické fyziologie 
naší fakulty a samozřejmě řada dalších po celém 
světě. 

Závěr přednášky prof. VanderWerfa včetně 
následující diskuse se nemohly vyhnout tzv. 
nové koncepci cerebela, která se vytvářela v po-

sledních letech na základě nových vědeckých, 
zejména experimentálně získaných poznatků. 
Ta přiznává mozečku nejen jeho tradiční roli 
v řízení a kontrole rovnováhy, koordinace 
pohybů a potažmo v motorickém učení, ale  též 
v kognitivních funkcích obecně. Toto poznání 
znovu potvrzuje, že v organismu není nic 
zbytečné a fakt, že mozečková kůra obsahuje 
více nervových buněk, než-li kortex velkého 
mozku (známý již od r. 1992 zásluhou prof. 
Glicksteina z University College London) 
včetně jeho dvoustranného spojení s dalšími 
oddíly mozku a jeho podíl i na tzv. vyšších ner-
vových funkcí, jsou toho důkazem.

Jak přednáška prof. VanderWerfa, tak i jeho 
několikadenní pobyt v Plzni byl nejen odborným 
přínosem pro obě spolupracující  pracoviště 
i návštěvníky přednášky, ale dovolil představit 
milému hostu nejen naši fakultu, město Plzeň 
a některé jeho kulturně historické (i gastro-
nomické) pamětihodnosti. Vřelou atmosférou, 
se kterou se prof. Frans VanderWerf při své 
návštěvě prakticky všude setkal, byl velmi 
potěšen a pobyt v Plzni ohodnotil jako příjemný 
a vysoce přínosný.

(F. Vožeh)
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ných či elektronických materiálů shrnujících výsledky alespoň vybraných 
sdělení. Možná, že v Latinské Americe to není zvykem. 

Účastníci kongresu měli v rámci doprovodného programu možnost 
navštívit Museo del Deporte v Guajanabo City asi 50 km na jih od San 
Juanu. Středoevropské návštěvníky v muzeu zcela určitě zaujme značná 
část výstavní plochy, věnovaná sportu číslo 1 v zemi, tj. baseballu. Může 
spatřit nejen modely všech významných místních a severoamerických 
baseballových hřišť, ale také sochy všech hráčů, kteří v tomto sportu 
na Portoriku někdy něco znamenali.  Pozoruhodností číslo dvě je non-
stop běžící video produkce celého památného utkání v basketbalu mezi 
týmem Portorika a USA na olympiádě v Aténách v r. 2004, kdy vítězství 
místní reprezentace nad všemi hvězdami americké NHL lze snad 
přirovnat jen k překvapivému vítězství našich hokejistů na MS 2010 na 
hvězdami nabitou ruskou sbornou. Bylo také první porážkou americ-
kého týmu v historii dosavadních olympijských her.  

V rámci kongresu proběhl i důležitý sjezd delegátů jednotlivých 
členských sportovně lékařských organizací. Za účasti delegátů 57 
členských asociací sportovní medicíny ze všech kontinentů zvolil na další 
čtyřleté období nový výkonný výbor FIMSu ve složení: prezident prof. 
Fabio Pigozzi (Itálie), generální sekretář prof. L. J. Michell (USA), pokla-
dník dr. A. Debruyne (Belgie), viceprezidenti  prof. N. Bachl (Rakousko), 
prof. G. Li (Čína), M. Pinedo (Dominikánská republika) a A. Sentissi 
(Pobřeží Slonoviny). Dalších osm členů výkonného výboru zastupuje 
všechny oblasti. 

Sjezd delegátů také hlasoval o místě konání kongresu v r. 2014. Ze tří 
uchazečů padlo rozhodnutí ve prospěch kanadského Quebec-City před 
Singapurem. 32. světový kongres FIMSu v r. 2012 se bude konat v Římě, 
jak již bylo rozhodnuto na předloňském zasedání. 

(J.Novák)

18. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PATOFYZIOLÓGOV
 KOŠICE 9. - 10. 9. 2010

Ve dnech 9. - 10. září 2010 se na Lékařské fakultě Univerzity P. 
J. Šafárika v Košicích konala 18. konference slovenských a českých 
patofyziologů. Pořadatelem a organizátorem byly Slovenská lékařská 
společnost, Slovenská společnost patologické a klinické fyziologie SLS, 
Univerzita P. J. Šafárika, Lékařská fakulta, Spolek lékařů v Košicích 
a především pak Ústav patologické fyziologie UPJŠ LF v Košicích.

Konference probíhala ve dvou dnech v 5 sekcích, které se uskutečnily 
v následujícím pořadí:
1. Experimentální a klinický výzkum diabetes mellitus
2. Experimentální a klinická respirologie
3. Patofyziologie jako výukový předmět
4. Klinická fyziologie a aplikovaná patofyziologie
5. Experimentální fyziologie a patofyziologie
6. Vědecká prezentace patofyziologických pracovišť

Ze 7 patofyziologických ústavů v České republice zde byly zastoupeny  
4 LF (chyběli zástupci ze 2. a 3. LF UK v Praze a LF MU v Brně). Účast 3 
lékařských fakult na Slovensku (Bratislava, Martin, Košice) byla komplet-
ní. Naše pracoviště se zde prezentovalo 4 pracemi, které byly představeny 
formou přednášek,  následovně:

V sekci 3 dr. Purkartová přednesla práci kolektivu autorů (Purkartová 
Z., Barcal J., Cendelín J., Markvartová V., Voller J., Tůma J., Vožeh F., 
Žalud V.) s názvem Myší model cerebelární degenerace v praktické výuce 
neuropatofyziologie;

v sekci 5 dr. Cendelín přednesl práci 3 autorů (Cendelín J., Korelusová 
I., Vožeh F.) s názvem Dlouhodobé přežívání solidního embryonálního 
mozečkového transplantátu u myší typu Lurcher a wild. Poté  ing. Žalud 
ještě v téže sekci přednesl společnou práci autorů našeho pracoviště 
a katedry elektromagnetického pole ČVUT v Praze (Žalud V., Barcal 
J., Víšek L., Vožeh F., Vrba J.) nazvanou Měření specifické absorpce 
vysokofrekvenčního záření u laboratorních myší.

V sekci 6 potom doc. Vožeh přednesl souhrnnou práci autorů (Vožeh F., 
Barcal J., Cendelín J., Purkartová Z., Sobotka P., Voller J., Záhlava J., Žalud 
V.) s názvem Přehled výzkumných a pedagogických aktivit pracoviště.

Abstrakty přednesených prací byly k dispozici účastníkům konference 
ve sborníku spolu s programem. Záslužné a milé bylo, že organizátoři 
opatřili abstrakty z každé sekce překreslenými portréty zasloužilých 
českých a slovenských patofyziologů uplynulých let. Za naší fakultu zde 
figuroval prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, DrSc.
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Počtem přednášek i přednášejících se naše fakulta zařadila mezi 
nejpočetněji zastoupená patofyziologická pracoviště na této konferenci.

Ta byla velice dobře zorganizována a k dobrému pocitu přispělo 
i příjemné prostředí moderní lékařské fakulty, těsně sousedící s též 
zánovní fakultní nemocnicí v Košicích.

Odbornému jednání   konference předcházelo slavnostní zahájení, 
ve kterém vystoupil zástupce vedení Univerzity P. J. Šafárika, prorek-
tor prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. a děkan LF UPJŠ v Košicích, prof. 
MUDr. Leonard Siegfried, CSc. Poté vystoupil a přivítal hosty též prof. 
MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedoucí ústavu patologické fyziologie LF 
UPJŠ v Košicích, který ve své řeči mj.  vzpomenul významnou osobnost 
československé patofyziologie a přednormalizačního přednostu katedry 
patologické fyziologie LF UPJŠ v Košicích, prof. MUDr. Rudolfa Korce, 
DrSc. Připomněl osobnost profesora Korce nejen jako významného vědce 
v oboru experimentální diabetologie,  znamenitého učitele a autora na 
svou dobu velmi kvalitní učebnice oboru, ale především pak také jako 
přímého a zásadového člověka s pevným charakterem, kterého nezlomily 
ani sankce minulého režimu. Přestál je, byť se šrámy, a po sametové revo-
luci se stal prvním rektorem UPJŠ v Košicích. 

Po skončeném odborném jednání, byl první den konference zakončen 
kulturně společenským večerem, který proběhl v reprezentativních 
prostorách LF, na kterém vystoupila mladá pěvkyně opery Slovenského 

národního divadla v Košicích za doprovodu komorního orchestru též 
mladých východoslovenských hudebníků.

Na závěr druhého pracovního dne konference se uskutečnilo společné 
zasedání zástupců výborů obou národních společností patologické a kli-
nické fyziologie. Zde byl, kromě jiného, zdůrazněn význam a přínos pato-
logické fyziologie, jakožto bazálního oboru studia lékařství, zejména při 
tvorbě a rozvoji dynamického patofyziologického myšlení, nezbytného 
pro pochopení patogenetických mechanismů různých nemocí, které 
mají svůj původ již na subbuněčné a molekulární úrovni avšak formují 
a podmiňují i reakce organismu jako jednoho funkčního celku. Právě 
tento způsob medicínského myšlení je zárukou nejen pochopení etio-
logie a patogeneze nemoci, ale i podmínkou správné diagnózy i včasné 
kauzální léčby či účinné prevence. Na závěr zasedání poděkoval předseda 
České společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS J.E. Purkyně, 
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DrSc. organizátorům za příjemné i dělné 
prostředí a pozval je na příští společnou Česko-slovenskou konferenci 
patologické fyziologie, která se bude konat v r. 2012 v České republice 
a organizátorem bude některá z českých lékařských fakult. 

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc., ved. ústavu patologické fyziologie 
LF UK v Plzni a místopředseda Společnosti pro patologickou

 a klinickou fyziologii ČLS J.E.P.

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ELECTRONICS
PLZEŇ, 8. – 9. 9. 2010

Katedra aplikované elektroniky a teleko-
munikací Elektrotechnické fakulty ZČU uspo-
řádala v areálu Západočeské univerzity na 
Borech ve dnech 8. - 9. 9. 2010 významnou 
mezinárodní konferenci „Applied Electronics 
2010“. Konferenci s tímto zaměřením pořádá 
katedra každoročně a zve k ní odborníky v této 
tématicky velmi široké oblasti doslova z celého 
světa. Letos se konala již po patnácté. Cílem 
pořadatelů je nabídnout odborníkům z různých 
zemí fórum k výměně nových poznatků zejména 
v oblasti praktických aplikací teoretického vý-
zkumu z oblasti elektroniky. Konference je vý-
znamná také z toho důvodu, že přijaté a prezen-
tované příspěvky (každý příspěvek je recenzo-
ván 2 zahraničními odborníky) jsou zařazené 
do celosvětové databáze IEEE Xplore Digital 
Library (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/most-
RecentIssue.jsp?punumber=5594058). Celkem 
91 sdělení včetně zvaných bylo rozděleno do 
několika tématických sekcí, z nichž jednu tvořila 
„Elektronika v medicíně“. V sekci bylo prezen-
továno celkem 10 příspěvků.

Jílek J., Štork M. (Culver City-USA, Plzeň): 
Dual-Cuff System Improves Noninvasive Blood 
Pressure Determination. Byl vyvinut experi-
mentální systém s použitím dvou manžet (na 
paži a na zápěstí) a kompaktním modulem 
s pneumatickým a elektronickým systémem. 
Pomocí speciálního softwaru lze automaticky 
zjišťovat krevní tlak a hemodynamické para-
metry bez použití fonendoskopu.

Štork M., Novák J., Zeman V. (Plzeň): 
Noninvasive Cardiac Output Estimation 
Evaluated from Spiroergometric Stress Test. 
Minutový objem srdeční je jedním z význam-
ných parametrů, informujících o hemodynamice 
vyšetřovaného. Podle hodnot spotřeby kyslíku 
při stupňované zátěži na ergometru lze posoudit 
jednak dynamiku změn minutového objemu 
srdečního, jednak též dynamiku změn tepového 
objemu. Pilotní studie poukazuje na rozdíly 
mezi trénovanými vytrvalci a průměrně zdat-
nými osobami.    

Koniar D., Hargaš L. a spol. (Žilina): Design 
in High Speed Video Acquisition System for 
Tissue Measurement. Autoři vyvinuli rychlý 
snímkovací systém pro přesnou diagnostiku 

lidských tkání, zejména řasinkového epitelu 
dýchacích cest.

Šťastný J., Doležal J. a spol. (ČVUT Praha): 
Design of a Modular Brain-Computer Interface. 
Současné mozkové počítačové propojovací 
články (Brain Computer Interface) trpí příliš 
pomalým datovým přenosem mezi lidským 
mozkem a počítačovým zpracováním infor-
mací z EEG záznamu v reálném čase. Autoři 
připravují nový software, který tento nedostatek 
odstraní

Dvořák J., Havlík J. (ČVUT Praha): Simple 
Signal Processing Method for Pulse Oximetry. 
Navržená inovace oximetru umožňuje regis-
trovat a vyhodnocovat nejen saturaci kyslíkem 
a tepovou frekvenci, ale také další oximetrické 
signály. Implementovaný detektor je schopen 
odstranit artefakty, souvisící zejména s pohybem 
a vnějším osvětlením.

Hargaš L., Koniar D. a spol. (Žilina): 
Microscope Light Dimmer for Biomedical Image 
Enhancement with Virtual Instrumentation. 
Zařízení sestává z digitální kamery připojené 
k osobnímu počítači a systému pro řízení 
osvětlení, regulovaného automaticky pomocí 
měřicí karty. Clona umožňuje udržovat optimál-
ní úroveň osvětlení pro snímkování, tj. pro zá-
znam biomedicíncké posloupnosti sledovaného 
jevu a současně eliminuje abnormální produkci 
tepla při použití vysoce výkonné lampy.   

Štork M., Trefný Z.: The Electronic 
Measuring System for Seismocardiography 
with separate QTS Detection.  Kvantitativní 
seismokardiografie je neinvazivní metoda, 
založená na dynamických změnách těla klidně 
sedícího vyšetřovaného, vyvolaných silou stahu 
levé komory srdeční při systole a současně 
vypuzeným tepovým objemem do krevního 
oběhu. Byl vyvinut nový elektronický systém, 
který tyto změny snímá senzorem a vyhod-
nocuje v návaznosti na současnou registraci 
QRS komplexu EKG. 

Kijonka J., Penhaker M. (Ostrava): Invasive 
Blood Pressure Simulator, Testing, Adjusting 
and Calibration of the Device. Simulátor 
krevního tlaku pro testování a kalibraci inva-
zivních monitorů krevního tlaku umožňuje pro-
gramovatelnou volbu testovacích signálů, které 

korespondují se skutečným průběhem signálů 
krevního tlaku. 

Janckulik D., Motalová L., Krejčař O. 
(Ostrava): Solutions of Hardware Platform for 
Biotelemetric Systems. Tento příspěvek se týká 
hardwarového řešení mobilní aplikace EKG. 
Komerční EKG systém je připojen k GSM 
modulu a umožňuje tak bezdrátový přenos 
EKG signálu v reálném čase na osobní počítač. 
V následujícím příspěvku pak autoři popisují 
programové řešení tohoto systému.

Janckulik D.,  Motalová L.,  Krejčař O. 
(Ostrava): Software Solutions of Complex 
Biotelemetric System Implementation. Příspěvek 
popisuje telemetrický systém pro přenos EKG 
pomocí technologie Bluetooth do mobilní sítě. 
Systém byl testován v kryokomoře při teplotě 
-136 °C. Umožňuje dálkovou kontrolu nemoc-
ných a včasný zásah v případě nutnosti.

(M.Štork – J.Novák)
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VIII. GERONTOLOGICKÝ DEN 23. 9. 2010

Dne 23. 9. 2010 se v Šafránkově pavilonu LF UK v Plzni konal již VIII. 
Gerontologický den. Organizátory akce jsou pravidelně Svaz důchodců 
ČR Plzeňského kraje a LF UK v Plzni – Ústav sociálního lékařství. 

V letošním roce se opět akce konala pod záštitou primátora města 
Plzně - Ing.  Pavla Rödla a zúčastnilo se jí 142 seniorů. Zazněly zde 
příspěvky, které jsou velkým přínosem pro laickou veřejnost. Zájemci 
z řad seniorů se dozvěděli zajímavé informace ohledně novinek v dia-
gnostice, léčbě a  léčebných postupech z různých oborů lékařské vědy.

Jednotliví přednášející vystoupili s následujícími tématy: 
Dagmar Terelmešová, radní Plzeňského kraje: Sociální služby 

v Plzeňském kraji
MUDr. Věra Štruncová: Máme se obávat boreliózy a chlamydiózy?
Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.:  Chudokrevnost u osob vyššího věku 
MUDr. Hana Brabcová: Problematika léčby revmatismu u osob 

vyššího věku
MUDr. Petr Mikoláš: Problematika nemocí zažívacího ústrojí u osob 

vyššího věku
DiS. Jaroslava Kreuzbergová: Stravovací návyky seniorů 
Jak je obvyklé, posluchači sledovali přednášky odborníků se zájmem 

a dostalo se jim i odpovědí na četné dotazy. 
V. Stříbrná

ISP CONGRESS 2010 V MONTREALU, 22. - 25. 9. 2010

6. Mezinárodní Kongres patofyziologů, 
pořádaný ISP (International Society for 
Pathophysiology) se konal ve dnech 22. - 25. 
září tohoto roku v Montrealu, hlavním místě 
kanadské provincie Québec. Opět po čtyřech  
letech se sešli patofyziologové z celého světa, 
aby rokovali o nových poznatcích v oblasti 
patogenetických mechanizmů nemocí různých 
tělesných systémů a také o postavení, významu 
a formách výuky patologické fyziologie v rámci 
medicínského studia. Vzhledem k výzkum-
nému zaměření současného prezidenta ISP 
prof. Pavla Hameta a jeho spolupracovníků 
z University of Montreal, byl tento kongres spo-
jen s konáním 14. mezinárodního SHR sympo-
sia. To se týkalo patofyziologické problematiky 
hypertenze a především pak experimentálního 
výzkumu této současné metly lidstva za využití 
excelentního animálního modelu t.j. SHR 
(Spontaneously Hypertensive Rats). Kongres 
se konal v Kongresovém paláci (Palais des 
Congrés Montreal Convention Centre) v těsném 
sousedství čínské čtvrti tohoto příjemného kos-
mopolitního města.

Jednání bylo zahájeno slavnostním cere-
moniálem ve kterém vystoupili jak prezident 
ISP a kongresu prof. Hamet, tak představitelé 
města Montrealu i provincie Québec. Potom 
následoval opravdu náročný odborný program, 
který zaměstnal všech téměř 500 účastníků 
z celého světa (s významnou převahou japon-
ských a čínských vědců) od ranních hodin 
až do večera velice zajímavým i náročným 
(zejména z pohledu co navštívit přednostně) 
programem.

Zaměření všech jednání, počínaje plenárními 
přednáškami předních světových odborníků, 
přes symposia a workshopy až po posterové 
sekce, bylo předznamenáno hlavním motem 
kongresu „Gene-environment interaction in 
health and disease“ (volně přeloženo „Interakce 
genů a prostředí ve zdraví a nemoci“). Naše fy-
ziologická a patofyziologická pracoviště zde 
byla zastoupena poměrně početně, protože 
kromě výzkumné skupiny z Fyziologického 
ústavu AV ČR v čele s RNDr. Jaroslavem 
Kunešem, DrSc. (dlouhodobě spolupracuje 
s laboratoří prof. Hameta v Montrealu na vý-

zkumu hypertenze za využití SHR), byl zde 
vedoucí Ústavu patologické fyziologie 1. LF 
UK v Praze prof. MUDr. Emanuel Nečas, 
DrSc., vedoucí Ústavu patologické fyziologie 
LF MU v Brně prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., 
ještě spolu s MUDr. Evou Závodnou, PhD 
z fyziologického ústavu téže fakulty a konečně 
moje maličkost za Ústav patologické fyziologie 
naší fakulty i jako člen mezinárodního výboru 
ISP za ČR.

Celým jednáním, které mělo vysokou odbor-
nou úroveň prolínal duch přátelské atmosféry 
v příjemném prostředí. Naše pracoviště a fakul-
tu jsem tam prezentoval prací ve formě posteru 
s názvem „Transplantation of P19 carcinoma 
stem cells and P19 derived neuroprogenitors 
into the cerebellum in Lurcher mutant mice“ 
autorů J. Cendelín. Z. Houdek, V. Kulda, 
M. Králíčková, J. Hatina a F. Vožeh. Bylo 
potěšující, že poster byl zařazen mezi vybraná 
nejlepší sdělení ve své kategorii. Dva večery ve 
dnech 23. a 24. září byly ještě vyplněny slavnost-
ním programem. První z nich byl gala večer 
konaný pro účastníky kongresu (za jejich vlastní 
prostředky) v prostorách kongresového centra, 
byl spojen se slavnostní večeří a kromě jiných 
ocenění také s předáním ceny prof. Okamoty 
(japonský vědec, který v r. 1963 speciálním 
křížením vyvinul kmen SHR a poté se spolu-
pracovníky v r. 1974 jeho variantu se sklonem 
k cévním mozkovým příhodám). Tato cena, 
kterou představuje zlatá medaile zobrazující 
prof. Okamotu je dotována částkou 2 miliony 
japonských jenů a uděluje se každoročně od r. 
1985 významným vědcům, kteří dosáhli vyni-
kajících objevů v oblasti cévních metabolických 
poruch, spojených se stářím. Není bez zajíma-
vosti, že v r. 2008 se stal laureátem této ceny 
také prezident ISP a tohoto kongresu, prof. 
Hamet. Za r. 2010 byly tentokrát výjimečně 
uděleny dvě ceny. Tím prvním z oceněných byl 
dr. Peter Libby, kardiolog z Bostonu, druhým 
pak prof. Theodore Kurtz, patolog ze San 
Franciska; oba tedy z USA.

Druhý slavnostní večer nazvaný prezidentská 
večeře, byl pouze pro zvané významné osob-
nosti - účastníky kongresu - a členy mezinárod-
ního výboru ISP a byl sponzorován vrcholnými 

orgány provincie Québec. Toto srdečné setkání 
se konalo v jednom z významných historických 
objektů starého Montrealu. Před ukončením 
kongresu dne 25. září 2010 proběhlo ještě 
plenární zasedání ISP, kde kromě jiného bylo 
schváleno místo konání 7. kongresu ISP v r. 2014 
a tím bude tuniský Rabat. Na to konto byl zvo-
len prezident elect ISP, kterým se stal prof. Wail 
Benjelloun, Ph.D. (prezident 7. ISP kongresu 
2014) a při té příležitosti byl také mezinárodní 
výbor ISP doplněn o nové členy. Za dalšího 
člena tohoto výboru z ČR byl přijat a plenární 
schůzí, mezi několika dalšími z různých zemí, 
schválen i RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. z AV 
České republiky. 

Na závěr tohoto kongresového poohlédnutí 
ještě několik zajímavostí: prof. Pavel Hamet 
je původem Čech, který vystudoval lékařskou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Odtud 
emigroval v r. 1968 a převážnou část života 
žije v Kanadě. Montreal je příjemné, klidné 
a na první pohled spokojeně se tvářící, míru-
milovné a jak již uvedeno, kosmopolitní město. 
V příkladné symbióze zde spolu žijí jeho oby-
vatelé původem různých částí světa. Kromě 
čínské jsou zde ještě i další čtvrti obývané ostat-
ními minoritními komunitami a zcela evidentně 
to nepřináší žádné problémy. Po různých sna-
hách nacionálně orientovaných separatistů, 
kteří se v uplynulých letech snažili odtrhnout 
převážně francouzsky hovořící Québec od 
zbytku Kanady, toto skončilo vyhlášením re-
ferenda v r. 1996. To, byť těsným výsledkem, 
ukázalo jednoznačnou vůli jeho obyvatel zůstat 
součástí jednotného státu i nadále.

Následné volby v r. 2006 ještě dokonaly 
porážku separatistů a od té doby je zde na první 
pohled patrný klid a prosperita. V Montrealu 
jsou čtyři významné univerzity: dvě anglofonní 
(McGill University a Concordia University), 
dvě frankofonní (Université de Montreal a Uni-
versité du Québec á Montreal) a řada dalších. 
S možností přístupu na šest univerzit a dvanáct 
tzv. junior colleges v okruhu 8 km, má Montreal 
největší koncentraci vysokoškolských studentů 
ze všech větších měst Severní Ameriky. Na dvou 
nejrenomovanějších univerzitách tj. McGill 
University (je jednou z nejstarších kanadských 

D. Terelmešová při přednášce
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univerzit a má i podle posledních průzkumů své 
trvalé místo mezi 25 nejprestižnějšími univerzi-
tami ve světě) a Université de Montreal (druhá 
největší kanadská univerzita) působila a do 
dneška působí i řada našich krajanů, někteří 
světového významu, jako např. tvůrce teo-
rie všeobecného adaptačního syndromu neboli 
stresové reakce, absolvent Lékařské fakulty 
Karlovy Univerzity a bývalý československý 
občan Hans Selye, který od r. 1935 žil 
v Kanadě.

Po Torontu je Montreal s počtem 3,8 milionů 
obyvatel nejen druhým největším městem 
Kanady, ale po Paříži i druhým převážně 
francouzsky mluvícím městem na světě (fran-
couzsky mluví 52, 4 % populace a dle městské 
charty je zde francouzština úředním jazykem). 
Všechny nápisy jsou zde ale také v angličtině 
a domluvit se anglicky je zcela běžné. Přestože 
není Montreal typickou přímořskou metropolí, 
je přesto významným námořním přístavem 
(největší vnitrozemský „cargo“ přístav světa 
s 26 miliony tun nákladu ročně) a to díky řece 

svatého Vavřince (Saint Lawrence River). Tato 
řeka nejen, že spojuje Montreal s Atlantikem, 
ale zároveň tvoří spojku pro lodní dopravu 
mezi navzájem propojenými velkými kanadský-
mi jezery a Atlantským oceánem. Z hlediska 
architektury se v Montrealu vzájemně snoubí 
historické objekty starého města s moderní 
výstavbou a nepůsobí to nikterak rušivě i když 
tím toto město získává svůj charakteristický 
a osobitý kolorit. Jednou ze známých dominant 
starého Montrealu je bazilika Notre-Dam. Ta 
je situována mezi centrem starého Montrealu 
a přístavem (na obrázku pohled směrem 
k přístavu).

A co říci na závěr? Byť v počtu obyvatel 
a v ekonomické síle po r. 1976 byl Montreal 
předstižen Torontem, přesto zůstává důležitým 
centrem v mnoha odvětvích jako je obchod, 
letectví, finance, farmaceutický průmysl, tech-
nologie, kultura, turismus, ale též film, a je 
i dějištěm významných světových událostí. 
V posledních letech se navíc stal Montreal 
hostitelským městem č. 1 Severní Ameriky 

pokud jde o mezinárodní kongresy, podle údajů 
příslušné mezinárodní asociace, a úspěšný ISP 
Congress 2010 byl toho důkazem. 

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.,
vedoucí Ústavu patologické fyziologie

EUROCHAP – 19TH CHAPTER MEETING OF THE INTERNATIONAL UNION 
OF ANGIOLOGY, PAŘÍŽ, 24. - 26. 9. 2010

V chladných a nevlídných podzimních dnech, 24. - 26. září 2010 
se v Paříži konal kongres pořádaný Mezinárodní angiologickou unií. 
V Maison de la Chimie, poblíž Seiny, v historickém centru Paříže se setkali 
cévní specialisté z Evropy i Spojených států.

Měla jsem možnost se této akce zúčastnit, a to jako člen „Medical 
Reporters´ Academy“, sedmičlenné mezinárodní skupiny angiologů 
pod vedením profesora Nicolaidese (Kypr), jejímž úkolem je infor-
movat o vybraných angiologických kongresech, resp. vytvářet stručné 
reportáže z jednotlivých přednášek a odborných sdělení do časopisu 
Phlebolymphology.

Ačkoli celkový počet návštěvníků kongresu nebyl příliš velký, úroveň 
byla vynikající, přednášeli špičkoví světoví odborníci. Náš tým „reportérů“ 
byl tentokrát jen tříčlenný a já jsem dostala za úkol navštívit a poté 
stručně okomentovat čtyři sympozia. 

Sympozium o časné detekci osob s vysokým vaskulárním rizikem se 
věnovalo významu testování preklinické aterosklerozy – např. měření 
indexu kotníkového tlaku a jeho standardizaci (W. Aboyans); užití kom-
binace různých rizikových markerů - např. tloušťka intima-media, volný 
TGF-beta, solubilní sCD40L, IL-6, fibrinogen, vysoce senzitivní CRP (S. 
Novo); detekci rizikových cévních faktorů u hypertoniků (D.L. Clement) 
a možným společným patogenetickým mechanizmům tepenné a žilní 
trombózy (S. Poredos).

Sympozium věnované žilní tromboembolické nemoci přineslo řadu 
krátkých sdělení.

- Francouzští autoři porovnávali trombózu hlubokých a svalových 
lýtkových žil a zjistili rozdílnost klinických projevů a srovnatelné riziko 
recidivy (J. Galanaud a spol). - Dvě sdělení informovala o výsledcích  
z registru RIETE - mezinárodního registru pacientů s žilní tromboem-
bolickou nemocí. Údaje z registru byly použity k vyhodnocení výskytu 
a rizikových faktorů krvácení u nemocných s malignitou a tromboembolií. 
Incidence závažného krvácení byla 4,4%, fatálního krvácení 0,55%  (A. 
Visona a spol.). - Práce z Mayo Clinic hodnotila rizikové faktory žilních 
trombóz v atypických lokalizacích (mozkové, ledvinné, ovariální, splanch-
nické) v poměrně velkém souboru pacientů (Rochester Epidemiologic 
Project). S výjimkou trombózy v mozkových splavech (asociace s léčbou 
estrogeny) vznikla většina atypicky lokalizovaných trombóz v souvislosti 
s lokálními příčinami – zánět, nádor, operace apod. (W. Wysokinski 
a spol.). - Experimentální práce hodnotila účinnost speciálního přístroje, 
provádějícího pneumatickou kompresi k prevenci žilní stázy. Testy byly 
provedeny u zdravých dobrovolníků v podmínkách simulace letu ve 
vysoké  nadmořské výšce. Bylo prokázáno zlepšení některých parametrů 
při ultrazvukovém a pletyzmografickém vyšetření a je zamýšleno přístroj 
nadále testovat jako možnou prevenci letecké trombózy (F. Fernandez 
a spol.). 

V rámci sympozia o žilně svalové pumpě nejprve zazněla přednáška 
o příčinách poruch tohoto mechanizmu, o hodnocení žilního refluxu 
pomocí pletyzmografie, flebografie či duplexní sonografie (A. Nicolaides). 
- Další přednáška se věnovala detailnímu popisu anatomie i funkce žilně 
svalové pumpy, respektive jejích jednotlivých součástí – pumpy v oblasti 
nohy, pumpy soleální, gastroknemické a stehenní. Příslušné žilní pleteně 

byly představeny pomocí speciální techniky v barevném trojrozměrném 
zobrazení a byla popsána synchronizovaná činnost pumpy jako celku 
(J.-F. Uhl). - Následující přednáška se zabývala léčebnými možnostmi při 
poruše funkce žilně svalové pumpy. Kromě kompresní léčby a cvičení je 
možné použít i speciální přístroj k elektrické stimulaci lýtkových svalů. 
Tak lze docílit aktivaci fyziologické pumpy, redukci žilní stázy a zlepšení 
žilního návratu. Přístroj je vhodný například pro pacienty s omezenou 
mobilitou či při dlouhém stání a sezení.

Nakonec jsem se zúčastnila i postgraduálně zaměřeného sympozia 
o trombofilních stavech, připraveného francouzskými odborníky a vede-
ného interaktivní formou. Byly zde představeny tři zajímavé kazuistiky. 

- První popisovala závažnou tromboembolickou příhodu u mladé 17-
leté dívky – ileofemorální trombózu s oboustrannou plicní embolií. Byla 
u ní provedena katetrem řízená lokální trombolýza, balonková angio-
plastika a stentáž ilické žíly. Před výkonem byl implantován filtr dolní 
duté žíly. Následující den se vyvinul septický šok, způsobený fragmentací 
a migrací filtru a perforací duodena. Filtr byl odstraněn, byla podávána 
antibiotická léčba a také léčba antikoagulační. Po roce od příhody byla 
pacientka zcela bez následků. Podrobné vyšetření trombofilních stavů 
však bylo negativní a jedinou zjištěnou příčinou této závažné příhody bylo 
užívání hormonální antikoncepce.

- Další kazuistika popisovala případ 35letého muže, který prodělal 
dvě menší trombotické příhody – flebotrombózu bérce a několik měsíců 
poté rozsáhlou tromboflebitidu velké safény. V rodinné anamnéze byl 
častý výskyt trombóz, v osobní anamnéze dominoval údaj o transplantaci 
kostní dřeně před 25 lety (pro akutní leukémii; dárcem byl bratr pacienta). 
Vyšetření na trombofilní stavy prokázalo resistence na aktivovaný protein 
C. Ačkoli nejčastější příčinou tohoto nálezu je leidenská mutace v genu 
pro FV, v tomto případě bylo molekulárně genetické vyšetření negativní. 
Později se podařilo tuto diskrepanci vysvětlit. Pacient totiž sám měl 
leidenskou mutaci a jeho jaterní buňky skutečně vyráběly „pozměněný“ 
faktor V, tedy faktor V Leiden. Buňky vyšetřované při genetických testech 
jsou však buňky krevní – ty jsou produkovány kostní dření a ta v tomto 
případě pocházela od dárce – bratra pacienta, jenž sám nebyl nositelem 
leidenské mutace. Proto byl výsledek genetického vyšetření negativní. 
Nemocný byl tedy případem genetické chiméry.

- Poslední referovaný případ byl 25tiletý pacient se splanchnickou 
trombózou (v žíle horní mesenterické, portální a pankreatickoduo-
denální). Nebyl zjištěn žádný lokální rizikový faktor, testy na trombofilii 
byly rovněž negativní. Byla však nalezena mutace JAK-2 kinázy, resp. 
mutace V617F. Tato mutace je často asociována s myeloproliferativními 
nemocemi. Splanchnická trombóza může být prvním projevem myelo-
proliferativního onemocnění ještě dříve, než se nemoc projeví jinými 
příznaky či nálezy a vyšetření na mutaci JAK-2 kinázy může včas na toto 
riziko upozornit.

V rámci kongresu proběhla i řada sdělení zaměřených na radiointervenční 
a chirurgické metody, mikrocirkulaci, kritickou končetinovou ischémii 
a některá vzácná cévní onemocnění. Zprávám z kongresu bude věnováno 
jedno číslo časopisu Phlebolymphology. 

 MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER  KLINIKY TRN 29. 9. 2010

Přednáškový večer Kliniky tuberkulózy 
a respiračních nemocí (dále Plicní klinika) 
měl. slavnostní rámec už tím, že se konal 
netradičně v zasedací síni Západočeského 
muzea v Křižíkových sadech. Důvod byl 
nasnadě, jednalo se o slavnostní večer při 
příležitosti 60tin prof. MUDr. Miloše Peška, 
CSc., mezinárodně uznávaného odborníka 
a dlouholetého přednosty kliniky.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., přestože se 
může pochlubit bohatou vědeckou produkcí 
a řadou vědeckých ocenění své práce, zůstal 
především klinikem. Jeho odborné zaměření 
představuje zejména pneumoonkologickou 
problematiku. Je garantem a základním pilířem 
pneumoonkologického centra na Plicní klinice 
v Plzni. Sleduje trendy současné pneumologie, 
co je „nového“ ve světě, musíme mít, umět, 
aplikovat i u nás v Plzni a nejlépe jako první. 
Má zájem o rozvoj moderní léčby, účastnil 
se, či účastní, více než 40 lékových studií, 
a to nejen pneumoonkologických. Zasazuje 
se o zavádění nových vyšetřovacích metod 
– dokladem toho je rozvoj bronchologické 
diagnostiky na Plicní klinice FN Plzeň, kdy 
máme možnost vyšetřovat nemocné pomocí 
navigované bronchoskopie či EBUS. 

Prof. Pešek se může pochlubit rozsáhlým 
přehledem vědeckých a publikačních akti-
vit: 3 monografie, 5 kapitol v monografiích, 8 
učebních textů, 114 původních prací v českých 
odborných časopisech, 8 přehledů a odborných 
referátů, 72 článků v zahraničním tisku, více 
jak 1/5 s IF nad 1. Je řešitelem 5 oponovaných 
výzkumných úkolů a spoluřešitelem 5 dalších 
projektů, řešitelem 6 grantových  úkolů a sed-
mý je právě podán. V recentní době jsou 
v centru vědeckého zájmu prof. Peška bio-

logické vlastnosti bronchogenního karcinomu, 
zejména mutace EGFR a další genové mutace. 
Zásadní vědecký úspěch zaznamenal na 13th 
World Conference on Lung Cancer (WCLC) 
v San Francisku ve dnech 31.7.-4.8. 2009, kde 
doložil, že erlotinib v redukci na 100mg není 
inferiorní v účinnosti ve srovnání se standard-
ní dávkou 150mg, naopak superiorní co se týče 
přežití pacientů. 

Je rovněž člověkem s otevřeným srdcem, 
který za své pacienty bojuje - nejen v rámci 
vlastní léčby plicní rakoviny, ale podepírá své 
pacienty i duševně a duchovně.  

Ve vědeckém programu večera jsme 
vedle vylíčení životaběhu oslavence, s nímž 
přítomné seznámil doc. MUDr. Milan Teřl, 
mohli vyslechnout následující sdělení:

Prof. MUDr. J. Vorlíček, přednosta 
Masarykova onkologického ústavu v Brně 
a předseda České onkologické společnosti 
ČLS JEP přednesl sdělení týkající se kon-
cepce onkologické péče v ČR. Vyzdvihl význam 
Klinických onkologických center (KOC), která 
se soustřeďují na nejnákladnější léčbu. Význam 
těchto center tkví v tom, že tzv. drahá léčba je 
zde podávána racionálně a kontrolovaně.

Prof. MUDr. J. Skřičková, CSc., přednostka 
Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN 
Brno, hovořila o koncepci pneumoonko-
logické péče v České republice, přestavila 
diagnostický a léčebný algoritmus tohoto 
závažného zhoubného onemocnění. Seznámila 
posluchače s fungováním pneumoonkologic-
kých center (PneumoKOC).  Plzeňská plicní 
klinika, se spádem pro Plzeňský, Karlovarský 
a Jihočeský kraj, splňuje všechny podmínky 
pro PneumoKOC a patří mezi osm dalších 
center v ČR. 

Prof. MUDr. P. Zatloukal, CSc., přednosta 
Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie FN 
Bulovka, Praha, představil auditoriu pokro-
ky v léčbě NSCLC pomocí biologické léčby 
(inhibitory receptoru pro růstový faktor - 
EGRF – erlotinib, gefitinib, cetuximab a inhi-
bitory angiogeneze -VEGF - bevacizumab). 

MUDr. M. Minárik z genetické laboratoře 
Genomac Praha, nás seznámil s určitými cha-
rakteristickými rysy genofondu prof. Peška, 
jehož kořeny vedou do slunné Itálie. Pohovořil 
rovněž o spolupráci v rámci vyšetřování gene-
tických mutací u nemocných s bronchogenním 
karcinomem, především mutací EGFR. 

MUDr. O. Fiala z Plicní kliniky FN Plzeň 
představil výsledky studie zaměřené na rozdíl-
ný význam specifického typu KRAS mutace 
na efekt biologicky cílené léčby. Studie ukáza-
la, že ne všechny typy KRAS mutací jsou 
jednoznačným negativním prediktivním fak-
torem odpovědi na biologickou léčbu. 

Program večera byl „narušen“ kulturní 
vložkou, kterou pro oslavence zajistili jeho 
spolupracovníci. Se známými melodiemi z oper 
a muzikálů vystoupila skupina vokalistů 
z Národního divadla. Jejich vystoupení 
zpestřilo program a vděčně je potleskem 
odměnili všichni přítomní. 

V závěru večera předsedající MUDr.  J.  No-
vák poděkoval všem přednášejícím za kvalitně 
připravená a zajímavá vystoupení. Všichni se 
poté přesunuli do muzeální Městské zbroj-
nice, kde teprve popřáli prof. Peškovi hodně 
zdraví a elánu do dalších let v čele kliniky. Po 
náročném programu měl také každý možnost 
občerstvit se díky připravenému rautu. 

MUDr. M. Krákorová, Ph.D.  

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKY 
6. 10. 2010

Večeru anesteziologicko-resuscitační kliniky Spolku lékařů v Plzni 
dne 6.10.2010 předsedal prim. MUDr. Jindřich Šebor. V průběhu 
přednáškového večera zaznělo pět odborných sdělení.

V úvodním sdělení Selhání ledvin v sepsi prezentoval MUDr. J. 
Beneš nové poznatky vycházejí z experimentálního výzkumu modelu 
sepse. Upozornil na faktory podílející se na vzniku renální insuficience 
v septickém šoku a možnost predikce zhoršení ledvinných funkcí. 
MUDr. R. Sviták seznámil auditorium s prvními výsledky prospektivní 
randomizované studie - Agresivní léčba nemocných s oběhovým 
šokem v přednemocniční péči na základě monitorace sérového laktátu 
(autoři: Sviták R., Chytra I., Bosman R., Beneš J., Kasal E). Cílem 
studie je pomocí stanovení koncentrace laktátu v přednemocniční péči 
identifikovat nemocné s těžkým šokovým stavem, kteří by mohli pro-
fitovat z komplexní léčby zahájené již v přednemocniční péči. Sdělení 
autorů Chytra I., Štěpán M., Bergerová T., Pelnář P., Židková A., 
Hluchý M. „Srovnání klinické a mikrobiologické účinnosti kontinuálně 
a intermitentně aplikovaného meropenemu u kriticky nemocných“  
bylo věnováno optimalizaci způsobu podání beta-laktámových anti-
biotik u kriticky nemocných se sepsí. Předběžné výsledky naznačují, 
že kontinuální podání může být při stejných léčebných výsledcích 

spojeno s nižší spotřebou antibiotik. Přednášku Multidisciplinární 
přístup k léčbě refrakterní nádorové bolesti kolektivu Centra léčby 
bolesti ARK ve spolupráci s neurochirurgickým oddělením (Lejčko J., 
Machart S., Navrátil L.) prezentoval MUDr. S. Machart. V některých 
případech nelze dosáhnout u nádorové bolesti dostatečné kontroly bez 
zapojení intervenčních technik. Dominantní postavení mají v dnešní 
době algeziologické postupy nedestruktivní (intratékální analgezie), 
někdy i neurolytické. U refrakterní nádorové bolesti má své místo 
stále i neurochirurgie bolesti (longitudinální myelotomie, anterola-
terální chordotomie). Proto je nezbytná multidisciplinární spolupráce, 
kterou zajišťují Centra léčby bolesti. Byla uvedena kasuistika pacientky 
úspěšně léčené multidisciplinárně kombinací farmakoterapie, psy-
choterapie, anterolaterální chordotomie a subarachnoidální neurolýzy.

V posledním sdělení „Helsinská deklarace - cesta ke zvýšení 
bezpečnosti v perioperační medicíně“ doc. MUDr. E. Kasal,CSc. 
v přehledu informoval o stěžejních bodech helsinské deklarace 
věnované bezpečnosti nemocného v anesteziologické péči, přijaté na 
Evropském anesteziologickém kongresu v Helsinkách v r. 2010.

 Ivan Chytra



PŘEDNÁŠKOVÝ MORFOLOGICKÝ VEČER  20. 10. 2010

20. října 2010 proběhl v Šafránkově pavilonu večer Ústavu anatomie 
a Ústavu histologie a embryologie, kterému předsedal doc. MUDr. 
Dalibor Sedláček, CSc. Tématicky pestré příspěvky odrážely trend 
současné morfologie, totiž snahu o propojení teorie s praktickými 
obory a aplikovaným výzkumem. V rámci večera zazněly následující 
příspěvky:

Králíčková M., Uher P.: Co ještě nevíme o vývoji embrya před jeho 
implantací? Molekulární mechanizmy, klinické dopady a možný posun 
“from bench to bed side” 

Loskot P.: Cévní štěpy v kardiovaskulární chirurgii   
Křížková V., Korabečná M., Kočová J., Tonar Z., Tolinger P., Nedorost 

L., Eberlová L., Boudová L., Třeška V., Houdek K., Moláček J.: Analýza 
a exprese fibrinolytických markerů u aneuryzmat abdominální aorty (AAA)  

Eberlová L., Valenta J., Tolar J., Mikuláš J.: Hluboké žíly stehna a jejich 
variabilita 

Tonar Z., Kochová P., Cimrman R., Witter K., Janáček J., Rohan V.: 
Perfuze mozku – mikrostruktura a počítačové modelování    

Moztarzadeh O.: Hodnocení osteointegrace zubních implantátů
Khadang I.: Struktura a biomechanické vlastnosti alveolární kosti 

člověka  
Komentovaný poster Pitule P., Čedíková M., Houdek Z., Cendelín J., 

Kulda V., Králíčková M., Vožeh F., Babuška V., Pacherník J., Zech N., 
Uher P.: The comparison of the survival of P19-derived neuroprogenitors 
and p19 naive cells after intracerebellar application in a mice model with 
and without neurodegeneration.     

Přátelskou atmosféru večera podpořila vysoká účast z  řad studentů, 
kteří se tak mohli seznámit s prací svých učitelů i některých svých 
spolužáků.

ebe
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ORL KLINIKY 13. 10. 2010

Dne 13. 10. 2010 se v Šafránkově pavilonu 
konal večer spolku lékařů pořádaný ORL 
klinikou FN Plzeň. Večer byl věnován 
životnímu jubileu prof. MUDr. J.Rouse, DrSc., 
který na ORL klinice působil od roku 1958. 
Večeru předsedala doc. MUDr. R. Říčařová, 
CSc. přednostka Oftalmologické kliniky FN 
Plzeň.

 Před zcela zaplněným auditoriem na úvod 
zazněla přednáška autorů as. MUDr. D. Slouky, 
doc. MUDr. J. Slípky, CSc. a as. MUDr. F. 
Rumla „Trombóza intrakraniálních splavů 
a paréza n.VII. otogenního původu“. V této 
kazuistice autoři představili vážnou komplikaci 
středoušního zánětu u dítěte, vyžadující urgent-
ní operační řešení a následnou léčbu. Dalším 
příspěvkem byla práce MUDr. M. Vohlídkové 
„Predikuje CERA (Core Electric Response 
Audiometry) vývoj řeči u dětí s kochleárním 
implantátem?“, která hodnotí výsledky vy-

šetření kortikálních evokovaných potenciálů 
u dětí, které podstoupily kochleární implan-
taci. Výsledky této retrospektivní studie pro-
kazují pozitivní přínos tohoto vyšetření při 
posuzování vývoje řeči u těchto pacientů. 
Dalším přednášejícím byl MUDr.  J.  Lukáš 
z ORL kliniky nemocnice Na Homolce, 
který dlouhodobě spolupracuje s ORL 
klinikou v Plzni v oblasti výuky. V přednášce 
„Postkanylační stenózy trachey“ seznámil 
posluchače s rozsáhlou studií pooperačních 
stenóz trachey a srovnání komplikací punkční 
a klasické tracheotomie. Z výsledků vyplývá 
srovnatelná míra komplikací u obou těchto 
často prováděných výkonů. V práci „Karcinomy 
orofaryngu – diagnostika, incidence a terapie“ 
autoři MUDr. R. Sakař a doc. MUDr. J. Slípka, 
CSc., podali podrobný přehled léčby orofaryn-
geálních karcinomů na ORL klinice v období let 
1985 - 2010. Varující je především upozornění na 

vyšší incidenci a posun do mladších věkových 
kategorií u tohoto onemocnění v posledních 
letech. Přednášková část večera byla zakončena 
přednáškou autorů MUDr. O. Trčky a MUDr. 
O. Sebery „Maligní tumory paranazálních 
dutin“. V práci je zmapováno období let 1995 
- 2009 z hlediska léčby malignit v oblasti nosu 
a vedlejších dutin nosních na ORL klinice 
a podán přehled o výsledcích léčby tohoto 
vzácného onemocnění. Během večera také 
zazněla laudace doc. MUDr. J. Slípky, CSc. 
k životnímu jubileu profesora Rouse, který 
oslavil 85. narozeniny.

Večer pokračoval v přilehlých prostorech, 
kde na návštěvníky čekalo malé občerstvení. 
Zde také následovaly gratulace oslavenci 
a odborná ale i společenská debata ve velmi 
přátelském duchu.

MUDr. Ondřej Sebera,  
ORL klinika FN Plzeň

PROF. PEŠEK A PLZEŇ V BĚHU ČASU

Neobvyklou laudaci k životnímu jubileu 
prof. MUDr. Miloše Peška, CSc. přednesl 
při slavnostním přednáškovém večeru Plicní 
kliniky v přednáškovém sále Západočeského 
muzea doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Jeho 
oslavná řeč byla provázena velmi četnou 
obrazovou dokumentací, kterou nemůžeme 
bohužel na stránkách našeho periodika 
v plném rozsahu uvést, a tak samotný text 
možná nevyzní tak zajímavě, jako přímé vy-
stoupení autora. Několik obrázků však přece 
jen zařazujeme. 

„Celý život profesora Peška je svázán s Plzní 
- a všechny významné události a změny, které se 
ve městě odehrály, nacházejí odraz i v jeho životě. 
Doba, ve které se narodil, byla provázena 
řadou paradoxů - ilustrací toho je nejznámější 
plzeňská třída, dnešní Americká.

Ta se od počátku 20. století jmenovala 
Jungmannova - její poklidná atmosféra s pal-
mami v r. 1938  nedávala nijak tušit dech blížící 
se války. V roce 1945, navzdory tomu, že Plzeň 
byla osvobozena americkou armádou, dostává 
jméno Stalinova.

Profesor Pešek se narodil v roce 1950 - 
v roce procesu a popravy Milady Horákové. 

Je symbolické, že na záběru ze Stalinovy 
třídy z tohoto roku (viz m.j. heslo „Plníme plán 
1950“) se nikdo nedívá fotografovi do očí... 

V r. 1953 přichází měnová reforma - a největší 
protirežimní demonstrace se konají v Plzni.

V r. 1958 se tehdy osmiletý hoch Miloš Pešek 
poprvé ocitl před auditoriem… a bylo to právě 
v prostorách Západočeského muzea, kde se 
letos na jeho počest - po více než 50 letech 
- symbolicky koná slavnostní schůze České 
lékařské společnosti JEP k jeho životnímu 
jubileu. Před muzeem v té době stála socha 

Josifa Visarionoviče Stalina, obrácená směrem 
k Radbuze - Plzeňané ji překřtili na sochu 
„Porybného“.

Jako skrytý výraz revolty malého kluka 
Peška lze chápat jeho působení v kroužku 
juda.
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NOBELOVA CENA ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ 2010:
ROBERT G. EDWARD (VELKÁ BRITÁNIE)

PROGRAM SEMINÁŘŮ II. INTERNÍ KLINIKY 
V ZIMNÍM SEMESTRU 2010/2011

Všechny dále uvedené akce mají charakter postgraduálního vzdělávání 
a jsou garantovány Českou lékařskou komorou jako akce kontinuálního 
vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Semináře organizačně garan-
tuje organizační složka ČLS JEP. 
7. - 9. 10. Konference České společnosti pro hypertenzi, pracovních skupin 

preventivní kardiologie a Srdečního selhání České kardiologické 
společnosti

    27. 10. Topolčan O., Fuchsová R., Svobodová Š., Vrzalová J.: Současné 
možnosti využití imunoanalýzy v klinické praxi (endokrinologii, 
kardiologii a onkologii)

     3.  11. Mayer O. Jr.: Nové léky v kardiovaskulární medicíně
    24. 11. Střížová J., Mádle A.: Novinky v léčbě fibrilace síní. 
      1. 12.  Seminář oddělení klinické farmakologie

 Mayer O.: Protidestičková léčba při ischemické chorobě dolních 
končetin 

 Mádr T.: Stenóza ledvinné tepny a krkavic jako paralelní prob-
lematika při ICHDK

 Houdková I.: Trombolytická léčba při žilních uzávěrech horních 
končetin 

 Poklopová Z.: Dabigatran – nové antitrombotikum
       5. 1. Pizinger K. (Kožní klinika FN): Dermatoonkologie pro internisty
     12. 1. Buňatová M., Bouchner L.: Endoskopická retrográdní cholangio-

pankreatikografie
Semináře se konají v posluchárně pavilónu 4 Fakultní nemocnice Plzeň-

Bory vždy ve středu od 14.00 hodin. 
(r)

Gymnaziální fotografie v čechovovském 
duchu jen podtrhuje introvertní povahu našeho 
dnešního jubilanta.... Během studií na gymná-
ziu jej přitahují exaktní vědy - matematika 
a fyzika - a na ně navazující astronomie a che-
mie.

Maturitu skládá v r. 1969 a jakoby v kontextu 
té doby by nejraději studoval „Vysokou školu 
chemicko-výbušninářskou“ v Pardubicích. 
Nakonec se však rozhoduje pro studium 
medicíny. Spolu s kolegou Rackem, dnešním 
přednostou Ústavu klinické biochemie a hema-
tologie se (vedle děvčat) zajímají o biochemii. 
Student Pešek se zaměřuje na  problematiku 
syntézy léků.

To jej přivádí až k neprobádanému poli 
imunologické léčby nádorů, která v té době 
zahrnovala nespecifická adjuvans, m.j. BCG 
vakcínu. Oslovuje proto nestora české mi-
krobiologie doc. Šulu s prosbou o radu na 
pracoviště, na kterém by se dané problematice 
mohl po promoci věnovat. Doporučení, které 
rozhodující měrou ovlivnilo profesní dráhu 
doktora Peška, bylo jednoznačné - docent 
Šimeček, Klinika TBC a respiračních nemocí 
v Plzni. A tak zatímco v Plzni vyrostl druhý 
mrakodrap, ze studenta Peška vyrostl doktor 
Pešek, který celý svůj profesní život zasvěcuje 
oboru pneumoftizeologie.

Prvých 10 let pracuje  pod vedením pro-
fesora Šimečka. Všichni, kdo jsme profesora 
Šimečka poznali, tušíme, že svému asistentovi 
byl nejen inspirativním rádcem, ale především 
tvrdým kritikem s nároky, daleko přesahujícími 
běžné zvyklosti. Vnějším projevem toho, že 
před těmito nároky asistent Pešek obstál, byla 
skutečnost, že si jej již v r. 1983 docent Šimeček 
zvolil za svého zástupce. 

Po odchodu doc. Šimečka  v r. 1986 je 
asistent Pešek ustanoven ordinářem pro pneu-
monkologii.

Celá  80.léta se na plzeňském výstavišti 
tradičně koná festival trampské a folkové 
hudby Porta - kdo ji někdy v Plzni zažil, nikdy 
nezapomene.... Mezi mnoha tisíci posluchači 
bývá i asistent Pešek. Porty let 1988 a 1989 jsou 
legendární, v amfiteátru se schází 30 000 lidí 
a atmosféra je prostoupena předzvěstí same-
tové revoluce...

V roce 1990 je asistent Pešek, který nikdy 
nebyl politicky angažovaným člověkem 
ve smyslu stranické příslušnosti,  jmenován 
přednostou TRN kliniky. V r. 1991 obhajuje 
habilitační práci (Novodobé trendy v diag-
nostice a terapii rakoviny plic) a roku 1992 
je jmenován docentem. Moskevská třída je 
přejmenována na Americkou…

Následující 90. léta jsou šťastným obdobím 
docenta Peška a jeho kliniky, gradují jeho pro-
fesní aktivity. Bližší rozvedení vědecko-peda-
gogické činnosti profesora Peška je uvedeno 
v článku „Profesor Pešek a pneumoonkologie“.

Na rok 2002 jistě nikdy nezapomene… V létě 
toho roku postihují naši zemi včetně Plzně 
rozsáhlé povodně. A na podzim téhož roku 
přebírá docent Pešek z rukou presidenta Havla 
jmenovací dekret profesora medicíny.

Na konci září roku 2010 v prostorách  
Západočeského muzea rezonovaly klavírní 
tóny a události, prostupující Plzní a životem 
profesora Peška více než 50 let.

 Kdysi černé město Plzeň nakonec zkrásnělo 
mnoha barvami.

Kdysi černá kštice kluka Miloše nakonec 
zbělela. ...

Nakonec malý dovětek ke slovům 
M.Chevaliera: 

„Muž s bílými vlasy je jako dům,
na jehož střeše leží sníh.
To ještě zdaleka nedokazuje,
že v krbu není oheň...“
Ten dovětek zní:
Všichni, kdo profesora Peška známe 

důvěrněji, o tom ohni nemáme pochyb...

(Milan Teřl – r)

Robert G. Edwards se narodil v r. 1925 
v Batley v Anglii. Za 2. světové války sloužil 
v armádě, po válce vystudoval biologii na 
University of Wales v Angoru a na Edinburgh 

University ve Skotsku. Tam také získal v r. 1955 
Ph.D. za práci „Thesis on embryonal deve-
lopment in mice“. V r. 1958 se stal vědeckým 
pracovníkem National Institute of Medical 

Research v Londýně. Tehdy zahájil svůj vý-
zkum v problematice procesů lidské fertilizace. 
Od r. 1963 pracoval v Cambridgi, nejdříve na 
univerzitě, později v Boum Hall Clinic, kterou 
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založil spolu s Patrickem Steptoem a která 
byla prvním klinickým pracovištěm, na světě 
zabývajícím se IVF. Byl dlouhá léta ředitelem 
výzkumného programu a také vydavatelem 
několika vědeckých časopisů, zabývajících se 
problematikou fertilizace. V současnosti je eme-
ritním profesorem na University of Cambridge. 

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získal 
Robert G. Edwards za průkopnické objevy 
v oblasti „oplodnění ve zkumavce“ (IVF – 
in vitro fertilization). Dnes již v celém světě 
používaná metoda pomáhá bezdětným párům 
k potomkům cestou oplodnění vyjmutého 
vajíčka „ve zkumavce“ a poté jeho implan-
tování do dělohy. Jako první těhotenství tohoto 
typu je uváděno narození Louisy Brownové 
25.7.1978. Paní Brownová tehdy donosila 
zdravého potomka poté, co oplodněné laparos-
kopicky z ovaria odebrané vajíčko dorostlo ve 
zkumavce na úroveň embrya o osmi buňkách. 
Porod byl proveden císařským řezem. Počet 
obyvatel planety, kteří přišli na svět touto ces-
tou, se dnes odhaduje na 4 miliony. 

Asistovaná reprodukce byla zpočátku 
předmětem etické diskuse mezi odborníky 
různých oborů. Dnes je však již pokládána za 
legitimní léčebný postup u párů, jimž se nedaří 
počít potomstvo přirozenou cestou. Jejich počet 
se odhaduje celosvětově na deset procent.   

Během své mnohaleté výzkumné práce 
v problematice lidské infertility měl dr. Edwards 
řadu spolupracovníků. Jedním z nich byl 
Patrick Steptoe, s nímž se jim první fertilizace 
lidského vajíčka v laboratorních podmínkách 
podařila již v r. 1968. Tento úspěch vycházel 
z předchozích zkušeností, kdy uspěli při ferti-
lizaci králičích vajíček „in vitro“.  Než došlo 
k úspěšné fertilizaci u lidských vajíček, bylo 
třeba vyřešit řadu výzkumných problémů, jako 
např. jak lidské vajíčko dozrává, jak různé hor-
mony jeho dozrávání ovlivňují, jaké období je 
pro fertilizaci spermií nejvhodnější a další. 

Dr. Edwardovi je v současnosti 85 let a údajně 
pro zdravotní potíže ani nebyl schopen vyjádřit 
se k udělení Nobelovy ceny. Jeho žena však 
uvedla, že stejně jako ona i její manžel jsou 

velmi potěšeni poctou, které se jim udělením 
Nobelovy ceny dostalo. Dr. Edwards za své 
objevy již v r. 2001 obdržel Laskerovu cenu. 

Děti narozené po IVF jsou stejně zdravé, 
jako děti počaté přirozenou cestou. Sama Louisa 
Brownová a mnohé další ženy, počaté asistovaně, 
již daly život svým vlastním zdravým potomkům. 
Všichni naši 
spoluobčané, 
kteří přišli na 
svět díky IVF, 
a určitě nejen 
oni, přejí prof. 
Edwardovi nato-
lik pevné zdraví, 
aby si mohl 
osobně převzít 
Nobelovu cenu 
při slavnostním 
c e r e m o n i á l u 
ve Stockholmu 
v prosinci t.r.

(jn) 

PROF. MUDR. ZDENĚK RUŠAVÝ, PH.D. MEZI DESETI NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI 
DIABETOLOGY U NÁS

Cukrovka se označuje též termínem epidemie nové doby. Jen za 
uplynulých deset let přibylo v České republice sto padesát tisíc nemoc-
ných. Mnoho dalších o své nemoci zatím ještě neví. Nejčastější formou 
je diabetes 2. typu, postihující okolo 90 procent nemocných. Souvisí 
s obezitou, nedostatkem pohybu a nezdravým životním stylem. Tělo 
nemocného neumí efektivně využít vlastní inzulín. Desetina nemocných 
trpí diabetem 1. typu. U těchto nemocných po zániku beta buněk slinivky 
břišní je třeba dodávat inzulín v potřebném množství uměle. Často na 
rozdíl od předchozího typu postihuje již dospívající mládež.

V ČR se na diabetes loni léčilo 783 tisíc lidí, o deset let dříve to bylo 
624 tisíc. Svou roli vedle výše uvedených faktorů hraje u mnohých vyšší 
zatížení stresem, pokles imunity, zvýšená konzumace jednoduchých 
cukrů, tučných potravin a uzenin a další faktory. Polovina cukrovkářů 
o své nemoci neví, dokud se neobjeví komplikace. Mezi ty patří ische-
mická choroba srdeční v důsledku postupující aterosklerózy, poruchy 

zraku, náhlá příhoda mozková, poruchy funkce ledvin, častá je tzv. dia-
betická noha, končící až u čtvrtiny postižených amputací. 

Časopis „Týden“ sestavil na základě hlasování koordinátorů dia-
betologických center z celé České republiky seznam našich deseti 
nejvýznamnějších diabetologů. Je mezi nimi i prof. MUDr. Zdeněk 
Rušavý, Ph.D. z I. Interní kliniky FN v Plzni, vedoucí Diabetologického 
a nutričního centra. Spolu s prof. MUDr. Jaroslavem Rybkou, DrSc. 
ze Zlína jsou jedinými mimopražskými odborníky do tohoto výčtu 
zařazenými. Mezi předními diabetology dále figurují profesoři A. 
Jirkovská, J. Perušicová, T. Pelikánová, M. Kvapil, J. Škrha, M. Anděl, F. 
Saudek a V. Bartoš. 

Podle: V. Rodriguez: Puchýř ? Noha musí pryč. Týden 2010, č. 43, s. 
26-29           

(r)      

DALŠÍ OCENĚNÍ VĚDECKÉ PRÁCE LÉKAŘŮ I. INTERNÍ KLINIKY 
 CENA ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI V TRANSPLANTOLOGII 

A INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Po nedávném udělení ceny za nejlepší 
publikaci v oboru nefrologie v roce 2009 
obdržel nefrologický tým I. interní kliniky 
společně se spolupracovníky z dalších spe-
cializací v rámci LF a FN (hematoonkologie, 
patologie, sociologie, chirurgie) další význam-
nou cenu. Skupina autorů vedená as. MUDr. 
Tomášem Reischigem, Ph.D. získala cenu za 
nejlepší publikaci v oboru transplantologie 
v roce 2009 za studii otištěnou v prestižním 
časopise Transplantation s faktorem impak-
tu 3,8. Jedná se o práci autorů Reischig T., 
Jindra P., Hes O., Bouda M., Kormunda S., 
Treska V. „Effect of cytomegalovirus viremia 
on subclinical rejection or interstitial fibrosis 
and tubular atrophy in protocol biopsy at 3 
months in renal allograft recipients managed 
by preemptive therapy or antiviral prophy-
laxis“ (Transplantation 2009, 87(3): 436-444.). 
Vyhlášení proběhlo ve Špindlerově Mlýně na 
III. Československém transplantačním kon-

gresu v září letošního roku. V citované práci 
autoři prokázali negativní vliv cytomegalovi-
rové infekce na pozdní chronické poškození 
transplantované ledviny. Rozšířili tak důkazy o 
tzv. nepřímých imunomodulačních důsledcích 
virových infekcí po transplantaci.

Dále pak byla společnému týmu jednotky 
intenzivní péče I. interní kliniky a ústavu 
biofyziky Českou společností anesteziologie 
a intenzivní medicíny udělena cena za nejlepší 
práci publikovanou v časopisu Anesteziologie 
a intenzivní medicína v roce 2009 (Anest. 
intenziv. Med. 2009, 20 (3):143-148). Tuto cenu 
za skupinu autorů převzal doc. MUDr. Aleš 
Kroužecký, Ph.D. na XVII. národním kongresu 
ČSARIM konaném v září 2010 ve Zlíně. V práci 
s názvem „Regionální chlazení mimotělního 
okruhu:  nová možnost antikoagulačního 
zajištění metod kontinuální náhrady funkce 
ledvin“ testoval tým autorů (A. Kroužecký, R. 
Sýkora, J. Chvojka, T. Karvunidis, J. Raděj, I. 

Novák, J. Růžička, J. Beneš, Z. Petránková, L. 
Bolek, M. Matějovič) hypotézu, že ochlazení 
krve v mimotělním okruhu kontinuální veno-
venózní hemofiltrace umožní realizovat proce-
duru bez potřeby použití antikoagulancií. Tato 
hypotéza se ukázala jako správná a postup 
jako proveditelný. S ohledem na skutečnost, 
že možnost realizovat mimotělní eliminační 
procedury bez potřeby antikoagulancií by 
mohla být pro některé nemocné klinicky velmi 
významná, požádal kolektiv autorů u Úřadu 
průmyslového vlastnictví na vyvinuté chladící 
zařízení o udělení patentu, přičemž řízení 
proběhlo úspěšně. Hlavní výsledky vyplývající 
z tohoto výzkumného úkolu byly úspěšně pub-
likovány v zahraničních časopisech s faktorem 
impaktu (Intensive Care Medicine 2009 IF 
5,168; Nephrology Dialysis Transplantation 
2010 IF 3,306).

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
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PROF. MATĚJOVIČ NOSITELEM CENY NEURON 2010

Plzeňský lékař, pedagog a vědec prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD., 
převzal 1. 11. 2010 cenu Neuron 2010 v oboru medicína. Zasloužil si ji za 
svůj přínos  ve výzkumu sepse a multiorgánové dysfunkce. Cenu předával 
Nadační fond Karla Janečka.

Kromě této ceny byla ještě za obor medicíny udělena cena za celoživotní 
dílo, kterou získal prof. Jiří Bártek, CSc. za objevy v oblasti buněčné a nádo-
rové biologie; prof. Bártek je v posledních dvaceti letech nejcitovanějším 
českým vědcem.

Prof. Matějovič se věnuje především výzkumu mechanismů a léčby sepse, 
multiorgánové dysfunkce  a možností náhrady a podpory funkce životně 
důležitých orgánů. Se svými kolegy vybudoval první české experimentální 
pracoviště , zabývající se systematicky výzkumem sepse. Ten přinesl již řadu 
vědeckých poznatků, které jsou stále více citovány v prestižních časopisech; 
nové poznatky jsou pak základem pro další výzkum a pro zahájení  klinic-
kých studií, jejichž výsledky se následně mohou uplatnit v léčbě kriticky 
nemocných.

Pracoviště prof. Matějoviče tak získalo značný kredit v mezinárodním 
kontextu a znamenitě propaguje i Lékařskou fakultu a Fakultní nemocnici 
v Plzni.

Redakce „Facultas nostra“ proto prof.Matějoviče oslovila, abychom se 
zeptali na bližší údaje o jeho práci.

Pane profesore, Cena Neuron 2010 pravděpodobně není prvým oceněním 
Vaší práce ?

„Není, za výsledky našeho výzkumu jsem obdržel několik mezinárodních 
ocenění i stipendií, např. Alexander von Humboldt Research Fellowship 
v roce 2005, The European Society of Intensive Care Medicine Yearly 
Award for Young ICU Investigators v roce1998 a Boehringer Ingelheim 
Fonds Stiftung für medizinische Grundlagenforschung. Celkem 9x jsme do-
stali cenu za nejlepší původní práci či monografii v oboru udělenou Českou 
společností intenzivní medicíny (ČSIM) nebo Českou společností anes-
teziologie a intenzivní medicíny (ČSARIM) nebo v rámci mezinárodních 
kongresů intenzivní medicíny. A jsem školitelem devíti doktorandů, kteří 
také získali významná mezinárodní ocenění, např. dvakrát cenu za lékařství 
PRIX DE MEDICINE v roce 2008 a 2010, a Hlávkovu cenu v roce 2009.“

Je o Vás známo, že často přednášíte v zahraničí: kde všude jste prezen-
toval své práce ?

„Byl jsem opakovaně zvaným řečníkem a členem vědeckého výboru řady 
kongresů, např. na evropském kongresu European Society of Intensive Care 
Medicine, na International Symposium of Intensive Care and Emergency 
Medicine, na Central European Congress of Intensive Care Medicine, 
v USA na International Conference on Continuous Renal Replacement 
Therapies.“

Spolupracujete soustavně i s některým zahraničním pracovištěm ?
„Aktivně spolupracujeme např. s univerzitní klinikou v německém 

Ulmu a ve francouzském Grenoblu, proteomická laboratoř spolupracuje s 
Mahidol University v Bangkoku. Stojí snad za zmínku, že společně s prof. 
Černým z Hradce Králové letos zakládáme Czech Clinical Trial Network, 
jehož cílem je vytvořit národní síť předních českých pracovišť a  zahájit 
kvalitní české multicentrické projekty.“

Víme o Vás, že jste hlavním řešitelem výzkumného záměru plzeňské 
Lékařské fakulty „Náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů“ 
a několika grantových projektů - kterých ?

„Výzkumný záměr jsem převzal jako hlavní řešitel po zesnulém prof.
Opatrném v červnu 2006. Díky skvělým výsledkům řady pracovních skupin, 
které se na řešení záměru podílejí, se nám podařilo pro fakultu získat jeho 
prodloužení o jeden rok, tj. do konce roku 2011 a s ním i nemalé finanční 
prostředky. V letech 1999-2001 jsem byl hlavním řešitelem grantu IGA MZ 
s dlouhým názvem „ Zvýšená extravaskulární plicní voda a porušená střevní 
integrita u syndromu akutní dechové tísně jako součásti systémové zánětlivé 
odpovědi“. V letech 2001-2003 jsem byl rovněž hlavním řešitelem grantu 
„Interakce oxidu dusnatého, peroxynitritu a oxidativního stresu u klinicky 
relevantního modelu septického šoku“. Tento grant byl nominován na Cenu 
ministra zdravotnictví. Kromě toho jsem byl spoluřešitelem pěti dalších 
grantových projektů a jednoho grantu zahraničního (Selective Inhibition of 
iNOS and PARS blockade in hyperdynamic septic shock).“

Takový počet grantových projektů patrně vyústil i v četné publikace ?
„S oblibou používám citát popisující vědecké bádání jako „the process of 

going up alleys to see if they´re blind“ V souvislosti s Vaší otázkou musím 
přiznat, že cesty, kterými jsme se dosud vydali, nebyly slepé a vždy jsme měli 
mimořádnou publikační výtěžnost  z každého grantového projektu. Příznivý 
trend se ovšem týká celé I.interní kliniky. V letech 2006-2009 publikovali 
pracovníci I.interní kliniky 78 vědeckých článků v časopisech s impact 
faktorem, 194 sdělení v recenzovaných neimpaktovaných periodicích, 3 
vědecké monografie  a řadu kapitol jako spoluautoři dalších monografií. 
Sám jsem se svými kolegy jen v loňském roce publikoval 13 prací v impak-
tovaných časopisech a jednu monografii. V letošním roce připravujeme 
dosud nejrozsáhlejší monografii „Intenzivní medicína“, na které se bude 
podílet mimo jiné několik plzeňských odborníků“.

Pane profesore, máte při tak velkém pracovním zatížení čas ještě i na jiné 
aktivity?

„Musím. Abych byl konkrétní – kromě vedení I.interní kliniky pracuji 
od roku 2009 jako místopředseda České společnosti intenzivní medicíny, 

Na stomatologickém kongresu s mezinárodní účastí  „Pražské dentální 
dny“ ( Praha, 6. - 10. října 2010) získal v kvalitně obsazené posterové sekci  
2. místo poster „Vliv dlouhodobého působení hydroxidu vápenatého na 
kořenový dentin“  - autoři: V. Tzigkounakis1, A. Němečková2, R. Medlin3, 
O. Bláhová 3; ( Stomatologická klinika1 a Ústav histologie2 LF UK a FN, 
Plzeň, Západočeská univerzita Plzeň3.)

Na 4.-5. místě se umístil poster „Stav orálního zdraví u žen s fyzio-
logickým a rizikovým těhotenstvím“ -  autoři H. Hecová1, J. Stehlíková1, 
V. Merglová1, P. Chaloupka2 (Stomatologická klinika LFUK a FN, Plzeň1, 
Gynekologicko-porodnická klinika LFUK a FN, Plzeň2).

Všem autorům úspěšných posterů blahopřejeme !  -jak-

OCENĚNÍ PLZEŇSKÝCH 
STOMATOLOGŮ

U příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu 
uděluje každoročně plzeňský primátor významné městské ocenění - his-
torickou pečeť města Plzně – vybraným osobnostem, které se zasloužily 
o věhlas města či svojí prací významně přispěly ku prospěchu jejích 
obyvatel. Mezi pěti letos vyznamenanými byli i dva plzeňští lékaři - prof. 
MUDr. Karel Opatrný, DrSc. a doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. Po převzetí 
vyznamenání z rukou primátora ing. P. Rödla prohlásil prof. Opatrný: 
„Moc si toho vážím. Protože toto ocenění je výjimečné, ne každý je 
dostane. Potěšilo mne, že si na mne vzpomněli“...

(více bylo v PD29.10. na s. 3)
(r)

DVA LÉKAŘI OBDRŽELI 
HISTORICKOU PEČEŤ MĚSTA PLZNĚ

Předávání ceny Neuron 2010 za medicínu:
prof. Martin Matějovič (první zleva), prof. Jiří Bártek (vpravo, 

cena za celoživotní dílo), 
uprostřed Mgr. Karel Janeček, zakladatel NFKJ, 

a Monika Vondráková, ředitelka NFKJ



V rámci jmenovacího řízení vyslechla VR 
LF UK v Plzni profesorskou přednášku doc. 
MUDr. Richarda Rokyty, Ph.D., docenta LF 
UK v Plzni a vedoucího lékaře kardiologie 
I. interní kliniky FN Plzeň v oboru vnitřní 
nemoci na téma „Akutní koronární syndromy 
- úskalí správné a rychlé diagnózy”.

VR LF UK v Plzni jednohlasně schválila 
prodloužení akreditace Všeobecného lékařství 
v magisterském studiu.

VR LF UK v Plzni schválila složení komise 
pro habilitační řízení MUDr. Mgr. Zbyňka 
Tonara, Ph.D. odborného  asistenta LF UK 
v Plzni v oboru anatomie, histologie a embry-
ologie v tomto složení: Předseda: prof. MUDr. 
RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. - Ústav histolo-
gie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni.  
Členové: doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. - Ústav 
histologie a embryologie Lékařské fakulty 
v Plzni, doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc. 
- Ústav histológie a embryológie, Lekárska 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
SR, prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. 
- Ústav histologie a embryologie, Lékařská 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
a prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. - Ústav 
histologie a embryologie, Lékařská fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně. 

Proděkan pro vědu a výzkum, prof. MUDr. 
Třeška, přednesl souhrnné hodnocení dokto-
randského studia za akademický rok 2009/10. 

VR LF UK v Plzni vzala na vědomí pořádání 
7. Studentské vědecké konference ČR a SR na 
1. LF UK v Praze ve dnech 24. -25.11.2010. 
Jde o celostátní vědeckou studentskou konfe-
renci studentů bakalářských a magisterských 
studijních programů uskutečňovaných na lé-
kařských a zdravotnických fakultách v ČR 
a SR.

Konference se bude konat v těchto sekcích: 
1. sekce teoretických a preklinických oborů, 
2. sekce klinických oborů, 3. sekce nelékařských 
oborů a 4. sekce zubního lékařství. 

Dne 25. 11. 2010 se koná konference s ná-
zvem Diagnostika, léčba a prevence závažných 
civilizačních onemocnění, pořádaná Lékařskou 
fakultou UK v Plzni, podpořená grantem Uni-
verzity Karlovy (Specifický vědecký výzkum). 
Toto setkání je určeno jak pro pregraduál-
ní studenty biomedicínských a technických 
oborů, tak zejména pro postgraduální stu-
denty zabývající se v rámci svého doktorského 
programu výše uvedenou problematikou. 
Konference se koná v hotelu Golden Fish 
Apartments (více informací je možno získat 
zde: www.medtechplzen.cz)

VR LF UK se seznámila s programem 
probíhajících oslav 65. výročí založení LF UK 
v Plzni.  Proběhne slavnostní předpremiéra 
filmu o profesoru Šafránkovi, jednom z prvních 
děkanů naší fakulty a též průkopníkovi čs. 
radia a televize. 

5. 10. se uskuteční „Snídaně s novináři“ 
za účelem větší informovanosti plzeňské 
veřejnosti nejen o výročí fakulty. 

6. 10. vyvrcholí oslavy na slavnostním 
shromáždění v Měšťanské Besedě.  

9. 10. jsou všichni zaměstnanci fakulty zváni 
na divadelní představení Chicago v Komorním 
divadle v Plzni. 

 Po prázdninách se opět začal pravidelně 
scházet Řídící výbor, který pracuje na obou 
projektech VaVpl.

VR LF UK v Plzni schválila žádost doc. 
MUDr. Zichy o prodloužení akreditace studij-
ního programu Stomatologie (její platnost 
končí 31. 12. 2010) o jeden rok. Žádost byla 
podána proto, že 2 zahraniční studenti ještě 
neukončili studium, které započali právě 
v tomto studijním programu. 

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.,v.r.
děkan fakulty
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Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI DNE 23. 9. 2010

od roku 2010 jsem Council member of European Society of Intensive Care 
Medicine. Jsem členem redakční rady časopisů Anesteziologie a intenzivní 
medicína, Aktuality v nefrologii,  Postgraduální nefrologie. Jsem také koedi-
torem edice Intenzivní medicína při nakladatelství Maxdorf. 

Působím i jako člen ekonomické komise IGA MZ, jsem členem obo-
rové komise IGA MZ (Výživa, metabolické a endokrinní choroby, vnitřní 
prostředí). Také pracuji jako člen zkušební komise pro atestační zkoušky 
v oboru intenzivní medicína, jako člen zkušební komise European Diploma 
in Intensive Care Medicine a člen zkušební komise pro atestační zkoušky 
v oboru Vnitřní lékařství. A působím i jako pravidelný recenzent pro 
časopisy Intensive Care Medicine, Shock, Critical Care, Critical Care 

Medicine, Kidney Blood Pressure Research, Journal of Molecular Biology 
či  Nephrology, Dialysis and Transplantation. Na půdě naší LF jsem členem 
Akademického senátu a Vědecké rady“.

Je obecně známo, že kromě výzkumu se prof. Matějovič již patnáct let 
věnuje i pedagogické činnosti v pregraduální  i postgraduální výuce.

Málokdo ale ví, že  je i mistrem Evropy ve fotbalu zdravotnických týmů 
a účastníkem několika mezinárodních maratónů horských kol. 

Profesoru Matějovičovi upřímně blahopřejeme k udělení Ceny Neuron 
2010, děkujeme za jeho obdivuhodně mnohostrannou práci, za příkladnou 
reprezentaci fakulty a do všech dalších let mu přejeme zejména pevné 
zdraví, hodně elánu a hodně dalších úspěchů! -jak-

Po schválení programu AS schválil materiál dále postupovaný na 
Ministerstvo zdravotnictví, týkající se akreditace studijního programu 
všeobecné lékařství. Informace o postupu řízení v písemné formě 
předložila Mgr. Buriánková. 

Prof. Zicha informoval o prodloužení akreditace studijního pro-
gramu stomatologie. Materiál byl AS schválen.

 Mgr. Buriánková podala informace o přijímacím řízení, které se 
bude konat v následujícím akademickém roce.  Termín přijímacích 
zkoušek byl z důvodů státních maturit stanoven na 17. 6. 2011. AS 
vzal na vědomí stav, kdy v letošním přijímacím řízení bylo přijato 77 
zahraničních studentů a 216 studentů na směr všeobecný a 59 studentů 
na stomatologii.

K problému opakování státní rigorózní zkoušky: Dle vysokoškolského 
zákona existuje jen jedna SRZ a všechny státní zkoušky jsou chápány 
jako části této SRZ. Proto při opakování ročníku kvůli neúspěchu 
u jedné státní zkoušky je nutné opakovat všechny dílčí zkoušky. 
V současné době neexistuje řešení jak se opakování vyhnout, jediná 
možnost je postupný tlak pomocí započaté diskuze na změnu zákona.

Ing. Vlasová, tajemnice LF,  předložila zprávu Ekonomické komise 
o požadovaných investicích. Předběžně jsou schváleny všechny 
požadavky na investice. Doc. Hora zdůraznil do budoucna nutnost 
podání podrobnější žádosti pro Ekonomickou komisi s jednoznačnou 
specifikací přístroje a jeho využití; vhodná je i kontrola využití 

Ekonomickou komisí po určitém čase. Předseda Ekonomické komise 
doc. Fínek vypracuje formulář pro podání žádosti

Podle informace Ing. Vlnasové další lhůta pro podání žádostí 
o specifický výzkum zatím nebyla určena - nebylo vyhlášeno konkreti-
zující opatření rektorátu. Specifický výzkum by měl být zaměřen na pre- 
a postgraduální výuku, s žádostí je možné se obrátit na  proděkanku LF 
doc. MUDr. M. Králíčkovou, Ph.D. Byla rozebrána situace ohledně 
minulého kola posuzování žádostí, kdy dvoučlenná komise jmenovaná  
děkanem LF rozhodovala o žádostech, které byly postoupeny na 
GAUK. Pravidla specifického výzkumu se teprve ustalují na úrovni 
celé univerzity a do budoucna je zapotřebí včasná informovanost 
pracovišť a větší transparentnost při rozhodování.

K otázce ekonomiky hospodaření LF UK v Plzni se vyjádřil doc. 
MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LF.  Zdůraznil optimistické výhledy 
do konce roku, kdy zatím fakulta hospodaří s přebytkem 15 milionů  
351 tisíc korun. Jako ekonomicky méně příznivou vidí situaci na rok 
2011.

Ke stavu projektů UNIMEC, Biomedicínské centrum: schválené 
Biomedicínské centrum čeká na další vyzvání k jednání s Ministerstvem 
školství.  Komisi doplní se souhlasem děkana LF zmocněnec UK doc. 
MUDr.  J. Koutenský,  CSc.

Volby do Akademického senátu LF UK v Plzni na další tříleté období 
se uskuteční 7.-8. 12. 2010 v době  10,00-14,00 po oba dny. Volební míst-

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 13. 10. 2010
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Prof. Fakan absolvoval promoval po ukončení studia na plzeňské 
lékařské fakultě v Karolinu v r. 1960. Po několika letech práce na 
Ústavu biologie přešel do Šiklova patologicko-anatomického ústavu. 
Z předchozího působení si přinesl metodické zkušenosti v histologii 
a histochemii a uplatnil je kromě běžné rutinní práce na ústavu při 
metodickém vedení laboratoře. Jeho zásluhou začaly na ústavu vyrůstat 
kvalitní laborantky, kterým uměl nově zaváděné metody nejen vysvětlit, 
ale přímo poradit či také prakticky ukázat. Když se po vynucené 
přestávce v r. 1990 na ústav vrátil již jako vítěz konkurzu na místo 
přednosty ústavu, byl již uznávaným odborníkem zejména na úseku 
patologie kostní dřeně, lymfatických uzlin sleziny a brzlíku. Tuto témati-
ku zpracoval jako kapitoly učebních textů ve Speciální orgánové patolo-
gii pro výuku mediků (Praha 1996).V jeho vědecké práci byla význam-
ným objevem metodika pro barevné zjišťování krystalů v histologických 
preparátech jater při porfyria cutanea tarda. Byl proděkanem pro výuku 
všeobecného směru, členem Vědecké rady LF UK v Plzni, členem 
zkušebních komisí pro postgraduální atestace v Institutu pro doškolování 
lékařů a farmaceutů v Praze, členem české sekce International Academy 
of Patology, členem výboru společnosti cyto- a histochemické, členem 
redakční rady časopisu Československá patologie a soudní lékařství 
a dalších institucí a odborných společností. Obrátili jsme se na něj s pros-
bou, aby o své životní dráze něco zajímavého napsal pro čtenáře Facultas 
nostra. Zde je jeho vyprávění:

„Přesto, že rod Fakanů pochází ze severního Plzeňska, já se narodil 
v Českých Budějovicích a cítím se jako Budějičák. Můj mladší bratr 
Stanislav je přírodovědec, od 1968 je v cizině, nyní ve Švýcarsku. Z dětství 
si nejvíc vzpomínám na bombardování Budějovic, kdy jsem se ve sklepě 
strachem nahlas modlil a pak viděl hořící východní část města. Dvě třídy 
obecné školy jsem se učil doma, v budovách školy byli němečtí vojáci. 
Z osvobození si vzpomínám na sovětského plukovníka, jehož tanky 
zaplnily dvůr Hospodářského družstva (nyní výkupní závod), kde jsme 
bydleli a on u nás pil vodku a s otcem si povídali cokoliv, co jim jazykové 
znalosti dovolily.

Stačil jsem absolvovat primu na klasickém Jirsíkově gymnáziu, jehož 
úroveň byla tak vysoká, že po zrušení gymnázií ministrem Nejedlým 

jsem se v měšťance dva roky nemusel učit. Otce pak z politických důvodů 
přeložili do Strakonic. S obtížemi jsem unikl nástupu do dolů nebo hutí 
a směl jsem se pokusit o přijímací zkoušku na vysokou. Vždy jsem chtěl 
dělat biologický výzkum, ale podařilo se mi dostat na medicínu.  Podle  
bydliště  jsem spadal do  LF v Plzni. Se studiem jsem neměl problémy, po 
3 roky jsem chodil jako demonstrátor do anatomického ústavu, kde mne 
vedl asistent Heřt, který mi i později byl po odborné stránce vzorem. V 5. 
ročníku jsem jako spolupracovník kolegy Josefa Marka chodil na internu 
- zabývali jsme se amoniakem v krvi při jaterních chorobách a později 
v krevních konzervách. 

Po promoci jsem využil nabídky doc. Magrota, která mi dovolila se 
vyhnout umístěnce, a po 8 let jsem dělal asistenta na biologickém ústavu. 
Pro neshody s doc. Magrotem jsem v roce 1969 přešel na patologii, kde 
jsem poznal prof. Vaňka, který mi byl pak vzorem nejen pracovním. 
Po sovětské agresi v srpnu 1968 jsem odmítl podepsat dopis, který ji 
schvaloval, byl jsem přinucen odejít z lékařské fakulty a nesměl jsem 
publikovat. Osm let jsem pracoval v MÚNZu Plzeň a výjimečně jsem 
směl přednášet na LF.  Laskavostí přátel mi bylo dovoleno složit atestaci 
2. stupně a obhájit kandidátskou práci. Po obvinění tehdejším přednostou 
Šiklova ústavu prof. Schwartzem, že před studenty pomlouvám Sovětský 
svaz a socializmus, se mi podařilo odejít na tehdy uvolněné místo do 
Mostu, kde jsem byl dobře přijat a kde jsem pracoval 9 let.

Po převratu v roce 1990 jsem se na vyzvání vedení FN a LF v Plzni 
přihlásil do konkurzu na místo přednosty Šiklova ústavu a byl jsem 
ustanoven docentem pro obor patologie. Od června 1990 jsem vedl Šiklův 
ústav, který se stal jedním z nejvíce uznávaných center v  ČR.  Podařilo se 
mi získat do ústavu několik velmi nadaných lékařů, kteří během několika 
let získali titul docenta a pak profesora. Po roce 1992 jsem na výzvu 
tehdejšího děkana prof. Valenty zastával po dvě funkční období funkci 
proděkana pro výuku.

 Odborně jsem se zabýval hematopatologií, přednášel jsem ovšem 
patologii v celém rozsahu. Podařilo se mi s mými spolupracovníky 
z Šiklova ústavu vytvořit centrum pro konzultaci obtížných biopsií pro 
celou ČR. Sám jsem se zabýval konzultací biopsií lymfatických uzlin 
a kostní dřeně. Výbor Společnosti českých patologů mne na dvě funkční  

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
PROF. MUDR. FRANTIŠEK FAKAN, CSC.

nosti pro konání voleb budou stanoveny ve FN Lochotín, ve FN Bory 
II. IK, v Pavlovově ústavu, v Šafránkově pavilonu  a v Bolevecké koleji. 
Místnosti budou označeny. Členové akademické obce navrhnou členy 
volební komise nejpozději do 15. listopadu 2010 (člen volební komise 
nesmí být zároveň kandidátem do AS!) Bylo zdůrazněno, že ve volbách 
je žádoucí co nejvyšší účast. 

Konec možnosti podání písemného návrhu kandidátů do AS je 
1.12.2010 do 12.00. Tyto žádosti je třeba doručit do sekretariátu děkana 
LF paní Mgr. Řeřichové. Dne 1. 12. 2010 ve 14.00 se sejde volební 
komise na sekretariátu děkana LFUK, zvolí svého předsedu a se-

staví kandidátní listinu z návrhů, které splnily veškeré náležitosti (viz 
volební a jednací řád LK Plzeň). Jako seznam voličů bude z personál-
ního oddělení zaslán seznam akademických pracovníků ke kontrole 
vedoucím jednotlivých pracovišť.

Akademický senát schválil změnu názvu Ústavu hygieny na Ústav 
hygieny a preventivní medicíny. 

Do Kolegia děkana byl zvolen za studentskou část student Adam 
Vrána.  Imatrikulace dne 5.11.2010 se zúčastní studenti Petr Beneš 
a Adam Vrána.

SVĚTOVÝ VYSOKOŠKOLSKÝ ŽEBŘÍČEK: 
JAK SI STOJÍ UNIVERZITA KARLOVA?

Nejznámějším a nejcitovanějším žebříčkem 
světových univerzit je v současné době QS 
World University Rankings, který je obvykle 
navázán na deník The Times. Žebříček se 
vytváří z velké části na základě dobrozdání 
akademiků a význačných vědců z jednotlivých 
oborů. Na jeho nejvyšších příčkách se už léta 
drží několik prestižních vysokých škol z USA 
a Velké Británie. Pomalu se však na ně začínají 
tlačit také vysoké školy z Asie, konkrétně 
z Hongkongu a z Tokia. Univerzita Karlova 
a České vysoké učení technické jsou zařazeny 
ve třetí resp. páté stovce umístěných. Na první 
pohled toto umístění nevypadá příliš skvěle, je 
však třeba vzít v úvahu, že na světě je okolo 17 
tisíc vysokých škol. Z evropských kontinentál-

ních vysokých škol stojí nejvýše ETH Zürich 
(Švýcarsko) na 18. místě a ENS Paříž (Francie) 
na 33. místě. V první stovce jsou z evropských 
univerzit kromě britských zařazeny ještě např. 
Kodaň (45.) Heidelberg (51), TU Mnichov 
(58.) Uppsala (62.), FU Berlín (70.), Lund (72.), 
Helsinky (75.) a další. Z vysokých škol bývalého 
výchovního bloku stojí nejvýše univerzita 
v Petrohradu (Rusko) (210.), za Univerzitou 
Karlovou zaujala 304. místo Jagelonská uni-
verzita v Krakově (Polsko). Existuje ještě 
tzv. Šanghajský žebříček, v němž se srovnává 
každoročně 2000 nejlepších světových univer-
zit. V tom je Univerzita Karlova zařazena ve 
třetí stovce, jako jediná z českých vysokých 
škol. 

QS World University Rankings 2010: 1. 
University of Cambridge (Velká Británie)  2. 
Harvard University (USA)  3. Yale University 
(USA)  4. University College London (Velká 
Británie) 5. Massachusetts Institute of 
Technology (USA)  6. University of Oxford 
(Velká Británie)  7. Imperial College London 
(Velká Británie)  8. University of Chicago 
(USA)  9. California Institute of Technology 
(USA)  10. Princeton University (USA)  267. 
Univerzita Karlova  401.- 450. ČVUT Praha

V Evropě se v současné době připravuje 
nový projekt U-Multirank, který by měl sle-
dovat vysoké školy z různých hledisek. Měl by 
představovat nový významný směr hodnocení 
i pro české vysoké školy.  (r)
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VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 7. - 8. 12. 2010

období zvolil svým předsedou. Od 2002 pracuji na částečný úvazek jako 
emeritní profesor. 

 Mám tři děti, z toho dvě vlastní a jedno vyženěné, a osm vnuků. Žádné 
z nich nepracuje ani nestuduje zdravotnický obor. Mé zdraví - musím se 
charakterizovat jako polymorbidni geront. Před několika dny jsme se sešli 
při příležitosti 50 let po promoci a měl jsem pocit, že tu jsme proti vůli 

přírody, velmi mnoho kolegů již odešlo. Co se mi na fakultě líbilo? Pocit 
studentského života, přes komunistické prostředí kolem bych si většinu 
z toho zopakoval. A jako učiteli LF - když mi studenti dávali najevo, že se 
jim líbí moje přednášky. Snad měla práce na LF UK v Plzni smysl.“

(r)

Ve dnech 7. - 8. 12. se uskuteční  volby do 
Akademického senátu naší fakulty. Od října 
bylo možno podávat průběžně návrhy na kan-
didáty. Návrhy je třeba doručit do sekretariátu 
děkana paní Mgr. Řeřichové, a to nejpozději 
do 1. prosince 2010 do 12.00 hodin. Volby 
proběhnou ve dnech 7. a 8. prosince 2010 
od 10 do 14 hodin, a to ve FN Lochotín, FN 
Bory (II. interní klinika), v Pavlovově ústavu, 

v Šafránkově ústavu a na koleji v Bolevecké 
ulici. Volební místnosti budou viditelně 
označeny. Bližší informace o způsobu orga-
nizace voleb, zvláště o náležitostech, které musí 
obsahovat návrh na kandidáta, lze nalézt ve 
Volebním a jednacím řádu AS LF v Plzni 
(články 2-6), který je vyvěšen na webových 
stránkách naší fakulty (http://www.lfp.cuni.cz/
download/sekce/vnitrni-predpisy-lfp). Volební 

právo mají všichni členové akademické obce  v 
zaměstnaneckém poměru k Lékařské fakultě 
a dále studenti studující v českém i anglickém 
jazyce a studenti prezenční formy postgraduál-
ního studia.

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
předseda AS LF v Plzni, UK v Praze

ZAHRANIČNÍ STUDENTI NA STÁŽÍCH IFMSA V PLZNI

Stejně jako v minulých letech hostila také letos naše fakulta skupinu 
zahraničních studentů, kteří se zúčastnili výměnných stáží pořádaných 
organizací IFMSA. Program probíhal tento rok pouze v červenci, kdy 
přicestovalo 18 incomings na klinickou a 4 na vědeckou stáž. Dohromady 
těchto 22 studentů vytvořilo v Plzni společnost opravdu rozmanitých 
národností!  Mohli jsme se seznámit se zástupci Mexika, Brazílie, Kanady, 
Estonska, Itálie, Španělska, Černé Hory, Tatarstánu, Azerbajdžánu či 
Indonésie ! A že to byla seznámení velmi milá, o tom není pochyb.
Ubytování pro naše zahraniční přátele bylo zajištěno opět na 
Bolevecké koleji. To znamenalo blízko do nemocnice, blíz-
ko do menzy, blízko do města, kontakt s místními studen-
ty, prostě ideální! Spokojenost studentů byla jistě na místě.
Většina z nich docházela celý měsíc na jimi vybraná oddělení do fakultní 
nemocnice Lochotín, dva potom do fakultní nemocnice Bory. Jejich 
funkce v naší nemocnici sestávala především z role pozorovatele, avšak 
někteří se mohli realizovat i prakticky, např. na oddělení neurochirur-
gie. Náplň jejich stáže vytvářeli na jednotlivých odděleních příslušní 
tutorové, kteří i velmi rádi zodpověděli veškeré otázky studentů.
Jejich měsíční pobyt v ČR ale neznamenal pouhé navštěvování nemoc-
nice. Šlo o poznání místní kultury, zvyků a tradic, stejně tak jako o poznání 
přírodních krás či památek nejenom Plzně. Pro studenty byl připraven 
bohatý Social Programme v podobě víkendových výletů do různých 
koutů naší republiky. Zájemci se mohli společně podívat do Jižních Čech, 
na Jižní Moravu či do Prahy, a současně se při těchto vyjížďkách seznámit 
s incomingy z ostatních lékařských fakult, neboť tento Social Programme 
probíhal na národní úrovni. Nejvíce je uchvátilo putování po Jižních 
Čechách, kde poznali města jako České Budějovice, Frymburk, Český 
Krumlov, a také neminuli zámek v Hluboké nad Vltavou.

A protože je naše malá republika středem Evropy, tak se studentům 
dařilo velmi snadno navštívit i okolní země. Jejich cestovní horečce 
neunikly města jako Paříž, Barcelona, Berlín, Drážďany, Varšava, Vídeň, 
Budapešť, Interlaken ve Švýcarsku či ostrov Sardinie.

A co je vlastně potřeba pro takovou stáž vyřídit, aby vše proběhlo tak, 
jak má? Nejdůležitější je činnost národního a lokálních koordinátorů 
pro stáže z řad studentů našich lékařských fakult. Národní koordinátor 
přijme veškeré dokumenty přijíždějících studentů, zajistí jejich rozdělení 
do jednotlivých měst a pak přebírají funkci lokální koordinátoři, kteří 
mimo jiné domluví spolupráci s lékaři fakultních nemocnic. Již před 
příjezdem studenti komunikují také se svými kontaktními osobami 
a zahrnují je nepřeberným množstvím dotazů, mnohdy až legračního 
charakteru. Pro budoucí rezidenty malá ochutnávka: „What do you 
think about your functions? What will we going to do there without 
being confident in your language?”,„I‘m planning to take my bike 
with me...or is it better to rent one in Pilsen ?”,  “Is there some place 
to talk cheap on telephone? During my exchange i need to call a lot 
because my boyfriend is in Spain!”, Dívčina z Indonésie: “If I have an 
ISIC, do I still need to take my transport pass?”, “Thirdly, it‘s regar-
ding the icelandic volcano eruption. Will it affect my exchange pro-
gram like cancelling the program or flight delaying ??” ...and so on. 
E-mailováním s incomingy funkce rezidentů začíná a pokračuje vyřízením 
jízdenek MHD pro všechny studenty, dále vyzvednutím přijíždějících na 
nádraží autobusovém či vlakovém v kteroukoliv denní nebo noční hodinu, 
jejich ubytováním na koleji, pomocí se ztracenými zavazadly, uvedením 
do nemocnice, seznámením s městem. Rezidenta by neměl rozhodit ani 
ranní telefonát o autonehodě a následné hospitalizaci studenta v průběhu 
cestování na stáž. I v tomto případě, však naštěstí všechno dobře dopadlo.
Po několika hektických dnech ovšem nastává zasloužená odměna 
v podobě seznamovací welcoming dinner a navazující afterparty v ruchu 
večerní Plzně. Takových bujarých večerů, ať na večeřích, při bow-
lingu nebo v tanečních klubech jsme si užili nespočet. Vše uteklo ale 
velice rychle a skvělé prázdniny s ještě skvělejšími lidmi byly u konce.
Nová přátelství, zkušenosti a zážitky, rozšíření obzorů a vzpomínky na 
báječný měsíc nám však zůstanou.

Rezidentky léta 2010: Mirka Černá a Martina Hrušková

PODĚKOVÁNÍ

V Plzeňském deníku se ve čtvrtek 21. 10. 2010 
objevil pod titulkem „Poděkování“ děkovný 
list rodičů, oceňujících vzornou předlékařskou 
a poté lékařskou péči o jejich zraněnou dcerku. 
Je určitě potěšitelné, že mezi jmenovanými 
zdravotníky je i posluchač naší fakulty kolega 
Tomáš Krynský. Dopis otiskujeme v plném 
znění. 

„Jsme rodiči dvanáctiletého syna Honzíka 
a dvouapůlleté dcerky Alenky. Chtěla bych moc 
poděkovat slečně Markétě Tržilové, studentce 

ZČU, obor porodní asistentka a panu Tomáši 
Krynskému, studentu Lékařské fakulty v Plzni, 
za rychlé a odborné poskytnutí první pomoci 
a přivolání záchranky naší dceři při vážném 
úrazu, který se stal v podvečer 25. 8. 2010 v res-
tauraci Teska na Borských polích.

Dále všem lékařům a sestřičkám FN Plzeň, 
kteří malou Alenku léčili a ošetřovali, zejmé-
na MUDr. Tomáši Malotínovi, který dcerku 
operoval a má ji stále v péči, za odvedenou práci 
a skvělý přístup.

Myslím, že jen díky první pomoci a práci lékařů 
vše, jak doufáme, dobře dopadne a úraz nebude 
mít následky, které byly pravděpodobné.

Na Alenku spadl těžký stůl z mramoru a li-
tiny, s odloženým nádobím a doslova ji zasypal. 
Zranil ji na hlavě a těžce poranil ručičku, 
způsobil mnohačetné zlomeniny záprstních 
kostí, částečnou amputaci palečku, přeříznutí 
kostí i šlachy a velký otok, kvůli kterému hrozilo 
odumření tkání. Alena a Jan Lučkovi.“

(r)
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Celkem 179 běžců se zúčastnilo třetího ročníku Plzeňského kardioběhu, 
který se konal v sobotu 2. října 2010 v Plzni na Roudné. Na kratší trať 
o délce 1 míle odstartovalo 99 běžců, na delší o délce na 5 km 80 běžců. 
Závod byl rovněž vypsán jako mistrovství ČR zdravotnického personálu 
v přespolním běhu. Zde poměřilo své síly 38 zdravotníků. 

Absolutním vítězem závodu mílařů se stal čtrnáctiletý starší žák 
Lukáš Šimsa z Falconu Rokycany. Nejrychlejším mužem a zároveň 
i zdravotníkem byl Martin Jiroušek z FN Plzeň, nejrychlejší mezi ženami 
byla dorostenka Lucie Prokešová. Nejrychlejší zdravotnicí byla Lucie 
Růžková z nemocnice Rakovník. První muž i žena na trati jedné míle 
vytvořili nové traťové rekordy.

Hlavní závod na 5 km vyhrál s náskokem 10 sekund Tomáš Veber z LK 
Tatran Chodov před Vladislavem Razýmem z SC Plzeň. Za ním doběhli 
Petr Minařík, František Šika a Martin Kučera. Nejlepším zdravotníkem 
se stal Jan Zeman. V kategorii žen zvítězila Martina Janoušková závodící 
za LK Škoda Plzeň. Nejlepší zdravotnicí na dlouhé trati se opět stala 
Lucie Růžková.

Čestným hostem závodu byla ředitelka fakultní nemocnice v Plzni Ing. 
Kunová, která odstartovala oba závody. Běžci zaplacením startovného 
přispěli na darové konto kardiologie fakultní nemocnice v částce 5 817 
Kč.

Za pěkného podzimního počasí přišlo na Roudnou velké množství 
lidí, kteří se řídí heslem sportem ku zdraví. Všichni závodníci odcházeli 
spokojeni s tím, že překonali sami sebe. O jejich dobrou pohodu se toho 
dne postarali organizátoři závodu, kteří nabídli účastníkům kardioběhu 
pohoštění a též kapela Odyssea, která vyhrávala na zahradní slavnosti 
doprovázející závod.

Výsledky: 5 km zdravotníci:  1. Zeman (TRN-JIP Plzeň) 20:23  2. 
Ticháček (Nemocnice Zwiesel) 21:26  3. Sviták (ARK FN Plzeň) 

22:42 5 km zdravotnice: 1. Růžková (ARO Rakovník) 22:41 2. 
Machová (Klatovy) 23:42 3. Jirásková (PL Lnáře) 23:59. 5 km muži: 
1. Veber (LK Tatran Chodov) 17:31  5 km ženy: 1. Janoušková (LK Škoda 
Plzeň) 20:50

1,6 km zdravotníci: 1. Jiroušek (FN Plzeň) 4:57 2. Bambas 6:06 3. 
Hanzík (Nem. Sušice) 6:08  1,6 km zdravotnice: 1. Růžková (Nem. 
Rakovník) 6:02  2. Šindelářová (FN Plzeň) 6:11  3. Vaníková (HO Brdy 
Příbram) 7:02  1,6 km muži: 1. Šimsa (Falkon Rokycany) 4:56   1,6 km 
ženy: 1. Prokešová 5:57

(R. Sladký) 

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE ZAZÁŘILA NA KONCERTĚ 
KE SVĚTOVÉMU DNI ZRAKU

Ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni se 
uskutečnil v neděli 10.října 2010 již 5.  slavnost-
ní koncert ke Světovému dni zraku. Plzeňská 
filharmonie  pod vedením indického dirigenta 
Debashishe Chaudhuriho zahájila koncert 
tradičně skladbou Jaroslava Ježka Tmavomodrý 
svět. Koncert věnovaly dámy z Lions Clubu 
Plzeň Bohemia především našim zrakově 
postiženým spoluobčanům, aby věděli, že ne-
jsou se svým handicapem sami.

Plzeňská filharmonie podala skvělý výkon 
a opět potvrdila, že patří mezi přední hudební 
tělesa v České republice.  Všechna díla - Verdiho 
předehra k opeře Síla osudu, Čajkovského  
Klavírní koncert b moll a Novosvětská  sym-
fonie Antonína Dvořáka - posluchače doslova  
uchvátila.  Velké ovace sklidila mladá  virtuoska 
Jana Tůmová Chaudhuri, vítězka Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutěže v Plzni r. 2006. 
Její výkon byl  jedinečný, výrazný, procítěný 
a hluboce lidský. Dirigent Debashish Chaudhuri, 

pětatřicetiletý rodák z Kalkaty, se v letošním 
roce  stal jejím životním partnerem. 

Plzeňské koncerty ke Světovému dni 
zraku, které  Debashish Chadhuri  úspěšně  
diriguje, patří k vysoce uznávaným a  hojně 
navštěvovaným koncertům. Záštitu nad kon-
certem převzala 1. náměstkyně primátora města 
Plzně JUDr. Marcela Krejsová. Úvodní slovo 
přednesla prezidentka klubu Hana Sedláková. 
Guvernér distriktu 122 JUDr. Oldřich Choděra 
pozdravil přítomné a poděkoval dámskému 
klubu za uskutečnění  akce, která má velký 
význam kulturní a zároveň  pomáhá šířit krásné  
lionské myšlenky. Koncert je součástí projektu 
Plzeň hlavní město evropské kultury 2015. 
Dámy z LC Plzeň Bohemia potěšila bohatá 
návštěva sympatizující plzeňské veřejnosti, 
lionských přátel a lionských klubů z Plzně 
a Prahy a také všech, kteří byli na minulých 
koncertech oceněni a stali se vzorem při 
překonání životních překážek.. 

Výtěžek večera bude předán Škole pro 
zrakově postižené v Plzni na vzdělávací účely. 

V letošním roce byl oceněn ing. Josef Lopata, 
nar. v r. 1977. Stal se vzorem pro ostatní 
spoluobčany při zdolávání svého handicapu. 
Absolvoval Školu pro slabozraké a zrakově 
postižené v Plzni, Gymnázium Františka Křižíka 
v Plzni  a  Fakultu aplikovaných věd ZČU,  
obor fyzika. V současné době žije v Písku, má 
všestranné zájmy a využívá jich  zejména ve 
službách pro zrakově postižené.

Slavnostní večer mohl být uskutečněn díky 
finanční pomoci  generálního partnera ČEZ,  
Města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského 
kraje  a mnoha  dalších sponzorů.  Koncert byl  
uskutečněn jako jediný v České a Slovenské 
republice, a to při příležitosti Světového dne 
zraku, který letos připadl na 14. října. Příští 6. 
koncert se uskuteční 9. 10. 2011.

(JAS)

ZDAŘILÝ PLZEŇSKÝ KARDIOBĚH 2.10.2010 

PŘED 130 LÉTY SE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
ZAČAL MĚŘIT KREVNÍ TLAK

V roce 1880 zažily Mariánské Lázně událost, která tehdy zcela ušla 
pozornosti veřejnosti, ale která však na věčné časy vstoupila do dějin 
lékařství. Začal se zde totiž prvně měřit krevní tlak!  -  Staří lékaři s větší 
nebo menší virtuozitou vyhmatávali puls na ruce a z jeho tvrdosti se 
snažili usuzovat na některé oběhové charakteristiky.  Pojem krevního 
tlaku byl dříve sice známý, ale zatím jen obtížně měřitelný tak, že se 
jehla spojená s manometrem musela vpíchnout dokonce do tepny. 

A tu vynález nekrvavého měření krevního tlaku znamenal převrat pro 
rozšíření a využití této metody, bez které si dnes žádné základní vyšetření 
nemocného nedovedeme představit.  Zrodily se tím také nové pojmy 
vysokého tlaku - hypertenze - jako rizika aterosklerózy a kardiologie tak 
udělala další mílový krok kupředu.

Objevitelem této převratné metody byl profesor Samuel Siegfried 
Karel Basch (1837-1905), pražský rodák a později profesor experimen-
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POUŠTĚJ SVŮJ CHLÉB PO VODĚ, 
PO MNOHA DNECH SE S NÍM SHLEDÁŠ.

Už si vůbec nevzpomínám, že by se to kdy 
bylo stalo, ale když můj kamarád Pavel s jis-
totou tvrdí, že ano, nezbývá mi nic jiného než 
tomu věřit.

Je to asi osm, devět let, co se Pavlova rodina 
ocitla ve finančních nesnázích. Tatínek přišel 
nečekaně o zaměstnání a po mnoha měsících 
neúspěšných pokusů svou snahu najít si nové 
vzdal. Maminka byla v té době pomocnou silou 
v jedné vegetariánské jídelně a moc peněz tam 
neměla. Pavel byl tenkrát na vysoké, jeho bratr 
myslím ještě na střední. Bydleli na vesnici a tam 
bydlí doteď. Nic víc mi z té doby v paměti neu-
vízlo - a přece, něco se tenkrát stalo.

Minulý týden mi pozdě večer zvoní telefon 
- Pavel se ptá, zda by se mohl zítra na chvíli sta-
vit, že mi jeho maminka něco posílá. Domluvili 
jsme si setkání nad teplým čajem a kouskem 
něčeho sladkého. Pavel přijel usměvavý, do 

domu přinesl výbornou náladu a také velikán-
skou tašku plnou jídla - domácí brambory 
a zeleninu ze zahrádky. Měla jsem ohromnou 
radost. Teď zrovna s nákupy a platbami trochu 
bojuji, tak mi to přišlo velmi vhod a v hlavě se 
mi už rodila myšlenka na voňavou bramboračku 
a spoustu dalších receptů. Povídali jsme si celý 
večer, bylo to moc příjemné setkání, a já byla 
skutečně vděčná za krásné chvíle i za tašku 
plnou dobrot.

Když se se mnou Pavel loučil, vytáhl ze své 
kapsy obálku. Honilo se mi hlavou jen jediné: 
„Co to…že by vážně tušil, že zrovna dneska 
mám svátek? Ale ne, to je hloupost, tohle 
on nikdy nesledoval…ale co to jen může…?“ 
A můj drahý dávný přítel začal vyprávět příběh 
o tom, jak na tom byla jeho rodina před lety 
špatně, jak se sotva finančně drželi na vlast-
ních nohou, byli mnohdy odkázáni na pomoc 

druhých… a jak i já jsem mezi těmi „pomoc-
níky“ byla. Podal mi obálku a řekl, že mi jen 
vrací to, co jsem jim kdysi půjčila - přesnou 
sumu tak, jak mu uvízla v paměti. Nechtěla 
jsem to prý tenkrát vrátit a řekla jsem, ať to pak 
dají zas někomu, kdo to bude potřebovat nebo 
když někdy budu v zoufalé situaci já, ať si na mě 
vzpomene. Já si to ale vůůůbec nepamatuju!

Čekala jsem, že po Pavlově odchodu najdu 
v obálce nanejvýš pár stovek, které by mi 
teď velmi pomohly - jak velké mě čekalo 
překvapení, když jsem zjistila, že je tam pár 
tisíc…

„Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech 
se s ním shledáš“ (Bible, kniha Kazatel, 11. 
kapitola, 1. verš) - díky Bohu je to skutečně 
pravda…

Renata Cachová, DiS. 
studentka 4. ročníku všeobecného lékařství 

tální patologie na vídeňské univerzitě. Jeho život byl mimořádně pestrý. 
Pocházel z chudé pražské židovské rodiny. Vystudoval lékařství na 
pražské a na vídeňské univerzitě a po promoci v roce 1862 se věnoval 
fyziologii a patologii, tedy celkem špatně honorovaným teoretickým 
oborům. V roce 1865 byl vyslán do Mexika, kde se stal vojenským patolo-
gem a měl převzít i přednášky na univerzitě. 

V té době byl na mexický trůn jako císař dosazen rakouský arcivé-
voda Maximilián Habsburský a Basch se stal jeho druhým osobním 
lékařem. Po třech letech rušné vlády a bojů s mexickými republikány byl 
Maximiliánův expediční rakouský sbor, ve kterém sloužili i čeští dobro-
volníci, poražen v bitvě u Querétara. Císař byl zajat a 19. června 1867 
zastřelen jako usurpátor.

Baschovi připadla nyní úloha balzamovat císařovo tělo, které pak 
převezl na rakouské fregatě Novara do Terstu a do Vídně. Císař František 
Josef I., Maximiliánův bratr, tehdy povýšil Basche do rytířského stavu.

Basch po svém návratu znovu pracoval na vídeňské univerzitě v oboru 
experimentální patologie a stal se zde postupně docentem a profe-
sorem.

Prováděl mnoho pokusů s krevním oběhem u pokusných zvířat. 
Tehdy teoreticky a modelově po více let propracovával metodu měření 
krevního tlaku pomocí zevního stlačení tepny, při kterém vymizel tep na 
periferii.

Od roku 1869 začal Basch vždy o letních sezónách pravidelně jezdit do 
Mariánských Lázní, kde působil jako lázeňský lékař, většinu let v domě 
Windsor v blízkosti Lesního pramene. Pro naši literární historii je zají-
mavé, že zde v červnu 1884 ošetřoval těžce nemocného Václava Beneše 
Třebízského, který zde ve vedlejším domě umíral jako 35-letý v důsledku 
plicní tuberkulózy.

Spojení lékařské teorie s klinickou praxí bylo neobyčejně šťastné, 
neboť právě zde v Mariánských Lázních měl Basch možnost si ověřovat 
svoji metodu měření krevního tlaku. Jeho přístroj zvaný sfygmo-
manometr nebyl jistě zdaleka dokonalý. Tepna na paži se stlačovala 
gumovým polštářkem spojeným se rtuťovým nebo kovovým manome-
trem. Nebyla zde ještě přikládána na paži gumová manžeta, kterou 
teprve v roce 1896 zavedl italský lékař Scipione Riva-Rocci. Mizení 

pulsu na periferii se citlivě vyhmatávalo prstem, což vyžadovalo značnou 
zručnost. Dokonalejší poslech tepových ozev fonendoskopem, který 
umožnil měřit i diastolický tlak, zavedl až v roce 1905 ruský chirurg 
Nikolaj Sergejevič Korotkov. Přesto však byla již Baschova měření 
přesná a reprodukovatelná, provedl jich za léta desetitisíce.

V roce 1880 uveřejnil ve vídeňském lékařském časopise klinickou 
práci s vlastním popisem metody. Její prosazování nebylo zpočátku 
snadné a trvalo ještě řadu let, než se nutnost měřit krevní tlak prosadila 
do povědomí i praxe lékařů. Basch však zdůvodnil praktický význam 
metody, stanovil normální a zvýšené hodnoty krevního tlaku, poukázal 
na závažnost a rizikovost zjištěného vysokého tlaku a prokázal jeho 
spoluúčast na rozvoji aterosklerózy, již zcela shodně, jako hodnotíme 
tento závažný faktor i dnes. Basch byl autorem několika desítek 
vědeckých prací. Ve svém spise z roku 1901 také jasnozřivě napsal: 
„Mluví se nyní mnoho o tom, že lékařství budoucnosti bude náležet 
hygieně a profylaxi. Profylaxe, která teprve začíná, když již bouře pro-
pukla a organismus se začíná hroutit v trosky, není žádnou profylaxí. Musí 
se vycházet z věty: Principiis obsta !“ Také ve svých dalších monografiích 
formuloval tyto nové přínosy neobyčejně přesvědčivě a přísluší mu proto 
velká zásluha o pokrok v kardiologii.

Vídeňská lékařská škola tu vlastně díky dvěma českým rodákům, 
plzeňskému Škodovi s jeho naukou o poslechu a pražskému Baschovi 
s měřením krevního tlaku, přispěla zásadním způsobem ke klinické dia-
gnostice oběhových chorob !

Profesor Samuel Basch zemřel 25. května 1905 a byl pochován ve 
Vídni.

Profesoru Baschovi byla již v roce 1930 v Mariánských Lázních 
odhalena busta jako „Otci klinického měření krevního tlaku“ od 
drážďanského sochaře Hanse Wrby, která stála v parku mezi kostelem 
a budovou Lázní. Socha však - stejně jako pomník Goethův - nepřečkala 
druhou světovou válku.

Ke 150. výročí Baschova narození  obnovily Mariánské Lázně jeho 
památku i medicínskou prioritu jeho objevu novým pomníkem.

A. Somol

VIZITA

Slovo vizita bychom mohli přeložit jako prohlídka, či kontrola 
lékařů. Není to pouho pouhý pojem, ale událost, která je součástí 
každodenního chodu jakékoliv nemocnice. Otázkou je, jak proces vizity 
vnímají lékaři a ostatní ošetřovatelé, a jak vnímají vizitu pacienti.

Tak jako každý z nás je jiný, tak i pacient - osoba, která je hlavním 
tématem vizity, vnímá procesí vizity jinýma očima. Existují vysloveně 
pacienti, kteří se na vizitu těší. A jsou nadšeni všechno sdělit a ukázat. 
Dalo by se říci, že jsou rádi středem pozornosti lékařů. Jejich chování 
může být i takové, že dokonce požadují, aby si lékaři prohlídli každou 

bolístku minimálně třikrát, ačkoliv daná ranka nic závažného a vzác-
ného neznamená. Kolikrát si myslí, že jejich nemoc je jedinečná a že 
potřebuje také o něco větší pozornost a péči.

Ale na druhé straně existují pacienti, pro něž je vizita velice 
nepříjemnou záležitostí. Leží bezmocně na lůžku a  pozorují, jak se 
k němu blíží dav bílých plášťů. Než, stačí pacient mrknout, tak je jeho 
lůžko celé obstoupené lékaři. Další fakt, který pacientovi není moc milý, 
je to, že se na něj upíná mnoho pohledů z výšky a on sám se lékařům 
nemůže podívat ani pořádně do očí. Jiným důvodem může být i ta 
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POZOR, VIZITA (JEŠTĚ JEDNOU)

Atmosféra na oddělení houstne. Na chodbě 
panuje napětí. Ještě se dolešťují poslední stolky 
na pacientských pokojích a na pojízdný vozík 
se dává čistá podložka. Zbloudilí pacienti jsou 
zahnáni na pokoj. Všichni vědí, co teď musí 
přijít - VIZITA.

Tohle je sice parodie na lacinou kovbojku, 
ale myslím, že popsaná situace se dost podobá 
chvíli, kdy má na oddělení proběhnout pravi-
delná kontrola stavu. Nutno ovšem říci, že 
jsem těch vizit moc nezažila, takže můj pohled 
může být zkreslený. Prosím, aby laskavý čtenář 
tuto skutečnost omluvil, tento článek není 
myšlen zcela vážně.

Ona je ta vizita vůbec takový zvláštní zvyk, 
ano dovolím si tvrdit, že je to zvyk. Protože 
mi není úplně jasné, k čemu slouží. Lékaři 
musí o tom, jací pacienti jim na oddělení 
leží, jaké jsou jejich diagnózy a jak je budou 
léčit dál, vědět už před tím, ostatně od čeho 
by pak byla pravidelná hlášení. Jednotliví 
ošetřující lékaři stejně své pacienty pravidelně 
navštěvují a pečlivě vyšetřují jindy. Nemůžeme 
ale tento pravidelný rituál, který se koná 
dokonce dvakrát týdně a je při něm nejvyšší 
koncentrace bílých plášťů na metr čtvereční, 
zatracovat zcela.

Jak taková vizita vypadá. Na jeden maličký 
pokoj, kam se někdy jen těsně vejdou tři 
postele se najednou nahrne třeba taky pat-

náct lidí, z nich zhruba tak prvních pět slyší, 
co se vlastně říká a ostatní vzadu nalepeni 
na dveřích řeší úplně jiné věci, či se dokonce 
navzájem škádlí, čímž samozřejmě zde ne-
jsou vůbec k užitku, naopak vyrušují. Když 
jsem byla na praxi v nemocnici první týden, 
toužila jsem také být přítomna této parádní 
přehlídce, což se i splnilo, dokonce jsem do-
stala i důležitou funkci - držela jsem pytel na 
použité vyšetřovací rukavice.

Celé procesí lékařů a sester pohybující se 
po oddělení není nijak nahodilé. Panuje v něm 
řád. Například mi přijde velmi úsměvné, jak se 
všichni při vycházení z  pacientského pokoje, 
do kterého se mimo jiné jen stěží vejdou, 
řadí podle hodnosti do dveří, aby náhodou 
řadová sestra nešla dříve než sestra vrchní. 
Nejdůležitější osobou celého šiku je však be-
zesporu pan primář. Někdy mi přijde, že kolem 
osoby všech primářů je zvláště u starších 
pacientů vytvořen takový kult, že pouze to, 
že vidí pana primáře může uzdravovat. Když 
se pan primář nebo jiný lékař při vizitě zeptá, 
jestli paní Vodičkovou to břicho ještě bolí, 
ona odpoví, že kdepak, už je to dávno lepší, 
a hodinu poté pak volá na sestru jestli by 
jí mohla něco dát, že to břicho už od včera 
strašně bolí, na sestřino rozhořčení pacient-
ka reaguje tím, že pana doktora nechtěla 
obtěžovat.

Také by jistě tento akt měl sloužit k tomu, 
aby se pacient dozvěděl, jak to s jeho léčbou 
lékaři vidí dál. Mnohdy si ovšem vyslech-
ne jenom pár starořecko-latinských výrazů, 
o kterých vlastně ani neví, zda jsou směřovány 
jemu, nebo té paní vedle, natož co bylo jejich 
obsahem a co si z toho má vyvodit. Kdo si 
ovšem na to, co se říká dá pozor, je také 
pacient, který leží vedle. Je velmi legrační, 
jak některé starší dámy, nenápadně schovány 
za stránkami novin bedlivě sledují, co se říká 
vedle.

Dnes už snad na štěstí nedochází k tomu, že 
jako jméno pacienta se používá jeho diagnóza, 
jako například „Tady nám leží ten žlučník…“.  
Také by mě zajímalo, jestli se ještě říká takové 
to okřídlené „Tak co, babi, jak se máme…“, 
nebo se pacienti oslovují řádně jménem 
a všemi tituly, jak se to učíme.

No a na závěr se ptám, jak to bude s tímto 
pravidelným a po mnoho let konajícím se 
aktem v budoucnosti, zda se v něm bude 
nadále pokračovat a nebo bude opravdu 
vyhodnocen jako zbytečný a pacienty ta slova 
„Pozor, vizita!“ již přestanou stresovat.

 Lucie Školníková
Práce vznikla v rámci výuky předmětu 

lékařská psychologie a komunikace s nemoc-
ným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

skutečnost, že pacient leží na lůžku úplně nahý, a jsou do něj zavede-
ny všelijaké hadičky a trubičky. Pacient se kolikrát nemůže vyjádřit, 
z důvodů toho, že má na obličeji masku, či zavedenou sondu do trávicí 
soustavy. A co pacienta může úplně zneklidnit? Je řeč lékařů. Začnou 
před ním mluvit řečí, která je mu neznámá. Slova lékařů připomínají 
pacientům spíše slova zaklínadel a čár, než odbornou mluvu. Pacient 
pak někdy může nabýt dojmu, že trpí chorobou, která je velmi vážnou 
a nevyléčitelnou. A lékaři v něm mohou vzbudit strach. Rozhodující 
vliv na pacienta, zda je pro něj vizita příjemná či ne, je nepochybně fakt, 
zda v nemocnici leží například kvůli operaci výrůstku na patní kosti, 
nebo zda ho přivezli do nemocnice kvůli náhle vzniklému plicnímu 
edému.

A jak vizitu vidí lékaři a ošetřovatelé? Pro lékaře je vizita běžná 
a rutinní činnost. Nevidí na ní nic neobvyklého ani výjimečného. Nad 
pacientem se sejde více lékařů pro určitou kontrolu správnosti léčby, 
také proto, aby se shodli společně na určitém léčebném postupu, ale 
také proto, aby byl zhodnocen celkový zdravotní stav pacienta. Dalo by 
se říci, čím více lékařů, tím více vědomostí a vzájemné kontroly. Vizitu 
můžeme přirovnat jinými slovy k delegaci lékařů. Vizita není jediný 
hromadný dav osob, který chodí k pacientovi. Hromadné návštěvy, 
které může pacient očekávat, jsou i žáci středních zdravotnických škol 
a studenti vysokých škol. Každý pacient při nástupu do fakultní nemoc-
nice podepisuje dokument, kde souhlasí s možností, že si ho budou 

moci vyšetřit i studenti. Ne každý pacient dokument podepíše, pak je 
jeho přání respektováno. I přes to jsou pacienti, kterým občas nedo-
chází skutečnost, že dokument podepsali, a pak jsou schopni studentům 
vynadat. Osobně jsem byla u jednoho případu, kdy pacient povídal, 
že s ním zacházíme, jak s pokusným zvířetem. Těchto pacientů je 
minimum. Většina pacientů ochotně spolupracuje a odpovídá. Návštěva 
mediků jim přijde jako zpestření dne a pak jim čas v nemocnici rychleji 
utíká. Pro pacienta je nevhodné, aby během dvou dnů musel odpovídat 
na ty samé či podobné otázky desetkrát. To by ho pak mohla omrzet 
veškerá spolupráce. Tato realita se dá asi dosti špatně uhlídat, protože 
v nemocnici se pohybuje a střídá mnoho lékařů, sester, asistentů, 
zdravotníků a studentů.

Podle mého názoru, je vizita přínosnou skutečností pro lékaře i pro 
pacienty. Jde přeci o zdraví člověka, které by se mělo kontrolovat. 
Důsledně by se měl zvažovat každý postup léčby, který se zvolí. Někdy 
je vizita dosti uspěchanou záležitostí a jeví se jako proces, který se děje 
jen proto, aby vše odpovídalo určitým nařízením. Ale přesto bych ji 
nepodceňovala, protože rozhodovat o pacientovi jen z informací, které 
by sdělil ošetřující lékař ostatním lékařům, by bylo dosti obtížné. Vidět 
pacienta na vlastní oči má vždy svůj přínos.

Zuzana Metráková
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

ZDRAVOTNIČTÍ ZÁCHRANÁŘI PŘIPRAVILI KAMPAŇ 
S TÉMATIKOU PRVNÍ POMOCI

Dne 16.10.2010 odstartovala osvětová kampaň, jejímž autorem 
a realizátorem je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. 
Jedná se o letákovou kampaň v tramvajích MHD v Plzni, která je 
obsahově zaměřena na poskytování první pomoci u lidí, které posti-
hla náhlá zástava krevního oběhu. Krajská záchranná služba právě 

prostřednictvím takto umístěných letáků chce oslovit širokou veřejnost 
a napomoci ke zvýšení povědomí o významu včasné první pomoci. 
V plzeňských tramvajích je k vidění leták, který radí co dělat ve chvíli, 
kdy jde druhému člověku o holý život.

Michal Šebek, Barbora Nussbaumerová



Ani ve středověku 
se nestávalo často, 
že by se arcibisku-
pem stal vzdělanec 
původně světského 
povolání lékaře. 
V našich dějinách byl 
takovou osobností 
Albík z Uničova. 

Narodil se v r. 1358 
v Uničově, přesné 
datum narození 
není jisté, někdy se 
uvádí i roky 1347 
nebo 1360 (*), tedy 
v případě posledně 

uvedeno roku by se letos jednalo o 650. výročí. 
Studia lékařství absolvoval v létech 1378-1482 
v Praze a toto vysoké učení si vybral za své 
další působiště. Byl jedním z prvních autorů 
lékařských spisů, které studenti medicíny 
v Praze používali. Od r. 1388 docházel za králem 
Václavem IV. a léčil jej. Na čas se přestěhoval 
do Padovy, kde na tamní věhlasné univerzitě 
v r. 1404 získal doktorát práva. Ještě před tím 
v r. 1399 přijal místo osobního lékaře krále 
Václava IV. Psal se tehdy jako Sigismundus 
Albicus de Uniczow či německy Albich von 
Prag nebo Albik von Uničiv. Byl oblíbeným 
a vyhledávaným lékařem a svou praxi pro-
vozoval po celé Praze. Od středověkého 
lékaře se tehdy očekávalo, že by měl pomáhat 
nejen bohatým, ale i chudým. A tak dobrý 
lékař alespoň ve špitále poskytoval chudým 
a duchovním osobám pomoc i radu zdarma. 
Na chudé myslely i medicínské spisy speciál-
ními recepty levnějších ingrediencí, často stejně 

účinných, jako ty drahé. Takové rady se nachá-
zely v „Lékařských knížkách“, zaměřených na 
dostupné prostředky a znevýhodněné uživatele, 
kteří potřebovali hledat úlevu svépomocí, 
např.: „Proti dušnosti chudým: semenc s pivem 
rozetra procediž, vařiž v tom jišelu řimbabu, 
přičině zájemného koření. Piž to ráno a večer. 
A muožeš-li cukr míti, přičiněj k tomu, lépe 
prospěje. Tj. zkušeno.“

Že se však lékaři nezdráhali říci si o honorář, 
třeba i předem, vyplývá z rad, publikovaných 
samotným Albíkem z Uničova: „Je vhodné, aby 
medikus žádal polovinu mzdy hned na samém 
počátku onemocnění. …dokud je jim zle, tak 
platí, ale jakmile pookřejí, nechtějí dát nic.“

Král Václav IV. se mu jako svému lékaři 
a příteli chtěl odměnit - v r. 1411 se tak Albík 
z Uničova stal arcibiskupem po skonu svého 
předchůdce Zbyňka Zajíce z Házmburka, 
přestože neměl ani nižší kněžské svěcení. Téhož 
roku snad i díky tomuto přátelství potvrdil 
král Václav IV. městu Uničovu všechna dříve 
udělená privilegia.  

Albík se rychle nechal vysvětit a ve svém 
úřadu byl potvrzen i římskou kurií. I tehdy však 
dával přednost spíše svým vědeckým zájmům 
a do přicházející rozbouřené doby se příliš 
nehodil. V květnu 1412 vypukly v Praze známé 
odpustkové bouře, které vedly k vyhlášení klat-
by nad Janem Husem a interdiktu nad Prahou. 
Arcibiskup se pravděpodobně snažil - s malým 
úspěchem - znepřátelené strany smířit. Když 
poznal marnost svého snažení, bez papežova 
souhlasu koncem roku 1412 předal arcibiskup-
ský úřad Konrádovi z Vechty. 

Sám se stal kancléřem univerzity i Českého 
království a zastával i funkci Vyšehradského 

probošta. Přízeň krále Václava IV. neztratil 
– byl povýšen do šlechtického stavu (v r. 1401) 
a dokonce jmenován do rozhodčí komise mezi 
Husem a Štěpánem z Pálče a dalšími mis-
try. Dočkal se i jmenování titulárním bisku-
pem v palestinské Caesareji. Více než církevní 
prebendy však mu zřejmě vynášelo úspěšné 
lékařské povolání. 

Po smrti krále Václava IV. (v r. 1419) ve 
víru husitských bouří odešel Albík nejdříve 
do Olomouce, pak do Brna a nakonec do 
Vratislavi. V r. 1425 se stal v Budíně osob-
ním lékařem císaře Zikmunda. Tam také 23. 
července 1427 umírá (někdy se jako datum 
a místo úmrtí uvádí 23. srpen 1427 v Bratislavě). 
Ačkoliv bývá uváděn jeho český původ, byl 
spíše německé národnosti a možná česky ani 
neuměl. 

Z množství jeho spisů, zabývajících se vedle 
lékařství i matematikou, právem, filosofií 
a dalšími obory, je nejcennější latinsky psané 
Pravidlo pro zachování zdraví, v němž Albík 
mj. propagoval léčbu dietou. Tím předběhl 
vývoj medicíny o několik století. 

Podle historických pramenů měl Albík 
z Uničova vztah i k Plzni. V roce 1322 vznikl 
první špitál svaté Máří Magdalény, pozůstávající 
ze dvou místností – větší pro 16 žen a menší pro 
osm mužů. Patřil církevnímu řádu Křížovníků. 
Prvním historicky doloženým lékařem, který 
zde působil, byl v letech 1381-1385 Magister 
Gerardus de Wrasskov, druhým sám Mistr 
Zikmund Albík z Uničova.

(*) Husička J.: Magister Sigismund Albicus 
z Uničova. Zprávy Krajského vlastivědného 
muzea v Olomouci 224, 1983, 18-22

(jn)  

LÉKAŘ ARCIBISKUPEM – ZIKMUND ALBÍK Z UNIČOVA (1358-1427)

DVA NEPORAŽENÍ VOJEVŮDCI SE VZTAHEM K PLZNI

 JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA A KALICHA (1360 -- 1424)

Jan Žižka se narodil se zřejmě okolo roku 1360 v jednom ze dvou 
zemanských poplužních dvorců v Trocnově v jižních Čechách v chudé 
zemanské rodině Žižků z Trocnova. Základy Žižkova rodného dvorce 
objevil roku 1956 archeolog dr. Antonín Hejna.

Na místě, kde přišel údajně na svět, stál již v době jeho narození 
dub, který byl na přelomu 17. a 18. století poražen, jeho místo pak 
vystřídala do roku 1867 kaplička sv. Jana Křtitele a tu pak tzv. Žižkův 
kámen. který je zde dodnes. Žižkův otec Řehoř byl patrně tzv. novým 
šlechticem, to znamená, že byl teprve krátce před Janovým narozením 
povýšen do zemanského stavu. Janova matka se zřejmě jmenovala 
Johana. Kromě něj měl Řehoř ještě minimálně dvě další děti - syna 
Jaroslava a dceru Anežku. Znakem nového zemanského rodu byl podle 
pečetí na listinách z roku 1378 rak.

Pokud je čáslavská kalva (lebka), 
připisovaná Janu Žižkovi pravá, pak 
se dá dovodit, že přišel ve věku 10 - 
12 let úderem sečné zbraně do tváře 
o levé oko. Zranění mu zdeformov-
alo obličej tak, že způsobilo pokles 
očnice o 3,5 mm oproti oku pravému 
a vy-hnulo jeho orlí nos doleva.

První tři písemné záznamy o Ja-
nu Žižkovi spadají do roku 1378. 
Z listin jihočeských Rožmberků 
se dovídáme, že jako osmnáctiletý 
3. dubna svědčil zemanu Mikuláši 
Plachtovi z Boršova při právním 
převodu věna. Dne 10. července 
se přiznal s dalšími dvěma zemany 

k dluhu dvěma budějovickým Židovkám (podle jiné varianty byl 
pouze ručitelem dlužníka) a o tři týdny později ručil celým svým 
majetkem zemanovi z Holkova.

Roku 1384 prodal věnný lán pole, patřící ke statku v Čeřejově. 
Z této zprávy se také dovídáme o jeho manželce Kateřině, která 
z tohoto statku pocházela. Na listinách je zaznamenáno jeho jméno ve 
tvaru Johannes dictus Zizka de Trucznow, nebo Jesko dictus Zizka de 
Trucznow, což v překladu znamená Jan řečený Žižka z Trocnova. 

Ze záznamu rožmberských a jihlavských popravních knih je zřejmé, 
že během let 1406-1409, po vypovězení nepřátelství opovědním listem 
Rožmberkům, začal v lapkovské tlupě jistého Matěje vůdce škodit na 
statcích Rožmberků a královského města Českých Budějovic. Spolu 
s ním se loupeží a přepadů zúčastnil i jeho bratr Jaroslav a další zchudlí 
zemané, z nichž někteří se později stali husitskými hejtmany. 

Na přelomu let 1408-1409 zřejmě ukončil svoji zášť k Rožmberkům 
a 25. dubna 1409 král Václav IV. vydal souhlas ke smírnému řešení 
neshod mezi Žižkou a Českými Budějovicemi, což se zřejmě nepodařilo. 
Proto 27. července vydal král na Točníku nový list, tentokrát amnestní, 
kterým byl Jan Žižka omilostněn a bylo mu prominuto vše, co spáchal 
zlého vůči králi i koruně. A tak zatímco někteří členové lapkovské 
tlupy skončili na popravišti včetně Matěje, který byl roku 1409 pověšen 
v Českých Budějovicích, získal Žižka kromě zkušeností z vedení par-
tyzánské války zpět také svoji čest.

V březnu následujícího roku se, dle zprávy polského kronikáře Jana 
Długosze, vypravil pod vedením Jana Sokola z Lamberka do Polska, na 
pomoc polskému králi Jagellovi proti Řádu německých rytířů. Třebaže 
se Długosz o Žižkovi zmiňoval pouze v souvislosti s hájením hradu 
Radzyně v září 1410 pod korouhví Jana Sokola, je téměř jisté, že se 
s touto korouhví předtím zúčastnil i bitvy u Grunwaldu. 

24
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V letech 1411-1412 sloužil jako „vrátník“ u královského dvora 
vPraze. V té době ještě kázal v Betlémské kapli Mistr Jan Hus a Žižka 
se stal jeho horlivým posluchačem. Později se ztotožnil s programem 
čtyř pražských artikulů a rozhodl se dát do vojenských služeb husitů, 
aby jej pomohl prosadit.  Dne 30. července 1419 se podílel na defenes-
traci na Novoměstské radnici. V Praze však ještě neměl velkou podporu 
a proto se rozhodl Prahu opustit a odejít do Plzně, kde myšlenky husit-
ství nacházely tehdy  silnou odezvu. Plzni se ze strany husitů dokonce 
dostalo označení město slunce a podle chiliastických vizí měla být spolu 
s dalšími čtyřmi městy mezi těmi vyvolenými, která zůstanou ušetřena 
božího hněvu a trestu při blížící se zkáze prohnilého světa.  Po příchodu 
do Plzně husité zpustošili oba katolické kláštery, v chrámech docházelo 
k obrazoborectví, vášnivý kazatel Koranda předvídal v příštím roce 
záhubu všech nespravedlivých. Žižka pomáhal vycvičit zdejší husity 
ve vojenském umění a podporoval opevnění města. Dosáhl také svého 
prvního známého vítězství ve srážce u Nekmíře. Z Plzně chtěl vybudo-
vat hlavní centrum husitů.

To se mu však nepodařilo. Plzeň byla brzy obležena královskými 
vojsky, stále výrazněji se vyhrocovaly poměry v samotném městě, 
a nesplnily se ani apokalyptické předpovědi. Když do Plzně navíc 
došla zpráva o založení Tábora jihočeskými husity, dohodl se Žižka 
s královskou stranou na svobodném odchodu z Plzně. Západočeská 
metropole, čítající okolo čtyř tisíc obyvatel, se tak vrátila do katolic-
kého tábora. (*) 

Žižka s houfem přívrženců v březnu 1420 Plzeň opustil. Slib svobod-
ného odchodu však  jeho protivníci nedodrželi a donutili jej 25. března 
svést pověstnou bitvu u Sudoměře. Zde se prvně projevila Žižkova 
vojenská genialita a nad výraznou početní převahou protivníka dokázal 
zvítězit. 

V Táboře se stal hejtmanem (do roku 1423). Brzy se musel vrátit 
do Prahy, protože papež Martin V. vyhlásil do Čech křížovou výpravu. 
Ta pod velením císaře Zikmunda Lucemburského chtěla nejdříve 
oblehnout Prahu a znemožnit její zásobování, zejména když Pražský 
hrad i Vyšehrad byl v císařských rukou. Vrchním velením byl pověřen 
italský vojevůdce Pippo Spano z Ozory. Město bylo v červnu téměř 
zcela obleženo, hermetickému uzávěru bránilo jen zdánlivě nevý-
znamné opevnění na vrchu Vítkov před jednou z městských bran. 
Silné uskupení křižáckého vojska se pokusilo 14. července 1420 Vítkov 
dobýt, Žižka s pomocí Pražanů však nepříteli uštědřil porážku, která ve 
svých důsledcích vedla k rozpadu celého křižáckého tažení a rozpuštění 
nepřátelského vojska. 

Při obléhání hradu Rabí roku 1421 přišel i o pravé oko. Zasáhla ho 
tříska, odštípnutá z kmene stromu po zásahu střelou z kuše jednoho 
z obránců hradu. Všechna další tažení a bitvy tedy řídil již jako zcela 
slepý táborský hejtman.

V roce 1421 se začal titulovat a psát také jako „z Kalicha“ (včetně 
dosavadního „z Trocnova“) podle jména nového hradu, který nechal 
stavět na Litoměřicku a který byl dokončen v r. 1423. Žižka využil 
všech dosavadních znalostí a zkušeností a vybudoval z Kalichu vyni-
kající soudobou vojenskou pevnost, ovládající široké okolí, které mělo 
pro severozápadní Čechy velký význam. Stavbu hradu řídil Žižkův 
bratr Jaroslav. Odezva Žižkových protivníků na sebe nedala dlouho 
čekat. K samostatné akci proti Žižkovu Kalichu se rozhodl Zikmund 
z Vartemberka. Chtěl zřejmě využít i toho, že Kalich nebyl ještě 
dostavěn. Přepad hradu, který zřejmě bránil Žižkův bratr Jaroslav, se 
však nezdařil a Vartemberk přikročil k obléhání. Ani to nebylo úspěšné 
a oblehatelé byli nuceni odtáhnout. 

Mezitím křižácké plány pro nové tažení proti husitům zahrnovaly 
vpád intervenčních sborů do Čech z několika směrů. Zikmund s Uhry, 
Moravany, Rakušany a Slezany měl směrem ku Praze postupovat 
z východu, zatímco vojska říšských velmožů měla do země vpadnout 
ze západu. Hlavní síly z Říše, vedené rýnským falckrabětem Ludvíkem 
III. a arcibiskupy z Mohuče, Trieru a Kolína nad Rýnem vnikly v srpnu 
1421 do západních Čech. Za stálého plenění dospěly až k Žatci, po jeho 
neúspěšném obléhání však skončila výprava naprostým rozkladem 
a následoval její útěk zpátky za hranice před postupujícími husitskými 
posilami. Druhý proud, vedený Zikmundem Lucemburským, se opozdil 
a do Čech vpadl až v listopadu.  U Kutné Hory dokonce obklíčil Žižkovu 
armádu. V noci z 22. na 23. prosince se však Žižka z obklíčení probil 
a 6. ledna se vrátil s čerstvými jednotkami. Zikmundova vojska byla 
u Německého Brodu opět poražena a donucena z Čech uprchnout. 

V roce 1423 Žižka odešel z Tábora do východních Čech, kde vytvořil 
nové vojenské uskupení - Orebskou obec - do jejíhož čela se po-
stavil. Husitská opozice naproti tomu na podzim 1423 dohodla tzv. 
Svatohavelskou koalici, složenou z umírněných husitských a katolic-
kých příslušníků vyšší šlechty, která se snažila Orebskou a Táborskou 
obec ze hry vyšachovat. Tím vyvolala Žižkovu tvrdou reakci.

Nejdříve porazilo vojsko Orebské obce východočeské pány v lednu 
1924 bitvě u Skalice. V květnu se však síly svatohavelské koalice poku-

sily oblehnout Žižkovo vojsko v Kostelci nad Labem, Žižkovi se však 
podařilo uniknout a ustupovat směrem k Čáslavi. Nedaleko vsi Malešic 
však překvapivým manévrem naopak zaútočil a dosáhl jednoznačného 
vítězství. Hned poté přitáhl ku Praze a chystal se se svými odpůrci 
tvrdě zúčtovat. Výřečností kněze Jana Rokycany však nakonec slepý 
vojevůdce od svého úmyslu ustoupil a po dohodě s Pražany společně 
vytáhl na Moravu, ovládanou Albrechtem Rakouským.  

Při tomto tažení pak život věhlasného vojevůdce končí - 11. října 
roku 1424 Jan Žižka z Trocnova z Kalichu  náhle a nečekaně, po krátké 
chorobě, skonal při obléhání města Přibyslavi. Jeho příznivci z východ-
ních Čech se pak nazvali sirotci.

Podle dochovaných zpráv byl nejdříve slavnostně pohřben v Hradci 
Králové v chrámu sv. Ducha. Za nejasných okolností bylo ovšem jeho 
tělo tajně odvezeno do Čáslavi a zde pohřbeno v děkanském kostele 
sv. Petra a Pavla.  Při rekonstrukci kostela roku 1910 bylo nalezeno 
nejdříve několik kostí s kalvou  a po té zazděný výklenek se zprávou 
na deskách staré knihy: Ossa incliti ducis Bohemiae Joannis Žižka in 
muro aversaris claudestine asservantur“ (Kosti slavného vůdce českého 
Jana Žižky v protější zdi tajně se chovají). Kalvu od té doby zkoumalo 
mnoho antropologů, nejznámější práce jsou od českých vědců Jana 
Matiegky a Emanuela Vlčka, po nich i maďarským specialistou. Lebka 
zřejmě patřila staršímu, asi šedesátiletému (Vlček) muži s mohutným 
orlím nosem, s těžkými vyhojenými poraněními obou očnic. Přes 
původní spory o pravosti nálezu se má dnes za to, že kosterní frag-
menty nalezené v Čáslavi jsou s vysokou pravděpodobností opravdu 
pozůstatky Jana Žižky.

Jan Žižka z Trocnova, český válečník a husitský vojevůdce, je jed-
nou z nejslavnějších postav české historie vůbec. Muž, jenž v době 
své největší slávy byl nazývaný „husitský kníže“, jako vrchní hejtman 
nejprve táborů a pak východočeského svazu nebyl nikdy poražen.  
Vybudoval stálé polní vojsko s jeho vojenským řádem a rozhodujícím 
způsobem zdokonalil systém obrany ve vozové hradbě s pravidelným 
nasazováním dělostřelectva. Žižkovo jméno je spjato s defenzivní fází 
husitské revoluce a upevňováním pozic uvnitř státu. Ke cti slepého 
vojevůdce patří i skutečnost, že když umíral, nedisponoval téměř 
žádným majetkem. Je po právu označován za největšího vojenského 
génia v českých dějinách. Od jeho narození uplynulo letos 650 let. 

(J.Novák)
(*) Kumpera J.: Dějiny Západních Čech. Nakl. Ševčík, Plzeň 2004
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Na zdi domu sousedícího s plzeňskou radnicí 
si můžeme přečíst na bronzové destičce nápis: 
„V tomto domě bydlel od 16.12. do 18.12. 1799 
generalissimus Alexander Vasiljevič Suvorov za 
vítězného návratu z italského tažení přes Čechy 
do vlasti.“ Jak významná byla osobnost, které se 
plzeňští radní po dvoudenní návštěvě rozhod-
li vzdát hold tímto nápisem na památkově 
chráněné významné plzeňské budově?   

Alexandr V. Suvorov se narodil se 24. listo-
padu 1729 pravděpodobně v Moskvě do rodiny 
Vasilije Ivanoviče Suvorova. Odmalička ho zají-
mala historie a vojenská věda. V dětském věku 
neustále četl knihy a byl považován za podi-
vína. Jeho vzorem byli Alexandr Makedonský, 
Julius Caesar,  Evžen Savojský , maršál de Saxe 
a další hrdinové válečných událostí, které se 
zapsaly do dějin. Ve věku třinácti let vstoupil 
do ruské armády, kde až do roku 1754 sloužil 
jako řadový voják. Příslušnost k armádě mu 
nebránila v dalším sebevzdělávání - studoval 
aritmetiku, geometrii a cizí jazyky. V dubnu 
1747 byl jmenován kaprálem a v prosinci téhož 
roku odjel do Petrohradu. Jako voják plnil 
své úkoly svědomitě, nevynechal jeden výcvik 
a díky svému zápalu mohl očekávat rychlý 
kariérní postup. V dubnu 1754 byl povýšen na 
důstojníka a předělen k ingermanlandskému 
pluku. Již v říjnu téhož roku byl jmenován 
majorem.

Když 16. srpna 1756 vyhlásilo Rusko Prusku 
válku. Suvorov byl poslán do Buturlinových 
pěších pluků. Roku 1758 velel formování zá-
ložních praporů a stal se velitelem Memelu. Za 
plnění úkolů byl jmenován podplukovníkem. 
1. srpna 1759 se zúčastnil bitvy u Kunersdorfu, 
jejíž výsledek byl rozhodující o dobytí Berlína. 
Po dobytí Berlína se stal velitelem lehkých 
vojsk generálmajor Gustav Gustavovič Berg. 
Suvorov se účastnil operací Bergova pohy-
blivého sboru. Rusko-rakouská vojska zatlačila 
vojsko císaře Fridricha II. do opevněného tábo-
ra Bunzelwitz, který začala obléhat. Suvorov 
zde na sebe upoutal Bergovu pozornost 
statečností a rozhodností. Po ukončení obléhání 
velel Suvorov Bergovu předvoji a i tentokrát 
ukázal velké schopnosti, když se několikrát 
střetl s pruským generálem Platenem. Poté se 
proslavil při obléhání pevnosti Kolberg, která 
padla 16. listopadu 1761. Den nato byl Suvorov 
jmenován velitelem tverského dragounského 
pluku. Vyznamenal se v potyčce u vesnice 
Keltz, k níž došlo 20. listopadu. Situaci změnila 
smrt carevny Alžběty 24. prosince 1761, neboť 
nový car Petr III. 24. dubna 1762 s Pruskem 
uzavřel mír.

Když v červnu 1762 byl Petr III. svržen, 
nastoupila na trůn Kateřina II. Suvorov se 
stal velitelem suzdalského pluku. Jeho pluk se 
díky charakteristickému výcviku stal jedním 
z nejlepších (ne-li nejlepším) v ruské armádě. 
Jeho výcvik byl pravým opakem výcviku 
pruského. Suvorov se spoléhal hlavně na bodáky; 
jedním z jeho hesel bylo: Kulka je husa, bodák 
chlapík. Brzy se měl pluk osvědčit v boji.

Když se roku 1764 se stal králem Polska 
Stanislaw Poniatowski, od začátku své vlády se 
potýkal s řadou problémů. Této situace využilo 
Rusko a Prusko a žádaly zrovnoprávnění 
Ukrajinců a Bělorusů na polském území s ka-
tolíky. Rusko navíc poslalo do Polska armádu, 
což se nelíbilo polské šlechtě, která 29. února 
1768 vytvořila konfederaci - spolek, který 
vy-stoupil proti sejmu (protože odsouhlasil 
minulé události). Vojsko konfederátů se v řadě 
bitev utkalo s brigádou plukovníka Suvorova, 

utrpělo však porážky u Orechowa, u Lan koro-
ny, u Rachota a nakonec kapituloval i Krakov.

Významně se Suvorov zapojil do bojů 
v rusko-turecké válce v letech 1768-1774. Byl 
pověřen velením nad méně než dvěma tisíci 
muži s druhořadým  úkolem odpoutat pozor-
nost Turků od dolního Dunaje a odlehčit tak 
jiným ruským oddílům pod velením generála 
Weismana. Při tomto tažení Suvorov dokázal 
dvakrát dobýt pevnost Turtukaiv a bitvě u  Ko-
zludže porazit 40-tisícovou tureckou armádu.

Kücük-kajnardžská dohoda 1774 stvrdila 
věčný mír mezi Ruskem a Tureckem a zname-
nala první krok při připojení Krymu k Rusku. 
V dalších letech se Suvorov věnoval upevnění 
ruské moci v oblasti Kubáně a Krymu, porazil 
vzbouřené Tatary u Bachčisaraje a urovnal 
vztahy s chánem a obyvatelstvem Krymu

Poté dostal Suvorov za úkol vystěhovat 
křesťany z Krymu, aby mohly být osídleny další 
prostory a vytvořila se plná závislost Krymu 
na Rusku. Po dokončení přesídlení Suvorov na 
Krymu ještě nějakou dobu  zůstal

Začátkem září roku 1778 se v Černém moři 
objevila další turecká flotila. Suvorov však 
Turkům nedovolil, aby vystoupili na břeh. Ještě 
nějakou dobu po dokončení přesídlení zůstal 
Suvorov na Krymu, ale v roce 1779 musel Krym 
opustit, neboť 10. března byla v Cařihradu 
podepsána dohoda, v níž se Rusko zavázalo, že 
stáhne svá vojska z Krymu na Kubáň.

Na Krymu zůstalo jen 6000 ruských vojáků. 
Poté měl Suvorov připravovat a velet tažení 
za Kaspické moře, které se ale neuskutečnilo. 
Na jaře roku 1783 opustil Kubáň a odjel do 
Chersonu na válečnou poradu. Poté obsadil 
pohraniční reduty a pevnosti od Tamaně k Azo-
vu. Koncem července se pokusil z Kubáně 
vystěhovat Nogajce. Nogajci se hned na začátku 
cesty vzbouřili, v první bitvě však byli poraženi, 
ale 30. července se jim podařilo osvobodit sul-
tána Tavu, který se poté stal vůdcem povstání. 
Tava nakonec 25. srpna odtáhl za Kubáň. V noci 
mezi 30. a 31. zářím za nimi přitáhl Suvorov 
a v krátké noční bitvě na obou březích řeky 
Laby je drtivě porazil. Nogajští vůdci se poté 
vzdali. Situace na Kubáni se postupně začala 
uklidňovat. 

V srpnu 1787 vyhlásilo Turecko Rusku 
válku. Součástí ruské armády byl i Suvorovův 
oddíl, jenž měl na starost obranu pevností 
Kinburn a Cherson. V lednu 1788 vstoupilo do 
války s Tureckem Rakousko. Suvorov si vedl 
úspěšně nejen při obraně uvedených pevností, 

ale dosáhl řady dalších bojových úspěchů, 
mezi nimiž vyniklo vítězství nad Turky v bitvě 
na řece Rymniku. Za to získal titul hraběte 
Rimnického, kříž sv. Ondřeje a řád sv. Jiří 1. 
stupně. 

V lednu 1791 upadl Suvorov u dvora 
v nemilost a byl poslán do Finska k hranicím 
se Švédskem zajistit tamní situaci. Brzy po 
příjezdu do Finska dostal nový úkol, a to 
vést stavbu opevnění, jehož plány předtím 
předložil. Ve Finsku se Suvorov potýkal s mno-
ha potížemi, neboť podnebí způsobilo těžké 
ztráty na životech. Odešel odtud až ke konci 
roku 1792, kdy se chystala válka v Polsku.

Bezprostředně po podepsání míru s Turec-
kem došlo k další válce s Polskem, které bylo v r. 
1793 donuceno podepsat s Pruskem a Ruskem 
dohodu o druhém dělení Polska. Území pol-
ského státu se zmenšilo na přibližně 200 tisíc 
čtverečných kilometrů se 4 milióny obyvatel. 
S tím se nesmířil polský vojevůdce Tadeusz 
Kościuszko, a vypracoval koncepci organizace 
národního povstání. To vypuklo v březnu 1794, 
v rozhodující bitvě u Macieowic však zvítězily 
síly generála Suvorova, které pak v listopadu 
zaútočily na předměstí Praga u Varšavy. Po 
jeho dobytí bylo zmasakrováno okolo 20 tisíc 
civilistů, a ač se tak nestalo na přímý  příkaz 
Suvorova, zdá se, že řádění svých kozáků také 
nijak nebránil. 

V roce 1798 se Suvorov mohl vrátit do Ruska 
a byly mu vráceny jak hodnost, tak výsady - 
car, který se spojil s Anglií a Rakouskem proti 
Napoleonovi, ho povolal zpět do služby. Ihned 
po návratu Suvorov shromáždil a vycvičil spo-
jenou rusko-rakouskou armádu, která měla za 
úkol vypudit Napoleonova vojska ze severní 
Itálie. Na jaře a v létě roku 1799 pak porazil 
Francouze u Cassana, Trebbie a u Novi - po 
této sérii vítězných bitev, během nichž byl jen 
nevalně podporován rakouskými jednotkami, 
se pak na příkaz cara Pavla I. (který spojenec-
tví s Rakušany zrušil) vracel domů přes rakou-
ské území. K tomuto tažení se tedy vztahuje 
nápis na plzeňské radnici. Suvorovova armáda 
měla tehdy za sebou přechod Alp, tedy výkon, 
který před ním v minulosti opačným směrem 
byl se svojí armádou schopen uskutečnit pouze 
kartáginský vládce Hanibal. 

Po návratu do Petrohradu jej car, mající 
strach z jeho popularity, opět zbavil velení 
a dokonce mu odebral i hodnost. O několik 
měsíců později, 18. května roku 1800, pak 
Alexandr Vasiljevič Suvorov v Sant Peterburku 
zemřel. Podle carova nařízení byl jeho pohřeb 
soukromý, bez státních poct a bez přítomnosti 
jediného z jeho velitelů.

Nic to nemění na skutečnosti, že Suvorov se 
stal později v Rusku natolik legendární posta-
vou, že podle jedné z legend nikdy nezemřel, ale 
„spí hlubokým spánkem, aby se probudil tehdy, 
až Rusko bude naléhavě ohroženo vojenským 
vpádem“. Je vesměs uznávaným vojenským 
stratégem, stavějícím na disciplině a obětavosti 
svých vojáků, jeho pověst kazí jedině benevo-
lence, s jakou připouštěl rabování svých vojáků 
na dobytých územích. V Plzni však pobýval na 
štěstí jako spojenec rakouského císaře, takže k 
nějakým násilnos-tem zřejmě nedošlo.

Jméno Suvorov překvapivě nese neobydlený 
korálový atol v Pacifiku, patřící administrativně 
ke Cookovým ostrovům. Jméno dostal podle 
ruské lodi Suvorov, jejíž posádka jej v r. 1814 
objevila. 

Od smrti A. V. Suvorova letos uplynulo 210 
let.   J. Novák     

  ALEXANDR VASILJEVIČ SUVOROV (1729-1800)



MATKA TEREZA (1910 - 1997)

V srpnu tohoto roku uplynu-
lo 100 let od jejího narození. 
Nejmladší z dcer albánského 
obchodníka a farmaceuta se 
narodila 26. 8. 1910 v dnešním 
Skopje. Už ve svých dvanácti 
letech se rozhodla pro řeholní 
život. V Irsku vstoupila do kon-
gregace Loretánských sester, 
odkud byla vyslána na misii do 
Indie. V Dárdžilingu složila slib 
novicky a přijala jméno Marie 
Terezie, které si vybrala, aby 
uctila Terezii z Lisieux. 

V roce 1946 opustila po 
dohodě s představenými klášter 
i diecézi s jejich pohodlím a jis-
totami. Měla tenkrát prý pouze 
tři sárí a pěti rupiovou bankovku 
(2,25 Kč). Nejdříve absolvovala 

několikaměsíční ošetřovatelský kurz, pak se vrátila do Kalkaty a v 
prosinci 1948 začala pracovat mezi chudými obyvateli slumu Motijhil. 
Pracovala s dětmi. Ty, které by se nikdy do školy nedostaly, učila psát pís-
mena do země, výuka začínala často koupelí a základní hygienou. Ze tří 
prvních žáčků  jich bylo během několika týdnů padesát. Založila školu, 
posléze zprovoznila ošetřovnu tuberkulózních pacientů. V roce 1949 se 
k sestře Tereze přidalo několik jejích bývalých žákyň, aby poté založily 
kongregaci Misionářek lásky. Dopoledne provozují školu, odpoledne 
ošetřovnu. Pro těžce nemocné zakládá Matka Tereza svůj první domov, 
Domov umírajících. Sem sestry přinášejí lidi umírající na ulici. Samotné 
Matce Tereze zemřely v náručí stovky lidí. Koncem šedesátých let už 
měly Misionářky lásky v Indii 25 domů, pečují o malomocné, sirotky, 
o nejchudší z chudých.

K otevření prvního domu v zahraničí došlo v roce 1965 ve Venezuele. 
V této době měla Matka Tereza už na 300 následovnic. V dalších letech 
zakládá domovy v Římě, v Austrálii, Londýně, Jordánsku, v newyorském 

Bronxu, Bangladéši, Severním Irsku, v oblasti Ghazy, v Jemenu, Etiopii, 
na Sicílii, v Papue-Nové Guineji, na Filipínách, v Panamě, Japonsku, 
Portugalsku, Brazílii, Burundi, v Sovětském svazu, Jihoafrické republice, 
rodné Albánii a na mnoha místech východní Evropy. V roce 1990 i v České 
republice, kterou tentokrát navštívila na pozvání Václava Havla. 

Získala Nobelovu cenu míru, byla blahoslavena katolickou církví.
Kritici jí vytýkali zarytý odpor k potratům i antikoncepci nebo 

přijímání finanční podpory od totalitních diktátorů. Ale čteme-li její 
soukromou korespondenci, je zřejmé, že Matka Tereza nechtěla být 
viděna, nýbrž ukazovat na Toho, který ji posílá. Žila život víry a jen těžko 
pochopitelné lásky.  Zemřela v Kalkutě 5. září 1997.

Dovolte mi závěrem přidat svůj zážitek na vlastně podobné téma.
Angel missed
Bylo lezivé únorové odpoledne, tramvají jsem se spouštěla z práce do 

centra. Na stanici, kde obvykle nastupují studenti, nastoupila tentokrát 
taková výrazem nijaká, vlastně spíš neatraktivní slečna. Sedla si přede mě 
a já si mohla zblízka prohlížet její dlouhé, tmavé vlasy. Pro sebe si dělám 
analýzu, zda by třeba takhle mohla vypadat medička. 

Tramvaj se pohne, vyjíždí ze stanice. Někdo křičí, slyším ránu a křik. 
Když se otočím, vidím ležet starce, houpe se na zádech. A berli skříplou 
ve dveřích.

„Zastavte!“ vykřiknu okamžitě, když v tom si všimnu, že sedím v zad-
ním voze. Byly to sekundy, možná jen desetiny sekundy jediné vteřiny, 
když jsem křičíc „zastavte!“ doufala, že se nebudu muset sama zvednout 
a k tomu muži přiblížit. Byl to stařec celý umouněný, prsty zbarvené od 
cigaret, a když se mu, váleje se po zádech, obnažil trhlinami v rozkroku 
tepláků celý genitál, úplně jsem zkoprněla.

Než jsem se stačila probrat, ta slečna přede mnou už pána drží za ruku 
a utěšuje ho. Spadnout prý může každý a na hůl počkáme do další zas-
távky. Když tramvaj zastavila, pomohla starci na sedačku, podala mu hůl 
a vystoupila. 

Přeji hezké Vánoce.  ebe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matka_Tereza
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/mt.php
Kolodiejchuk B.:  Buď mým světlem. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2008

PLZEŇSKÁ ESA PŘEBILA OSTRAVSKÉ TRUMFY

PLZEŇ EVROPSKÝM MĚSTEM KULTURY 2015

Titul Evropské hlavní město kultury se každý 
rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou 
členských států EU s cílem podpořit evropskou 
kulturní spolupráci. Tato podpora pomáhá sjed-
nocující se Evropě jak při vyznávání společných 
kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji 
kulturního bohatství jednotlivých států.

V minulosti se titulem pyšnila města jako 
Patras, Cork, Janov, Lille, Graz či Salamanca, 
v příštích letech se středem pozornosti 
milovníků kultury stanou např. Liverpool, 
Vilnius nebo maďarská Pécs. S přibývajícími 
léty stoupá věhlas akce a s ním i povědomí 
Evropanů o rozmanitosti i velkoleposti pečlivě 
připravených kulturních programů, které akci 
provázejí.

Města, která se pro daný rok stala evrop-
skou kulturní metropolí, jsou vyhledávaným 
cílem mnoha turistů. Přesně měsíc po vyhlášení 
vítěze v klání o titul Evropské hlavní město kul-
tury 2015, dne 8. října 2010, předložil předseda 
porotců Sir Robert Scott (UK) oficiální zprávu 
z druhého kola soutěže, které se konalo v gesci 
Ministerstva kultury ČR. Titul ponese v roce 
2015 město Plzeň (*).

„Je to pro město velká prestiž a zároveň 
závazek, nastavujeme v Plzni nový, velmi 
progresivní proces rozvoje s důrazem na 
kulturu jako katalyzátor kreativity. Klademe 
důraz na duchovní hodnoty před materiální-
mi se záměrem investovat do lidského kapi-
tálu. Témata, která hodláme sdílet s Evropou, 

se týkají otevřenosti, ústřední motto zní „Pilsen, 
Open Up!“ - „Otevřete si Plzeň!“. Navazujeme 
na ně konkrétněji: most od totality ke kreativitě, 
ekologie duše, ale také Plzeň je žena!“ říká 
Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka 
projektu Plzeň 2015  

Klíčovými kritérii pro posuzování kul-
turního programu byl evropský rozměr a město 
a občané, komise také pečlivě zvažovala, do 
jaké míry jsou projekty uskutečnitelné v daném 
časovém horizontu 4 let (do začátku roku 
2015). Při rozhodování nehrálo roli jen to, co 
představuje udělení titulu pro to které město, 
ale také to, jaký přínos bude mít ono město 
pro Evropu.

Komise ve vydané zprávě ocenila profesio-
nální a velmi intenzívní přípravu obou měst.  Dle 
komise dosáhla Plzeň „vynikající rovnováhy 
mezi kulturními projekty plánovanými na 
rok 2015 a regenerací města“, zatímco projekt 
Ostravy „byl více zaměřen na dlouhodobé urbani-
stické a architektonické ambice“. Komise ocenila 
v případě Plzně „relevanci a tvořivost prezentace, 
schopnost delegace poskytnout jasné a konkrétní 
odpovědi na položené otázky, vizi pro kulturní 
strategii a pochopení evropského rozměru, který 
je neodmyslitelnou součástí projektu“.

Další pozitivní prvky zaznamenané výbě-
rovou komisí byly: podpora projektu napříč 
politickým spektrem, spolehlivé řízení pro-
jektu lidmi zkušenými v relevantních oblastech, 
vysoce kvalitní, vyvážený program se správným 

pochopením koncepce akce, dobře vybudované 
evropské vazby, realistický rozpočet a ote-
vřenost strategie projektu.

Komise ve svém hodnocení podtrhla i velký 
význam investičních projektů jako jsou diva-
dlo, Světovar a Techmania, ocenila koncept 
vzdělávání kulturních manažerů a doporučila 
zapojit více soukromý sektor s ohledem na 
velký místní potenciál. Komise apeluje na 
důležitost zachování rovnováhy mezi vedením 
města, jeho dlouhodobou strategií a kulturní 
politikou na straně jedné a vedením projektu 
a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Komise 
věří, že Plzeň bude v budoucnu s Ostravou 
spolupracovat a očekává realizaci společných 
projektů s belgickým městem Mons. 

Po obvyklých procedurách (vláda ČR - 
Evropský parlament) jmenuje Plzeň Evropským 
hlavním městem kultury pro rok 2015 Rada 
ministrů EU na svém jednání v květnu 2011.

Lze doufat, že při plánování projektů do roku 
2015 nepřijdou zkrátka ani témata vzdělání, 
vědy, výzkumu a sportu. I ty určitě do rámce 
„kultury“ patří. 

V periodiku Sedmička Plzeň (**) se v čer-
vencovém čísle v loňském roce objevilo porov-
nání šancí na jmenování Evropským hlavním 
městem kultury mezi dvěma českými finalisty 
– Plzní a Ostravou. Mezi čtyřmi symbolic-
kými esy na plzeňské straně byl vyobrazen 
i plzeňský rodák MUDr. Miroslav Holub (***) 
s dovětkem „jeden ze světově nejznámějších 
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českých básníků, jeho dílo bylo přeloženo do 16 
jazyků“. Dalšími esy Plzně byli výtvarník a ilus-
trátor Jiří Trnka, herec a spisovatel Jindřich 
Plachta a legenda české populární hudby Karel 
Gott. Obdobný čtyřlístek na ostravské straně 
tvořili skladatel Leoš Janáček, básník Petr 

Bezruč, spisovatel Ota Filip a sochařka Helena 
Schulzová-Železná. Ve prospěch Plzně rozhod-
la skupina porotců rozdílem jediného hlasu.       

(*) TISKOVÁ ZPRÁVA: Pilsen, Open Up! 
Otevřete si Plzeň! (říjen 2010)

(**) Téma sedmičky: Evropské hlavní město 

kultury 2015: Plzeň, nebo Ostrava? Sedmička 
Plzeň, 2.7.2009, č.12: 2-3

(***) Viz článek: Vzpomínka na MUDr. 
Miroslava Holuba, DrSc. – vědce a básníka 
(1923-1998). Fac. nostra č. 75, únor 2009: 17-18

 (r)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

V Plzeňském kraji přijala „záchranka“ v r. 2008 35 tisíc volání na 
tísňovou linku, 1200 telefonátů denně, má k dispozici 35 sanitek. V Plzni 
u ní slouží 9 lékařů na trvalý a 9 na částečný pracovní úvazek, zaměstnává 
108 zdravotních sester a 490 záchranářů. V Plzni byla založena před 35 
léty. Za toto období došlo k nesrovnatelnému pokroku ve vybavení, a to 
nejen u vozového parku, ale i vnitřního vybavení sanitek. P. Pechouček: 
Záchrance je pětatřicet. Teprve. (Sedmička Plzeň, 2.7.2010, č. č. 12, s. 7)       

Koupit si pivo v kioscích na Plzeňsku není pro mladistvé žádný pro-
blém. Nezletilá figurantka obdržela pivo při všech svých zastaveních. 
Podle jejích vlastních zkušeností dostat alkohol v plzeňských zábavních 
klubech a restauracích není nic náročného ani pro mnohem mladší 
ročníky. Sankce prodejcům nejsou nijak vysoké, obhajují se tím, že nelze 
poznat, kdo již plnoletý je a kdo ne. (M. Němcová, M. Hřebenářová: 
Prodejci alkoholu si s věkem hlavu nelámou. PD 2.8.2010, č. 177, s. 3)

Třicetileté Američance se po prvním porodu nedařilo pět let otěhotnět. 
Začala užívat léky na podporu plodnosti, výsledkem byl předčasný porod 
paterčat, při němž v Houstonu asistovalo 23 lékařů ve dvou sálech. 
Předchozí narození paterčat v USA zaznamenali před pěti léty. (ČTK, 
jen: Maminko, jsou to paterčata. Blesk 5.8.2010, č. 180, s. 20)

Na klukovské hrátky s nalezeným revolverem málem doplatil životem 
nyní 53letý muž. V 11 letech se střelil revolverem do obličeje, náboj 
prošel lícní kostí a zachytil se za okem. Po celý život psychicky těžce 
nesl deformovaný obličej a nehybnou polovinu líce. Absolvoval několik 
rekonstrukčních operací, kulka však vzhledem ke své lokalizaci vyňata 
nebyla. (P. Ryzlink: Pan Jiří žije s kulkou v hlavě! (Blesk 5.8.2010, s. 6)

K největším škůdcům léta patří sinice. Při jejich výskytu hygienici 
zakazují nebo nedoporučují koupání. Pokud už se do vody obsahující 
sinice pohroužíme, doporučuje se omezit koupání na deset minut, hned 
po koupání se důkladně osprchovat a vyvarovat se konzumaci ryb 
z postižené nádrže. Sinice obsahují alergeny a toxiny, ohroženy jsou 
hlavně děti, těhotné ženy a lidé se zdravotním omezením. (aw: Koupala 
jsem se v sinicích… Blesk 5.8.2010, s. 13) 

Srpnová invaze pěti armád Varšavské smlouvy v r. 1968 si vyžádala 108 
obětí na životech, zhruba 500 těžce a stovky lehce zraněných. Do konce 
tohoto roku lze podat na MV ČR žádost o odškodnění. Formulář žádosti 
je uveden na www. mvcr.cz. (R. Gális: Oběti okupace mohou žádat do 
konce roku o odškodnění. PD 20.8.2010, s. 12)

Mezi padesáti mýty o zdraví a nemocech se vyskytují např. tvrzení, že 
„štíhlým lidem cukrovka nehrozí“, „mrtvice hrozí jen starším“, „infarktu 
se nedá předejít“, „poruchami příjmu potravy trpí jen puberťačky“, 
„alkohol vás zahřeje“, „z velkého stresu může člověk zešedivět“, „tvrdý 
kartáček čistí zuby účinněji“ a další. Ke každému z padesáti mýtů je 
uvedena správná skutečnost. Řada rad ve stylu „jedna paní povídala“ 
může více uškodit než prospět. (50 mýtů o zdraví a nemocech. Blesk 
nV21.8.2010, s. I-V) 

Ani skvělé vybavení či nově zrekonstruované sportoviště negarantují 
zájem dětí o sport. Starší žáci dávají časem přednost jiným aktivitám, 
než je fyzická zátěž při trénincích. Když někdo nechce, ani nejkvalitnější 
zázemí a materiální zajištění nepomůže. U dětí, které však sportovat 
chtějí, musí rodiče počítat s nemalými výdaji. V ledním  hokeji přijde 
výstroj na 7 tisíc, klubové poplatky na činnost dělají dalších 8 tisíc. (K. 
Perknerová, Š. Žádník: Hýbat se je zdravé. A taky pořádně drahé. PD 
27.8.2010, s. 11)

Příčinou bolestí kolenou je často poškození chrupavky. Tzv. opotřebená 
chrupavka nejen že neplní dobře svoji funkci, ale nedá se léky uvést do 
původního stavu, protože její buňky se neobnovují. Nezaberou-li konzer-
vativní léčebné postupy (vedle léků též pohybová terapie, elektroléčba, 
magnetoterapie, akupunktura a další), přichází na řadu operativní řešení. 
(I. Dvořáková: Proč nás bolí kolena? Může za to chrupavka! Blesk 
2.9.2010, č.204, s. 15)

K závěru, že posmrtný život je realitou, došel americký vědec filosof 
Raymond Moody. Proslul jako ten, kdo první popsal jev zvaný prožitek 
blízké smrti (near-death experience). Vyslechl od lékařů stovky příběhů. 
Vypovídali, že když pacient umírá, vychází z něj jakýsi duch - někdy jde 
o repliku jeho těla, jindy o nazlátlý či našedlý mlžný závoj. Své poznatky 
popsal v knize „Život po životě“ a hovořil o nich rozsáhlém novinovém 
rozhovoru. (L. Heger: Taky už jsem hleděl na druhý břeh. Víkend 
mFDnes, 4.9.2010, s. 12-15)    

 Podle výsledků průzkumu Kvalita očima pacientů patří plzeňská 
fakultní nemocnice ke špičce v republice. Celková spokojenost pacientů 
dosáhla 82%, významně si polepšila kategorie sester lůžkových zařízení, 
která poprvé přesáhla hranici osmdesáti procent. Z 3532 pacientů na 
dotazníkovou anketu odpovědělo 76% respondentů. (M.Tolarová: Ve 
fakultní nemocnici jsme spokojeni, řekli v průzkumu pacienti. PD 
3.9.2010, č. 505, s. 3)

Občanské sdružení Mladí lékaři vidí po zavedení nových mzdových 
tabulek v medicíně jako reálnou hrozbu hromadného odchodu lékařů za 
prací do ciziny. Pokles tarifních platů by činil 6150 Kč měsíčně. Odchod 
se může do konce roku týkat až 2 tisíc lékařů. (K. Perknerová: Lékaři 
odmítají snížení mezd. PD 3.9.2010, s. 16)

Tři screeningové programy v České republice jsou zaměřeny na 
včasné odhalení rakoviny prsu, tlustého střeva a děložního čípku. 
Mamografické vyšetření je hrazeno pojišťovnami všem ženám nad 45 let 
jednou za dva roky. Každý pacient starší 50 let má jednou za dva roky 
nárok na vyšetření na okultní krvácení. Prevence rakoviny děložního 
čípku spočívá v pravidelném gynekologickém vyšetření. Očkování proti 
tomuto onemocnění je nejvhodnější u dívek, které ještě nezačaly žít 
sexuálním životem. (J. Štefanová: Nepodceňujte preventivní vyšetření. 
Metro19.10.2010, č.203, s.9) 

(jn)

ZANIKLÉ LÁZNĚ V PLZNI A OKOLÍ PLZNĚ

PLZEŇ – LOCHOTÍN
Plzeňané i obyvatelé blízkých vesnic odedáv-

na považovali prameny na úpatí lochotínského 
vrchu za léčivé nebo přímo zázračné. Podle 
lékaře Bernarda Říhy (v Plzni působil v letech 
1740 - 1794) byla voda „světle žlutá, čirá jako 
křišťál, chuti skoro inkoustové, s vínem smíšená 
pak pěnící jako voda bílinská.“ Voda skutečně 
obsahovala minerální látky i  železo, mangan, 
sírany a oxid uhličitý a byla úředně prohlášena 
za léčivou. Proto už od počátku 19 stol. usiloval  
purkmistr Martin Kopecký o založení lázní; 
poprvé bylo prameniště upraveno r. 1833, aby 
voda mohla sloužit k pitným kůrám i vanovým 
koupelím. Tak vznikl dnešní Lochotínský 
pavilonek.  Pokusy o zvýšení vydatnosti pramenů 

však vedly k jejich smíchání, takže voda ztra-
tila své charakteristické vlastnosti a celý areál 
s kolonádou, parkem, umělým vodopádem, 
třemi mostky, atd. byl Plzeňany již od r. 1894 
využíván pouze k zábavě a odpočinku. Původní 
prameniště má dnes opět ryze přírodní ráz (od 
r. 1997 prohlášeno přírodní památkou) a voda 
z něho teče do městské kanalizace. Nalézá se na 
oploceném pozemku nemocnice Privamed.  

Zdroj: Růžička, David;  Plzeňská tajemství  
(NAVA 2009)  

Zaniklé lázně v okolí Plzně 
LÁZNĚ „V BOUČKU“ U KASEJOVIC
Samota asi kilometr za Kasejovicemi 

nazývaná „V BOUČKU“, s kaplí  a studán-

kou, zasvěcenými sv. Vojtěchu, leží vpravo 
od silničky do Chloumku. Barokní kaple nad 
údajně radioaktivním pramenem je z roku 
1760. Jeho léčivé účinky byly úředně potvrzeny 
již v r. 1780, první zmínky o pronajímání lázní 
pocházejí však až z období kolem r. 1843. Lázně 
nikdy velkého věhlasu nenabyly. Příčinou jejich 
definitivního zániku bylo „zrekvírování“ (ode-
brání) měděných kotlů pro vojenské účely 
během I. světové války. 

(Podle: Tykal R.: Pod Zelenou Horou 
2/2006)

LÁZNĚ STŘÍBRNICE
Nalézaly se v polesí Stříbrnice jihozápadně 

nad obcí Vřeskovice  na samotě zvané „Hůrka“. 
Bývala zde zájezdní hospoda s tančírnou 
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a lázněmi. Původně to byl soubor dřevěných 
a šindelových staveb, obklopených třešňovkou. 
Stříbrnické lázně byly v provozu v letech 1839 
- 1865. Vedly do nich tři cesty, lesní, směrem od 
Lhovic, dokonce dlážděná. V prostoru bývalých 
lázní vyvěrá ve studni nad obytným domem 
železitý pramen „Dobré vody“. Jeho léčivé 
účinky měly příznivě působit na žaludeční 
a srdeční choroby. Lázně vyhledávali různí 
poutníci, ale i panstvo. Do vany, již tvořila 
dřevěná káď, se lila ohřátá voda, v níž se 
luhovaly vyrašené výhonky borovic. Koupel 
se tehdy odbývala v šatech (!).  Kdysi bylo 
předpovězeno, že se léčivá voda ze studně 
nesmí podávat dobytku, jinak že se ztratí. 
A splnilo se. V době sucha podali vodu kravám 
a pramen se skutečně ztratil. Každý den se sem 
pak dovážela cisterna vody. Následně zde byla 
vykopána nová studna hluboká asi 35 m, jejíž 
dno se prý nachází na úrovni silnice ze Lhovic 
do Vřeskovic.

(Podle: Sláma J.: Pod Zelenou Horou 
3/2006) 

LÁZNĚ LETINY
Lázně Letiny byly patrně nejvýznamnějším 

lázeňským střediskem v našem nejbližším okolí, 
jehož sláva byla založena na léčivých vlast-
nostech přírodního slatinného zdroje v lese 
„Ve volši“ a alkalické vody z pramene pod 
Vintířovou kapličkou. Podle lidové pověsti  je 
objevil neznámý ovčák, stižený revmatismem, 
který nešťastnou náhodou zapadl do slatiny, 
a vyproštěn byl až druhý den. Poté zjistil nema-
lou úlevu ve své nemoci. Tato událost přiměla 
žirotínskou vrchnost, aby zde založila lázně. 
Zajímavostí je, že Letiny bývaly počátkem 13. 
stol. zvláštním statkem, výsluhou královských 
lékařů, kteří tu občas přebývali a přitom léčili 
nemocné z širokého okolí.

Historie letinských lázní v nejdůležitějších 
datech:  

1766 - první zmínka o loveckém zámečku 
jižně od vsi, přeměněném v lázeňský dům.  

1770 - nově zřízená lázeň přenesena do 
dřevěné chalupy Víta Feista na pozemku pro-
najatém od vrchnosti. Po dobu výkonu služby 
lázeňského je mu odpuštěna činže i robota.

1776 - v lázeňském domě se prodává vrch-
nostenské pivo a střídají se zadlužení nájemci. 
Místní kněz žádá o přidělení kaplana z důvodu 
stále většího počtu hostů.

1790 - lázeňská budova je na spadnutí. 
Vrchnost se zdráhá postavit novou. Přesto se 
konají další dražby o nájem lázně (v letech 1793 
- 1795 byl nájemcem i Jan Hlávka z Přeštic). 

1795 - lázně získává dědictvím Ferdinand 
Maxmilián Schönborn a o rok později dává 
správě lukavického panství souhlas se stavbou 
nové budovy lázní.  Stavba je dokončena v r. 
1799, pokoje v patře, bez dveří, oken a podlah, 
jsou však neobyvatelné. 

1802 - 1811 - nájemcem nové lázně je Adolf 
Naxera z Přeštic za 150 zlatých ročně. 

1811 - dostavba prvního patra, zřízení vycház-
kového okruhu. I  v dalších letech pokračují 
výměny nových nezkušených a neúspěšných 
nájemců, lázně skomírají. Část lázeňské budovy 
slouží letinskému dvoru pro uskladnění obilí 
a jetele.

1866 - 1878  nájemce Josef Kniebart z Letin. 
Lázně se mu podařilo uvést v širší známost, 
pro jejich příznivé ceny je začaly navštěvovat 
střední vrstvy. Správa lukavického panství 
poprvé nájem neprodlužuje a bere si jejich 
provoz do své režie.

1879 - v místech dnešního parkoviště vznikl  
lázeňský dům - „Staré lázně“ neboli „Koupačky“ 
-  nákladem 5 974 zlatých, vybavený parním 
kotlem a 6 samostatnými kabinami s vanami 
pro slatinné koupele. K vybavení patřilo i šest 
pokojů. Kvalitní slatina ke koupelím se těžila 
vpravo od pramene svatého Vintíře. Kromě 

slatinných koupelí se připravovaly koupele 
smrkové z odvaru nových vršků mladých 
smrků a jehličí. Lázeňský pobyt a procedury 
přinášely úlevu zejména nemocným revmatis-
mem a dnou.

1883 - přibyla vila „Ervin“
1892 - postavena vila „Zdeňka“
1894 - vydána jedna z prvních propagačních 

brožur letinských lázní
1899 - 1900 - vybudována vila „Anna“ (dnes 

„Labe“)
1900 - 1901 - vyrůstá nový hlavní lázeňský 

dům (dnes „Vltava“). Ubytovací kapacita lázní 
dosáhla 120 pokojů s více jak 180 lůžky. Zlepšen 
lázeňský a restaurační provoz, nové budovy 
jsou propojeny krytou kolonádou. Dochází 
k úpravám lesoparku.

1902 - jako „ředitel vodoléčebných a slatin-
ných lázní Letiny“ nastupuje MUDr. Vojtěch 
Mrázek, praktický lékař a balneolog z Prahy. 
Působí zde až do r. 1918. Pod jeho vedením 
dosahují lázně nebývalého rozkvětu a díky 
soustavné propagaci i věhlasu. Procedury jsou 
zmodernizovány a poskytují je odborně školení 
pracovníci. Novinkou jsou např. sluneční lázně, 
masáže a léčebná gymnastika - rehabilitační 
tělocvik. Na nemoci dýchacího ústrojí je ve 
skříních aplikována pára, přibývají uhličité 
koupele a elektroléčba. Počet léčených pacientů 
rok od roku stoupá.

Je mezi nimi mj. přeštický rodák, stavitel 
Josef Hlávka, spisovatelé Karel Klostermann, 
Karel Matěj Čapek-Chod, F.X. Šalda, básníci 
Adolf Heyduk a Julius Zeyer, vědec Pavel 
Josef Šafařík, hudební skladatel a spisovatel 
Jindřich Jindřich, Vendelín Budil z plzeňského 
divadla a mnozí další. Obliba lázní se šíří i mezi 
zahraničními návštěvníky.

1914 - 1918 pro nedostatek potravin a pocho-
pitelný úbytek hostů provoz lázní omezen, ale 
ve vojenském lazaretu se zde doléčují čeští 
i němečtí vojáci. 

1919 - přestože lázně Letiny vykazují výnosy, 
správa letinského velkostatku se jejich provozu 
vzdává. 

1920 - uzavřena nájemní smlouva s dosavad-
ním nájemcem restaurace Aloisem Beerem

1923 - lázně přestávají být majetkem luka-
vického panství a v rámci pozemkové reformy 
jsou  jednotlivé objekty rozprodány několika 
zájemcům 

1925 - většinu lázeňských objektů s hospo-
dářským příslušenstvím, přiléhající les Rampich, 
hospodářský dvůr v Letinech s lihovarem 
a pozemky skupuje František Schloger, majitel 
realit z Měchenic, jako věno pro svoji dceru Marii. 
Tato postupuje svatební smlouvou polovinu všeho 
majetku manželovi Václavu Reslovi. Po dvou 
letech sice následuje rozvod, ale vyženěné nemo-
vitosti si Resl ponechává. S druhou manželkou, 
Marii, roz. Hoffmanovou, vlastní letinské lázně 
i velkostatek až do dubna 1948.

1936 - slavnostní odhalení pamětní desky 
MUDr. Vojtěchu Mrázkovi na hlavním lá-
zeňském domě.

V období mezi dvěma válkami byly lázně 
Letiny velmi známým prosperujícím lázeňským 
zařízením a vyhledávaným výletním místem. 
Léčily se zde choroby nervové, dýchacího 
a zažívacího ústrojí, mnohé ženské choroby, 
dna, hostec, ischias. Mimořádně příznivé pod-
nebí a přírodní podmínky navíc vytvořily z Le-
tin i lázně klimatické.

2. světová válka 1940-1945 – část lázeňských 
budov využívá Hitlerjugend, zbytek, včetně 
letinské školy, německá děvčata. V závěru války 
zde přebývají uprchlíci (např. Dětská německá 
nemocnice Brno). Po osvobození jsou lázně na 
5 měsíců přeměněny na kasárna pro část 98. 
americké divize a vojáky čs. západní tankové 
brigády. 

1948 - konec letinského lázeňství. Lázně 

i velkostatek zařazeny do pozemkové reformy, 
manželé Reslovi vystěhováni. Letiny jsou 
přiděleny ÚRO (Ústřední rada odborů) jako 
rekreační zařízení. Ale již r. 1955 je ministerstvo 
zdravotnictví převádí do správy ZVIL (Závodů 
V.I. Lenina - dříve i nyní podnik Škoda a.s.) 
v Plzni. Až do 90. let 20. století slouží letin-
ské lázně jako doléčovací středisko závodní 
nemocnice Škoda Plzeň. Je to období devastace 
nejen lázeňských budov, ale celého lázeňského 
areálu. Postupně zbourány: původní lovecký 
zámeček (chráněná kulturní památka!), vila 
Ervín (od r. 1946 měšťanská škola) a objekt 
„Starých lázní“. Zcela zanikl také překrásný 
lesopark s koupalištěm i vycházkové trasy. 

1993 - Marii Reslové a jejímu synu Václavovi 
přiznány restituční nároky k lázním i vel-
kostatku. Lázně jsou ještě téhož roku prodány 
MUDr. Jiřímu Zeithamlovi a MUDr. Jiřímu 
Paškovi z Mulačovy nemocnice v Plzni. Jejich 
podnikatelský záměr však nevyšel dle představ, 
a proto v r. 1995 jsou lázně opět prodány 
a vystřídají ještě několik různých vlastníků. 
V současné době je v Lázních Letiny s.r.o,  
umístěno nestátní zdravotnické zařízení  pro 
132 klientů, postižených Alzheimerovou choro-
bou, Parkinsonským syndromem, demencí 
a některými duševními poruchami

(Podle: Šindelář B.: Příspěvek k historii letin-
ských lázní - rukopis a www.lazneletiny.cz)

LÁZNĚ NA TICHOLOVCI
Na počátku 18. století byl vrch Ticholovec 

u Přeštic cílem náboženských procesí a shro-
máždění,  která putovala k  dřevěným sochám 
sv. Lamberta  a sv. Vojtěcha stojícím asi 400 m 
od sebe v blízkosti zděné studánky s hojivou 
vodou, zvanou svato-lambertskou. Tato studán-
ka se dochovala minimálně do r. 1864, socha sv. 
Lamberta s atributy augustiniánů (knihou, ber-
lou a holubicí) tehdy byla již rozpadlá a socha 
sv. Vojtěcha byla nahrazena malbou na skále.  

První vojenské mapování dokládá existen-
ci Lázní sv. Lamberta (St. Lamberti Baad) 
na východním okraji Ticholovce, po nichž 
dodneška zůstaly v terénu prohlubně po 
někdejších lázeňských koupacích vanách. Na 
mapě k lázním směřuje odbočka z hlavní cesty 
vedoucí z Kucín do Přeštic, na konci této 
odbočky jsou zřetelné tři budovy, uspořádané 
do písmene ve tvaru širokého „U“. Rozkvět 
lázní je kladen na začátek 18. století, jejich 
zánik do 2. poloviny 19. století. 

Funkci lázeňského zastával místní poustev-
ník, kněz Lambert z řádu Eremitů (bosých 
augustiniánů). Pro údajné mravnostní delikty 
zde se odehrávající, byly ticholovecké lázně 
několikrát předmětem šetření církevních hod-
nostářů. Podle zápisu z jedné takové vizitace 
z r. 1743 se dozvídáme, že lázně byly nově 
rozšířeny na „tři vany a klausury“ (kumbálky) 
z popudu kněze Lamberta z řádu augustiniánů. 
Poustevníkův „pacholík“ vedl knihu návštěvníků, 
opatroval klíče od klausur a obhospodařoval 
výběr poplatků, podle pokynů na vyvěšené 
„krabici a truhličce sběrací“:

„Pro lázně zvelebení a zachování,
ať se platí od koupání,
jeden každý dle možnosti - 
bude učiněno dosti.
Kdo se myje, ať sem dá co chce,
ženě není povinen dát nic více,
ona má svůj deputat a službu neb plat z toho,
povinna jest sloužit, a ráda vidět každého. 
Jak z textu vyplývá, ticholovecké lázně měly 

zřejmě i své lazebnice.
(Podle: Řičák, E.V.: Dějepis města Přeštic 

a jeho okolí. 1864. 
Heřmanová, E: Staré mapy a místní názvy 

Přešticka)

Pro výstavu „Lékař léčí – příroda uzdravuje“ 
v DHP v Přešticích připravila V. Kokošková
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„POHLEDNICE Z MINULOSTI MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ“ 

OD ANTONÍNA SOMOLA

Žádný z návštěvníků Mariánských Lázní by si neměl nechat uniknout 
příležitost zakoupit si nedávno vyšlou obrazovou publikaci Pohlednice 
z minulosti Mariánských Lázní. Autor originálně vázané knížky MUDr. 
Antonín Somol zalovil hluboko ve svém archivu a vybral neuvěřitelné 
množství unikátních poštovních pohlednic i dalších obrazových materiálů, 
vztahujících se k jedněm z nejznámějších českých lázní od vůbec prvního 
použití pohlednic v poštovním styku až do 70tých let minulého století. 
Čtenář se tak může seznámit nejen s tím, jakou lázeňská prostranství 
a budovy měly původní podobu, ale navíc i s četnými dokumenty a vý-
znamnými osobnostmi, které k vyobrazeným místům měly nějaký vztah. 
Jednalo se samozřejmě především o vztah hosta či pacienta k příjemnému 
místu, které mu přinášelo radost, osvěžení těla i ducha a celoživotní 
příjemné zážitky. Otisk prvního dopisu, odeslaného z „Mariánek“ ještě 
dávno před érou pohlednic, nese datum 14. září 1813, podobných unikátů 
zobrazuje knížka nepřeberně.

Knížka tím není jen pouhým souborem reprodukcí dávných, byť v mno-
ha směrech unikátních pohledů na město a okolí, ale úžasně rozsáhlým 
zdrojem informací o mnoha historických osobnostech a událostech, které 
se mohly dotknout i mnohých čtenářů. Pro informaci uveďme alespoň 
jména těch nejznámějších návštěvníků, o nichž knížka informuje: kníže 
K.W. Metternich, J.W. Goethe, R. Wagner, císař Ferdinand V., budoucí císař 
František Josef I., Mark Twain, perský šáh Mozaffar ad-Din, král Edward 
VII., prezident T.G. Masaryk, jugoslávský král Alexander, A. Schweizer, T. 
A. Edison, starosta New Yorku J. Walker, starosta Chicaga A. Čermák, R. 
Kipling, M. Gorkij, prof. Dr. T. Lessing, J. Seifert a řada dalších. Neopomíjí 

ani významné lékaře, ani osobnosti, které se zasloužily o jejich výstavbu. 
Britský monarcha král Edward VII. o svém pobytu v Mariánských 

Lázních napsal: „Procestoval jsem celou Indii, Ceylon, všechna lázeňská 
města Evropy, ale nikde mne nechytila u srdce poezie nádherné přírody tak 
jako zde v Mariánských Lázních.“ Obdivná slova T. A. Edisona: „Mariánské 
Lázně jsou nejkrásnější na světě.“ AJ.W. Goethe: „Nádherné bydlení, přátelští 
hostitelé, dobrá společnost, hezké dívky, hudební nadšenci, příjemné večerní 
zábavy, levné jídlo, nové významné známosti, a staré, znovunalezené, lehká 
atmosféra 2000 pařížských stop nad mořskou hladinou …“

Autor kromě svého rozsáhlého archivu použil zapůjčených materiálů 
ze sbírky Městského muzea v Mariánských Lázních a ze sbírek J. Zerzána 
a zámku Kynžvart. Neobvyklá je dvojjazyčnost knížky, všechny texty jsou 
souběžně s češtinou uvedeny i německy, což německy mluvící čtenáři 
nepochybně ocení. Rozsahem nevelká publikace (60 stran) nabitá zajíma-
vými dokumenty zaujme nejen ty, kdo Mariánské Lázně již znají, ale určitě 
i ty, kteří se k jejich návštěvě teprve chystají.

Nelze než souhlasit s autorovými slovy: „Pohlednice se staly význačnými 
kulturními dokumenty. Zachycují kolorit doby od módních kreací 
návštěvníků, až po dnes již neexistující budovy, pomníky i dopravní 
prostředky.“  Při zpracování, jaké zvolil autor, pak jsou nejen zábavným, 
ale zejména poučným čtením, od něhož se čtenář jen nerad odpoutá. 

(jn)
Somol A.: Pohlednice z minulosti Mariánských Lázní. Ansichten aus der 

Geschichte Marienbad. Tisk: Herbia s.r.o. České Budějovice, 2010. 60 stran. 
Vydal:  M‘PLAN s.r.o. Mariánské Lázně.

PLZEŇSKÉ LAVIČKY A POMOC POTŘEBNÝM DĚTEM

Určitě si každý z Plzeňanů povšimnul, že 
v posledních letech jsou parkové cesty v centru 
Plzně vroubeny pestře zbarvenými  lavičkami. 
Od dubna do října tak slouží již pátým rokem 
ke spočinutí v příjemném prostředí, ale plní i vý-
znamný humanitární cíl. Rotary Club prodává 
nebo pronajímá tyto lavičky sponzorům, tj. 
firmám i soukromým osobám, a výtěžek pak 
předává občanskému sdružení Help me. Toto 
sdružení se stará o tělesně postižené dětské 

pacienty, převážně po mozkové obrně. Za celou 
historii projektu Plzeňské lavičky tak bylo 
vybráno již přes jeden milion korun. 

Na výtvarném zpracování laviček se podílejí 
studenti z Ústavu designu Západočeské univer-
zity. Připravují návrhy a pak také realizují malbu 
na lavičky. Tím je zajištěna i výtvarná úroveň 
projektu. Na podzim po skončení projektu si 
sponzoři lavičky buď odvezou pro své užití 
nebo je Rotary Club věnuje Fakultní nemocnici 

Plzeň. Tam již také lze spatřit lavičky, věnované 
v minulých ročnících.

Projektu pomáhá i Město Plzeň. Rotariánské 
lavičky se již staly součástí plzeňského života 
a není divu, že se objevily i v městských 
propagačních materiálech. Projekt Plzeňské 
lavičky je obdivován v celém rotariánském hnutí 
a leckde mají zájem jej napodobit. 

(r)

1. ROČNÍK NORDIC WALKING - METALKA TOUR  

ODSTARTOVAL 4. ZÁŘÍ 2010 V PLZNI 

Zdravotní pojišťovna METAL-
ALIANCE ve spolupráci s Českou 
asociací Nordic Walkingu a Sportovním 
clubem Černý přinesla do Plzně novou 
akci určenou pro širokou veřejnost. 
Obyvatelům i návštěvníkům města 
Plzně se 4. září v Borském parku 
představila v podobě organizovaného 
výšlapu na dvou trasách - 2 km a 4 
km. Termín „nordic walking“ bývá 
překládám také jako „severská 
chůze“.  Principem je chůze s holemi, 
připomínajícími hole pro běh na lyžích. 
Před lety byl pohled na „běžkující bez 
běžek“ ještě trochu neobvyklý, někomu 
možná připadal i úsměvný. Avšak 
nordic walking je sport pro nejširší 
veřejnost. V Česku přibývají další a  

další trasy i fanoušci zdravých sportovních procházek. Tomuto sportu se 
věnuje aktivně už přibližně 150 tisíc lidí.

Plzeňské Metalky se za příznivého počasí zúčastnilo 83 pochodníků. 
Zahájení seriálu Nordic Walking Metalka Tour 2010 v Plzni potvr-
dilo, že nordic walking, chůze s holemi, je sport vhodný pro všechny 
generace. Ještě než všichni vyrazili na trať, přivítali účastníky zástupci ZP 
METAL-ALIANCE a pan senátor MUDr. Luděk Sefzig, který dokonale 

popsal prospěšnost tohoto nenáročného a zdraví prospěšného sportu. 
Nejmladšímu účastníkovi byly teprve tři roky, nejstaršímu 74 let. Plzeňský 
Borský park poskytl ideální podmínky, a jak se shodli organizátoři, další 
pokračování se chystá již na jaro příštího roku, kdy tour zavítá opět do 
Plzně. V plzeňském Borském parku začal program už krátce po deváté 
hodině ranní instruktáží správného stylu chůze, ukázkou holí a registrací 
účastníků. „Při pochodu  samozřejmě nejde o vítězství, ale o to udělat něco 
pro zdraví,“ upozornil pořadatel Milan Černý.  V průběhu celé akce se 
mohl každý seznámit se svým zdravotním stavem. Hned ve třech stanech 
působily Český zdravotní ústav, A Team Chateau a Plzeňské studio M3M, 
které nabízelo měření na profesionálním přístroji Bodystat 1500. 

Pracovnice Českého zdravotního ústavu měřily krevní zájemcům 
krevní tlak a hladinu cholesterolu, zdravotní sestry A-teamu chateau 
vitální kapacitu plic a FEV-1s a provozovatelky M3M studia složení těla 
s výpočtem procenta tělesného tuku, aktivní tělesné hmoty, hydratace 
a dalších parametrů. Pan Milan Černý odborně posoudil vhodnost cho-
deckých holí (u 80 procent zjistil nedostatky) a poradil, jak správně tento 
sport provádět.  

Na zajištění akce se podílela Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE 
ve spolupráci s Konstantinovými Lázněmi, městem Plzeň, ČEZ, Sportovním 
areálem Slavia VŠ a Černý Ski Servis Sport.

Metalka Tour měla svá pokračování v Olomouci, Kyjově a v Kladně. I na 
příští rok se připravuje podobný seriál. Když nic jiného, účastníci si alespoň 
splnili denní počet 10 tisíc kroků, doporučovaný jako zdravotní minimum 
pro udržení dobré tělesné zdatnosti.  (r)
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PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA

Je-li říjen velmi zelený, bude leden hodně 
studený.

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Říjen hojně dešťů, větrů nese, někdy vesele se 

dívá přece. 
Remigius hrozny sbírá a Viktorín presem svírá. 

(1.10.)
Svatý František v poledne košile, ráno kožíšek. 

(4.10.)
Svatá Terezie z rosičky dělává perličky.  

(15.10.)
Svatá Terezie krávy uvazuje. 

Na svatého Havla více se dobytek na pastvu 
vyháněti nemá. (16.10.)

Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok 
suchý. 

Je-li na svatého Havla slunečno, svatý Havel 
vína dolévá. 

Svatý Havel do zelí zajel.
Na svatého Havla má být všechno ovoce

 v komoře.
Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy 

naleje.

Jazyk nemá kosti, ale může zlámat vaz. (Basile)
Je špatné, když jediným argumentem většiny je 

většina. 

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou 
žít. (Henry van Dyke)

Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna 
pootevřená dvířka pro lepší časy. 

(Miguel de Cervantes)
Jen silný jedinec se nestydí za své slabosti. 

(Edward Gibbon)
Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho. 

(Ruské přísloví)  
Myslím, že dokonalé štěstí může poznat 

člověk jen tehdy, když poznal největší bolest. 
(Elizabeth Taylorová)

Vysoké věže se měří podle délky svého stínu 
a velcí lidé podle počtu těch, kdo jim závidí. 

(Arabské přísloví)
To, co už je za námi, a to, co je před námi, jsou 
maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. 

(Waldo Emerson) 
Voda se nejlépe pije přímo od pramene. 

(Ovidius)
Každý chce být Cary Grant, dokonce i já chci 

být Cary Grant. (Cary Grant)
Slovo nezmůže nic bez myšlenky. 

(Jean Marie Guyau)
Dokud není všechno ztraceno, není nic ztra-

ceno. (Igor Greguš) 
Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten 

druhý na to odpoví. (Tomáš Baťa)

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit 
řeč, když už slova jsou zbytečná. 

(Ingrid Bergmanová)
K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. 

(Victor Hugo)
Kde se zdarma jí, tam se vždy dobře vaří. 

(Christoph Wieland)

JEDEN STUDIJNÍ KROUŽEK PO ŘADĚ LET

Téměř každoroční pozdrav, který dostávám ze společného prázdni-
nového výletu svých bývalých žáků, i vánoční přání jednotlivců mě vedlo 
k pátrání, jaký je další odborný a zčásti i osobní vývoj mé bývalé studijní 
skupiny z let 1974 až 1978.

V r. 1974, kdy vstupovali do 3. ročníku všeobecné větve, jich bylo 
devět: vedoucí skupiny Alois Mádle, Šárka Ženíšková (později pro-
vdaná Mádlová), Ivana Leškoviatová (později provdaná Haišmanová), 
Hana Pohanková (později provdaná Vilímová), Jan Svatek, Božena 
Štroblová (rozená Tomanová), Richard Strobo, Renáta Říčarová (rozená 
Kühnelová) a Jaroslava Ladmanová (později provdaná Skalová). Díky 
předchozím letům stráveným na fakultě byli už trochu ostřílení, ale přece 
jen ještě nejistí, protože 3. ročník má blíž k vlastní medicíně než první dva  
ročníky, převážně teoretické. Po celý třetí ročník jsem s nimi vedla prak-
tická cvičení z patologické anatomie a „díky“ politicko-výchovné praxi 
zavedené na fakultě povinně od r. 1971, ještě další 3 roky. Scházeli jsme 
se jedenkrát měsíčně na Šiklově ústavu nebo jsem za nimi docházela do 
koleje. Všichni úspěšně dokončili studia v termínu. Promovali v r. 1978 
a tvořili jednu desetinu všech promujících studentů všeobecné větve.

Dnes po více než 32 letech pracují v těchto oborech a v tomto po-
stavení: praktický lékař (3), specialista (chirurgie, plicní, ORL, interna 
a oční). Jeden je primářem ve fakultní nemocnici, jedna vedoucí kliniky 
ve fakultní nemocnici a kandidátka věd. – Čtyři pracují v Plzni, další 
v Dačicích, Jemnici okr. Třebíč, v Chebu, Pardubicích a Klatovech. 
Obecně se vraceli dost často jako lékaři do místa svého bydliště nebo do 
kraje, odkud pocházeli před vstupem na vysokou školu.

U jedné členky kroužku byli oba rodiče lékaři, u jednoho byl lékařem 
otec. Všichni jsou vdané a ženatí. Dvě děvčata se vdala ještě v průběhu 
studia, dvě před promocí a dvě jako hotové lékařky. Ve skupině jsme 
měli během studia dva kroužkové páry, z nichž jeden jako manželský 
přetrvává dodnes. Další členka kroužku si vzala lékaře z jiného ročníku. 
– Všichni bývalí členové kroužku jsou rodiči. Ve skupině se narodilo 
celkem 14 dětí, z toho dvakrát dvojčata. Dvě děti jsou dnes hotoví lékaři, 
jedna dcera studuje medicínu. - Do dneška má skupina 8 vnoučat.

Od r. 1982 organizují členové kroužku se svými partnery a v dřívějších 
letech i s dětmi jedenkrát do roka společný letní výlet.

Za svého působení na Šiklově ústavu jsem vedla praktika celkově 
možná se stovkou kroužků, ale kontakt skončil po jednom roce, kdy 
skončila výuka v oboru.

Povahou medicínského studia je dáno, že jednotlivé ročníky musí být 
rozděleny na menší skupiny (kroužky). Jejich členy pojí přátelství i po 
dokončení studia. Pro učitele je potěšující, může-li se i po letech těšit 
z pracovních i osobních úspěchů svých bývalých žáků. Specifikem učitelů 
na lékařských fakultách je, že se mohou setkat se svými bývalými žáky 
jako pacienti. Protože se lékařské poznatky rychle vyvíjejí a lékařská 
technika dělá mílové pokroky, přesáhnou bývalí žáci s lety nutně znalosti 
svého učitele.

Prof. Dr. Linhartová, DrSc.

Šest z devíti členů kroužku na výletě ve Skalné u Chebu v srpnu 2010.
Zleva doprava (bez titulů) Skalová, Svatek, Vilímová, 

Štroblová, Strobo a Haišmanová


