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1. PROSINEC – SVĚTOVÝ DEN AIDS
Onemocnění AIDS za posledních téměř 30 let, kdy byl hlášen první
případ, změnilo svět. Od té doby si AIDS vyžádal 25 milionů lidských
životů, virem HIV bylo infikováno dalších téměř 40 milionů. Onemocnění
se celosvětově stalo hlavní příčinou úmrtí mužů i žen ve věku 15 až 59 let.
AIDS se stal jednou z největších hrozeb současnosti.
Příliš dlouho se svět tento problém snažil popřít. Postoje se však za
posledních deset let změnily. Svět konečně začal brát nutnost boje proti
AIDS tak vážně, jak si tento problém zaslouží. Potřebné fondy přicházejí
jako nikdy v minulosti, lidé mají nesrovnatelně lepší možnosti anitiretrovirové léčby a několika zemím se daří epidemii omezovat, což se v minulosti také nikdy nestalo. Celkový počet infikovaných se však nesnižuje.
Na celém světě si připomínáme 1. prosinec jako Světový den AIDS.
Jeho smyslem je zhodnotit výsledky kampaně proti této zákeřné nemoci
a upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií. Je nutné
zlepšit ochranu všech zranitelných skupin, ať už jsou to lidé HIV pozitivní, mladí lidé, muži i ženy poskytující sexuální služby, injekční uživatelé
drog či muži praktikující homosexuální sex.
AIDS je nadále na vzestupu, počet infikovaných i nemocných na
celém světě roste. Vyplývá to z nejnovějších údajů Společného programu
OSN pro AIDS (UNAIDS) a Světové zdravotnické organizace (WHO).
HIV pozitivních lidí je nyní na světě 39,5 milionu. Z toho 2,3 milionu jsou
děti mladší 15 let.
Epidemie AIDS není omezena pouze na rozvojové země, má
globální vliv. Přestože asi dvě třetiny infikovaných žijí v subsaharské
Africe, epidemie se šíří zejména ve Východní Evropě a Střední Asii.
V některých zemích v jižní části Afriky je virem HIV infikován každý
třetí člověk. V důsledku epidemie pak dochází k úbytku pracovní síly,
roste počet sirotků, oslabuje se infrastruktura i sociální systémy. Země
postižené velkým počtem HIV pozitivních nemohou rozvíjet programy
udržitelného rozvoje a využívat obnovitelné zdroje z důvodu jejich
finanční nedostupnosti a vytvářejí tak další zátěž pro životní prostředí.
HIV/AIDS je často také důsledkem obchodování se ženami i válečných
konfliktů. HIV pozitivní a nemocní AIDS jsou v mnoha zemích stigmatizovaní a stavěni na okraj společnosti.
HIV/AIDS však nepředstavuje zdravotní problém jen „kdesi v Africe“.
Ve Velké Británii se počet nemocných zvýšil za posledních deset let na
trojnásobek a dosahuje 90 tisíc. Při tom asi čtvrtina všech nemocných není
diagnostikována. Polovina nemocných je ve věku 30-44 let. Z nemocných
připadají dvě třetiny na muže a třetina na ženy.
Každou minutu zemře ve světě jedno dítě v souvislosti s HIV/AIDS.
Každých patnáct sekund se HIV nakazí jeden mladý člověk ve věku 1524 let a v důsledku AIDS osiří dítě. Na světě nyní žije patnáct milionů
sirotků AIDS, z toho je více než 2,2 milionu dětí, které jsou samy
nakažené nebo nemocné. Každý den následkem tohoto onemocnění osiří
vice než čtyři tisíce dětí. Tolik suchá, ale o to hrůznější statistika.
Ke zhodnocení situace u nás má slovo odborník nad jiné povolaný
– doc. MUDr. D. Sedláček, CSc., přednosta Infekční kliniky, vedoucí
AIDS Centra FN v Plzni:
„Situace v ČR by se mohla ve srovnání s ostatními zeměmi zdát
relativně velmi příznivá, ale zcela jistě tomu tak není. Prevalence více než
150 HIV pozitivních osob na milion obyvatel je varující. Zejména některé
oblasti jako např. Praha a Karlovarský kraj celostátní průměr výskytu
nákazy HIV výrazně překračují.
Ke konci roku 2010 v ČR víme o 1522 HIV pozitivních osobách, z nichž
321 splňuje kritéria rozvinutého onemocnění AIDS. Od počátku monitorování situace v ČR v roce 1985 169 osob v důsledku AIDS zemřelo.
Kromě těchto HIV pozitivních občanů ČR a rezidentů žijí v naší zemi
ještě další 334 HIV pozitivní cizinci, kteří zde nemají trvalé bydliště. Ani
tato data však nejsou úplná. Předpokládá se, že by počty HIV pozitivních
v ČR mohly být až třikrát vyšší.

V minulé dekádě se každoročně zvyšoval počet nových nákaz HIV
v porovnání s rokem předcházejícím. Ve srovnání se 157 nově infikovanými v roce 2009, v loňském roce stoupl počet nových nákaz o 180.
Položme si proto otázku proč tomu tak je? Přes domněle dobrou
informovanost o virové podstatě onemocnění, způsobech přenosu, preventivních opatřeních, diagnostice a moderní léčbě onemocnění jsem
přesvědčen, že tok těchto informací k cílovým skupinám výrazně stagnuje,
že preventivních akcí je nebývale málo, že pokud jsou programy šířeny
masovými médii, tak ve zcela nevhodnou dobu a nemohou tudíž cílové
skupiny postihnout.
Období informačního boomu devadesátých let 20. století se vyznačovalo
vysokou úspěšností preventivních programů, aktivitou vládních i nevládních organizací, spontánním nasazením jednotlivců v zařízeních pro děti
a mládež, tvorbou velkého množství různých pomůcek pro zlepšení informovanosti jednotlivých cílových skupin. Sdělovací prostředky nešetřily
časem a hojně předávaly všechny nově zjištěné informace ve snaze
minimalizovat dopad epidemie v ČR, s cílem co nejlépe pomoci chránit
veřejnost. Tyto projekty samozřejmě byly podloženy houževnatou prací
a finančními toky, kterých paradoxně, zejména v době, kdy jsme měli
nemocných velmi málo, byl dostatek. Tak jak nákaz po stovkách přibývalo,
tak se bohužel krátily přísuny financí potřebné na preventivní programy.
V důsledku těchto okolností se v populaci, zejména u mládeže, rozšířil
názor, že infekce HIV je již dobře léčitelná, proto se není třeba ničeho obávat a užívat si plnými doušky. Opětovný nárůst v komunitě mužů, majících
sex s muži nás o tom jasně přesvědčuje. Vzhledem k relativním úspěchům
moderní antiretrovirové léčby se u dobře adherentních pacientů délka
a kvalita života významně prodloužila, úmrtí v důsledku pokročilých
případů AIDS jsou dnes poměrně vzácná. Tyto úspěchy paradoxně
oslabují obezřetnost zejména v populaci mladistvých, z nichž jen málokdo
zná ze svého okolí někoho, kdo by zemřel „na AIDS“.
Důsledkem nerozpoznání iniciální akutní infekce HIV (tato někdy
probíhá dokonce asymptomaticky) může být usnadněno šíření HIV
na sexuální partnery nebo na osoby z drogové scény právě v asymptomatické fázi onemocnění. Tito infikovaní, díky dobré výkonnosti
jejich imunitního systému, zpravidla s prvními nespecifickými příznaky
onemocnění přicházejí dlouho, bývají vyšetřováni na nejrůznějších zdravotnických pracovištích a „plavou pod různými diagnózami“. K obratu
dochází teprve tehdy, pokud se osvícenému lékaři u daného jedince jeví
infekce HIV pravděpodobnou. Indikované sérologické vyšetření pak
mnohdy odhalí krutou pravdu. Nejsmutnější je však skutečnost, že i ve
21. století přicházejí velmi pokročilí pacienti až ve stadiu AIDS s často
mnohočetnými oportunními infekcemi nebo tumory, ačkoliv byli prohlédnuti již několika, často velmi erudovanými lékaři.
Smutný je však i vztah některých zdravotnických pracovníků k HIV
pozitivním osobám. Vyplynulo to z anonymní dotazníkové studie, která
v minulém roce proběhla ve vybraných zdravotnických zařízeních.
Vyplývá z ní, že ani po téměř 30 letech nejsou všichni zdravotničtí pracovníci seznámeni se základními fakty o způsobu přenosu HIV, prevenci
a dalších možnostech zábrany šíření HIV v populaci.
Další stinnou stránkou, ale v rámci evropského společenství celkem
logickou věcí, je značný příliv HIV pozitivních nemocných z východních
zemí, kteří se v ČR chtějí léčit. Že k tomu používají nestandardní metody
jak se k nám dostat, jak získat trvalý pobyt, pojištění a další výhody, je
věc jiná a nepřísluší, aby ji lékař nějak komentoval. Pro naši ekonomiku
a zdravotnický rozpočet jako celek to však znamená podstatnou zátěž
a značný odliv financí ze sfér, kde by jich bylo velmi zapotřebí.
Pokud jde o léčebné postupy, tak jsou již od roku 1995 velmi propracované a spočívají v kombinační terapii, při níž se využívají inhibitory HIV-1
reverzní transkriptázy, proteázy, integrázy, inhibitory fúze a inhibitory
chemokinového koreceptoru CCR5. Celá řada míst replikačního cyklu HIV
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bylo potřebné množství protilátek, jež těmito testy mají být prokázány,
musí uplynout určitá doba, zpravidla několik týdnů. Někteří výrobci
testovacích souprav doporučují jejich provedení dokonce až tři měsíce po
vzniklé rizikové situaci.
Péče o HIV pozitivní osoby v ČR je zajišťována v tzv. AIDS centrech,
jež jsou součástí klinických infektologických pracovišť. Nejinak je tomu
i v naší Fakultní nemocnici. AIDS centrum při LF UK a FN v Plzni oslaví
již 17. rok od jeho ustanovení Ministerstvem zdravotnictví. V současné
době registrujeme 125 HIV pozitivních osob, z nichž přibližně devět
desítek dochází na pravidelné tříměsíční kontroly. Léčeno je 65 HIV pozitivních osob. Za celou dobu existence AIDS centra nám zemřelo 19 osob,
z tohoto počtu „jen“ sedm na rozvinutý AIDS. Kromě lékařů pracujících
přímo v AIDS centru se o HIV pozitivní osoby stará celý tým lékařůkonziliářů jednotlivých odborností, jmenovaný náměstkem ředitelky pro
LPP. Naše AIDS centrum je zapojeno do výzkumu a široké spolupráce
jednak s ostatními šesti AIDS centry v ČR, ale také velmi úzce spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť, a to zejména při řešení mezinárodních
projektů (EuroSIDA, NEAT, START, EACS, IAS).
Na závěr bych rád uvedl, že péče o HIV pozitivní pacienty v ČR je,
dle nezávislých kontrol, uskutečněných v minulosti, na velmi dobré,
mezinárodně srovnatelné úrovni a nezbývá než si přát, aby tomu tak bylo
i v budoucnu.“
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Přednosta infekční kliniky a vedoucí AIDS centra,
LF UK a FN v Plzni
(za vyčerpávající informaci děkuje - red-)

však nabízí další možnosti a ty jsou právě testovány v různých klinických
studiích. Dá se očekávat, že v nejbližší době budou do praxe zavedeny
léky právě z těchto nových skupin. Mají nespornou výhodu především
v tom, že proti nim není HIV zatím rezistentní. Kvalitní celoživotně
plánovaná léčba u dobře spolupracujícího pacienta (hovoříme o vysokém
stupni adherence) je podle dnešních znalostí nezbytnou podmínkou pro
udržení její dlouhodobé účinnosti. Infekce HIV/AIDS je dnes pokládána
za chronické léčitelné, ale nevyléčitelné onemocnění a podle toho k ní také
musíme přistupovat. Osoba nakažená HIV se bude viru obtížně zbavovat.
Nejodvážnější předpovědi, vycházející z matematických modelů, hovoří
až o šesti dekádách nepřetržitého trvání léčby, nutné k tomu, aby bylo
možno zasáhnout i HIV, obsažené v tzv. „spících“ CD4+ lymfocytech T,
které jsou přítomny v nejrůznějších rezervoárech (lymfatická tkáň, CNS,
prostata aj.).
Pokud jde o diagnostiku, jako skríninkové testy používáme tzv. duální
testy čtvrté generace, prokazující jak antigenémii p24, tak anti-HIV protilátky (ELISA). Konfirmační testy, pracující většinou na principech
metody Western blott, pak potvrdí reaktivitu skríninkového testu. HIVvirémii, jejíž znalost je nutná pro včasné zahájení a kontrolu léčby, dnes
umíme kvantifikovat pomocí PCR technik.
Stále častěji se v poslední době setkáváme s tzv. rychlou diagnostikou
a protichůdnými názory na to, zda by tyto testy měly být volně prodejné
v lékárnách, a tím k dispozici zájemcům. Stanovisko odborných společností
je zamítavé a to hned z několika důvodů. Test může kvalifikovaně
provést jen osoba, která byla v jeho provádění a vyhodnocování odborně
proškolena. Navíc musí být pamatováno na to, že aby v krvi testovaného

JAK SE RODILA PLZEŇSKÁ LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Při příležitosti 65. výročí založení lékařské
fakulty v Plzni jsme zalistovali v prvním čísle
Plzeňského lékařského sborníku, vydaného
v érámci oslav desátého výročí jejího založení
v r. 1955. Z tehdy publikované stati MUDr.
Zdeňka Hornofa (*) uvádíme několik zajímavostí, které přiblíží poměry, za nichž naše
fakulta vznikala. A připomene také několik
jmen našich předchůdců, kteří se ujali nelehkého úkolu tuto fakultu vybudovat.
"Po dlouhá desetiletí se musely české země
spokojit s jedinou lékařskou fakultou. Teprve
osvobození po první světové válce přináší s sebou r. 1920 zřízení lékařských fakult v Brně
a v Bratislavě. Ale tyto fakulty daleko nestačí
rozmáhajícím se zdravotnickým potřebám
našeho státu.
Již tenkrát, po první světové válce, vyslovuje myšlenku vybudování lékařské fakulty
v Plzni plzeňský rodák a zakladatel moderní
československé otolaryngologie prof. Dr. Otakar Kutvirt. Ale do konce samostatnosti Československé republiky nebyla zřízena ani jedna
fakulta, ba naopak němečtí okupanti uzavřeli
17. listopadu 1939 všechny naše vysoké školy.
Sotva se skončením druhé světové války
vrátila naše samostatnost, již někteří plzeňští
pracovníci přemýšleli o zřízení vysokých škol
v Plzni a nejprve mysleli na lékařskou fakultu.
V čele tohoto úsilí stála Společnost pro vědu,
umění a práci v Plzni a okresní národní výbor
v Plzni. Tento výbor utvořil komisi pro vybudování vysokých škol, jejímž předsedou se
stal primář neurologického oddělení městské
nemocnice MUDr. Jaromír Hrbek. Její snahy
účinně posilovaly četné projevy a resoluce
občanstva západních Čech. Jednalo se se zemským národním výborem, s ministerstvem
školství i s předsednictvem vlády. Na den 17.
července 1945 byla svolána do Plzně manifestace delegátů národních výborů, kulturních
organizací a spolků, závodních rad, politických
organizací, zástupců mládeže a studentstva celých západních Čech, ze které vyšla památná
rezoluce za vybudování lékařské fakulty v Plzni.
Návrh na vybudování lékařské fakulty v Plzni odůvodňovala rezoluce tím, že Plzeň je po

Praze největší město v Čechách a nejzápadnější
slovanská kulturní bašta, že je přirozeným
západočeským střediskem, kde už je řada
institucí nejen kulturních, ale i průmyslových,
obchodních a jiných. Lékařská fakulta by měla
k dispozici velkou nemocnici (přes 1 500 lůžek),
jejíž oddělení vedou schopní a někteří již habilitovaní primáři. Pro teoretické ústavy se nabízejí
budovy, které je možno brzy vhodně upravit.
Zařízení lékařské fakulty v Plzni podporoval
zemský národní výbor v Praze, který návrh
ONV v Plzni schválil na plenární schůzi rady
dne 18. července 1945.
Po projednání ministerstvem školství
a osvěty, ministerstvem zdravotnictví a rektorátem Univerzity Karlovy byl tento návrh
také schválen vládou a lékařská fakulta byla
právně založena dekretem prezidenta republiky
dr. Edvarda Beneše ze dne 27. října 1945, č.
135/1945 Sb. O zřízení pobočky lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni.
Mezitím už se vyjednávalo o budovy, o jejich
stavebních úpravách a vybavení, o zařízení
ústavů a o personálním obsazení. Byly vyhledávány vhodné osoby na místa přednostů
ústavů a klinik, na asistenty, na laboratorní síly
a jiné pracovníky ústavů.
Prvním profesorem, pověřeným děkanským
úřadem na pobočce lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni, byl prof. MUDr. Ivo Mačala.
První učitelský sbor tvořili: prof. Dr. Grif, doc.
Dr. V. David, doc. Dr. F. Hora, doc. Dr. R.
Knobloch, doc. Dr. J. Křečan, doc. Dr. J. Mělka,
doc. Dr. V. Mikoláš, doc. Dr. J. Šafránek, doc. Dr.
J. Scheiner, doc. Dr. J. Šula, doc. Dr. J. Stuchlík,
doc. Dr. F. Vaníček, Dr. B. Hluchovský, Dr. Jar.
Hrbek, Dr. J. Jerie, Dr. J. Mathesus a Dr. V. Resl.
Hlavní snahou vedení fakulty bylo získat dostatečný počet posluchačů a zahájit jejich výuku.
Byl vydán velký plakát, umělecky vyřešený akad.
malířem Kolihou, upozorňující na odbočku
lékařské fakulty v Plzni, v nejzápadnějším slovanském univerzitním městě, a na zápis do 1. semestru ve dnech 26. XI. až 1. XII. 1945. Do prvého
semestru se zapsalo 237 posluchačů.
Již v létě 1945 přidělil okresní národní výbor
fakultě Jubilejní dětský domov na Lochotíně,
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kde dříve býval ústav pro mrzáčky a později byl
obsazen německými okupanty (nyní Procháskův
ústav) a dále dal k dispozici celou městskou
nemocnici. Na Lochotíně byly brzy zahájeny
stavební úpravy, aby tam mohly být zařízeny teoretické ústavy prvního rigorosa a přednášková
síň, kdežto zřízení klinik předpokládalo ještě
obsáhlé jednání na ministerstvu školství a zdravotnictví. Tato jednání probíhala od ledna do března
1946 a na poradě 14. III. 1946 byla uzavřena
konkrétní dohoda mezi školskou a zdravotní
správou. Teoretické ústavy II. a III. rigorosa byly
umístěny jednak ve Fodermayerově ústavu na
Doudlevecké třídě, jednak na Lochotíně (soudní
lékařství v Procháskově ústavu, hygiena a bakteriologie v blízké vile). Pro některé kliniky byla
určena budova Ústavu hluchoněmých (dnešní
Purkyňův ústav), který byl přestěhován.
Přednášky byly zahájeny ve čtvrtek 6. prosince
1945 v 11 hodin v sále biografu „Universita“,
patřícímu spolku Lidová univerzita Husova,
za přítomnosti zastupujícího děkana prof.
Mačaly a primáře Dr. Kubíka. Přednášel doc.
Dr. J. Šafránek o lékařské fyzice. Studenti vyplnili téměř celé přízemí sálu. Dále se konaly
přednášky z biologie, z chemie a z anatomie.
Slavnostní otevření lékařské fakulty bylo
uspořádáno v neděli 16. prosince 1945 v přidělené
budově dětského domova na Lochotíně za účasti
ministra školství a osvěty prof. Dr. Z. Nejedlého,
prorektora prof. Dr. Salače, děkana pražské
lékařské fakulty prof. Dr. J. Čančíka, zast. děkana
plzeňské fakulty prof. Dr. Mačaly, prof. Dr.
Gawalowského z pražské fakulty, Dr. Kavana
za ministerstvo školství, prof. Dr. Boučka za
lékařskou fakultu v Hradci Králové, předsedy
národního výboru města Plzně J. Ullricha a prof.
Trkala za pražskou přírodovědeckou fakultu.
V předvečer slavnosti byl uspořádán první seznamovací večírek mediků.
Po prvé se sešli učitelé lékařské fakulty 20.
XII. 1945 v místnostech chirurgické kliniky,
první oficiální schůze fakultního sboru se konala 24. ledna 1946 v čítárně akademie, kde bylo
prozatímně umístěno děkanství.
Plastickou ilustrací, jaké těžkosti museli první
pracovníci ústavů překonávat, jsou vzpomínky

prof. Dr. J. Kosa na počátky anatomického
ústavu:
„Plzeň jsem navštívil prvně v životě počátkem
prosince 1946. Rozjel jsem se prohlédnout si
své nové pracoviště, zjistit, jaké má zařízení,
personální vybavení a jaké případné nedostatky.
Můj první dojem byl ohromující. Snad jen pero
dobrého spisovatele by dovedlo vylíčit všechna
překvapení, která se na každém kroku nabízela
vnímavému a zjihlému oku snílka. Jak bláhový
byl ten, kdo jel hledat ústav! Ani ceduličku s nápisem „Anatomický ústav“ nikde nemohl objevit. Našli se dobří lidé, kteří se mi podle ústního
podání jali vypravovat, že anatomický ústav je
tady a tady, a to i ono že k němu patří, dalo se
dokonce spočítat, že je to tolik a tolik místností
a každá měla už strop i stěny i okna a dveře,
jen podlahy všude chyběly. V první místnosti,
do které jsem vkročil, mě vítalo kejhání husí.
A naše pouť pokračovala, jen v cestě na chodbě
stála pyramida písku a bylo nutno ji překonat.
Vstupujeme do pracovny přednosty. Máme
se smát nebo plakat? Výsledek bude stejný.
Byla právě vybourána příčka, vytrhány parkety
a složeny do neúhledné haldy. Zajdeme do
kanceláře. Vedou tam dvoje dveře, žádnými se
však nedostaneme dále než asi na metr. Podlaha
je parketová; na ní uprostřed hromada hašeného
vápna. A kolem stěn zásoba vápna nehašeného.

Nesmíme dlouho vyrušovat v práci a zajdeme
do svatyně asistentů, jak hlásají plány. Kupodivu
zde to vypadá celkem civilizovaně, až na ten
prach, kusy cihel, kramle a jiné harampádí. Mé
srdce zaplesalo, neboť je tu stolek, rozviklaný sic,
ale stolek, a u něho stojí židle a ve zdi zaražená
skoba, toť skříň, sláva, objevili jsme ústav. Moje
radost však neměla dlouhého trvání, objevil se
náhle muž a sveřepě trval na tom, že je to jeho
zařízení a jeho pracovna a žádný ústav a on
že je tady polírem. Pokračujeme v procházce
a dojmy narůstají. Pitevna – kde je pitevna? No,
zde přece! Ale vždyť tu není ani podlaha, ani
umyvadlo, natož pak stůl či dokonce žárovka!
A kde jsou studenti a kde se vyučuje? Snad
tu někteří jsou, snad jsou na přednášce v kinu
„Universita“, zkrátka průvodce neví. Jedno však
je jasné; o práci zde nouze nebude. Zlom vaz
a šťastnou cestu!“
Vzpomínky prof. Dr. Kosa jsou svěžím dokumentem prvního z budovatelů. Ovšem musíme
uvážit, že poválečný národní výbor v Plzni
stál před řešením těžkých problémů výstavby
města, neboť dědictví, které zanechala válka
a bombardování města, vyžádalo si okamžitého
zásahu.
Zastupujícím děkanem pro školní rok 1946/47
byl jmenován prof. Dr. Jiří Scheiner. Byl také
promotorem při první promoci, která se konala

dne 14. prosince 1946 v Plzni. Promován byl
MUC Petr Raišl". (viz Fac. nostra **)
Článek pozdějšího vedoucího Ústavu tělovýchovného lékařství LF v Plzni doc. MUDr. Z.
Hornofa, CSc. popisuje i další vývoj fakulty až
do r. 1955. Za povšimnutí stojí, že již v r. 1948
byly vypracovány ideové návrhy na stavbu
klinické nemocnice na Lochotíně. To však je již
jiná kapitola, s níž se zájemci mohou seznámit
nejen v almanaších vydávaných k pozdějším
fakultním jubileím, ale i v mnoha dalších písemných dokumentech. Podrobnější informaci
o okolnostech, souvisejících se založením naší
lékařské fakulty z pera doc. MUDr. P. Paichla,
CSc. a prof. MUDr. J. Kosa přinesla i Facultas
nostra v r. 2005.
(J. Novák)
(*) Hornof Z.: Kronika deseti let lékařské
fakulty v Plzni. Plzeň. lék. Sborn. č. 1, 1955, s.
9-20
(**) Novák J.: Šedesát let od první promoce
na plzeňské lékařské fakultě. Fac. nostra č. 59,
2007, s. 18-19
Paichl P.: „Prehistorie“ naší lékařské fakulty.
Fac. nostra č. 44, 2005, s. 1-4
Kos J.: Začátky budování Lékařské fakulty
UK v Plzni před šedesáti lety. Fac. nostra č. 44,
2005, s. 4-5

NOVÉ SUPPLEMENTUM PLS 2010:
65 LET LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI
kapitol, shrnujících přehledně činnost Lékařské fakulty v Plzni v uplynulém pětiletém období: Rozvoj fakulty v letech 2005-2010 (od V.
Třešky), Pedagogická činnost – všeobecné lékařství (od J. Slavíkové),
Pedagogická činnost – stomatologie (od A. Zichy), Magisterské
studium v anglickém jazyce (od P. Fialy) a Vědeckovýzkumná činnost
(od J. Kobra).
V kapitole „Portréty významných osobností“ se čtenář seznámí
s významnými akademickými pracovníky fakulty, kteří nás v uplynulých
letech navždy opustili. Jsou zde uvedena životopisná data prof. MUDr.
K. Opatrného jr. (1954-2006), prof. MUDr. J. Šimona, DrSc. (19302009), doc. MUDr. Z. Ouidy, CSc. (1936-2008), doc. RNDr. J. Reischiga
(1945-2008), doc. MUDr. J. Kohouta, CSc. (1936-2007), doc. MUDr. J.
Varvařovské, Ph.D. (1951-2010), doc. MUDr. S. Patočky, CSc. (19312007) a prof. MUDr. J. Remse, DrSc. (1931-2008).
Největší rozsah almanachu (69 stran) zaujímají zprávy o činnosti
jednotlivých klinik, oddělení a ústavů.
Tradičně zachycuje almanach jmenovitý seznam absolventů LF UJK
v Plzni v letech 2005-2009.
Na závěr almanachu je uvedený seznam osob pracující na LF UK
v Plzni s daty narození.Závěrečnou stránkou pak je seznam osob, které
v uplynulém období odešly do důchodu.
(r)

Jako Supplementum č. 83 Plzeňského lékařského sborníku vyšel
almanach „65 let Lékařské fakulty v Plzni“. V záhlaví almanachu uvádí
děkan naší lékařské fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. mj.:
Ve věku 65 let by fakulta měla býti již starou dámou, nicméně měřítko
lidského života lze v této souvislosti těžko použít. Naopak, mám někdy
pocit, že fakulta spíše mládne, což vyplývá z jejího celkového rozvoje.
V současnosti pracuje na LF celkem 639 zaměstnanců ve 446 úvazcích,
z toho 350 akademických pracovníků a 289 pracovníků v ostatních
profesích. Čistě vědeckých pracovníků je 87. Na fakultě studuje 1220
studentů studujících v českém jazyce a 350 cizinců v jazyce anglickém.
Tedy celkem 1892 studentů. Navíc máme 157 studentů doktorského
studia, z toho 16 prezenčních a 141 kombinovaných. Na fakultě došlo
k velkému rozvoji vědeckého bádání, pro což svědčí množství impaktovaných publikací i publikací ostatních, zaznamenaných v celostátní
databázi RIV. V uplynulých letech byla publikována také celá řada
monografií, jejichž autory jsou kolegové z fakulty. K velkému rozvoji došlo i v klinických oborech na půdě sesterské Fakultní nemocnice.
Sama o sobě tato fakta včetně čísel neilustrují současný rozmach LF,
který si, věřím, uvědomují nejen naši pracovníci a studenti, ale i naše
laické okolí, tedy město Plzeň i Plzeňský kraj.
Almanach dále obsahuje aktuální složení Vědecké rady LF UK
v Plzni, Akademického senátu LF UK v Plzni a řadu souhrnných

XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES REPRODUKČNÍ IMUNOLOGIE
PALM COVE, QUEENSLAND, AUSTRÁLIE 15. - 19. 8. 2010
už na situaci ve vzduchu dívám ne tak skepticky a po dvou už je mi
všechno jedno ---. Výběr jídla ze tří variant byl také chutný a na filmy
jste se během cesty nemuseli dívat. Cesta z Prahy do Dubaje, z Dubaje
do Singapuru, pak do Brisbane, autobusy potom do Palm Cove,
Queensland, Velký korálový útes. A hned v den příletu se musíte rychle
zmátořit, protože v pozdním odpoledni začíná odborný program.
Odstupující prezident, Koji Koyama (Japonsko), začal kongresová
jednání úvodní přednáškou týkající se imunologií pohlavních buněk.
Vyzdvihl přitom nové objevy od roku 1980, prvního významného
mezinárodního kongresu reprodukční imunologie konaného v Paříži.
Sledovali jsme s napětím i někdy s úsměvem dnešní badatele ve věku

XI. Mezinárodního kongresu reprodukční imunologie se tentokrát
účastnilo nejméně badatelů, celkem sto pět, z toho patnáct z Evropy,
čtrnáct z USA a ostatní lékaři pocházeli z přilehlých oblastí (Nový
Zéland, Japonsko, Singapur, Indie a Čína). Důvodem zřejmě byla dálka
a australská příjemná „zima“.
Let společností Arabských emirátů byl nejen dlouhý, ale i pozorností překypující. Letušky nám stále nabízely něco k pití, k jídlu (třeba
Campari s pomerančovým džusem, což už mi dlouho od jiných leteckých společností v ekonomické třídě nabídnuto nebylo a považuji tuto
skladbu nápojů za vrcholné blaho na palubě. Před vstupem do letadla
mívám záchvěvy strachu z leteckého karambolu, po jedné sklence se
3

a neplodnost. Vyzdvihla známé endokrinní působení progesteronu jako
„imunosteroidu“ , který přispívá k udržení a nastavení ochranného
prostředí pro především časnou graviditu.
Skupina kolem Ledee-Bataille (Francie) uvedla přítomnost 26
různých cytokinů v individuálních vzorcích folikulární tekutiny žen
odebraných během in vitro fertilizace (IVF). Detailní rozbor těchto
faktorů byl pak vztažen k různým výsledkům IVF. Treg buňky a jiné
leukocyty v patogenezi endometriózy byl název přenášky Australanů
(Fraser et al.). Široce nastíněná gynekologická problematika ektopické sliznice děložní vyústila v imunologickou charakteristiku četných
nálezů T-buněk, žírných a dendritických buněk, a také makrofágů,
jejichž počet a aktivita je ovlivňována Tregs.
Velmi podobně zaměřenou přednášku měla jiná skupina Australanů
(Hull let al.). Chamley et al. (Nový Zéland) se zamýšlel v širokém kompilátním zpracování nad otázkou, zda se jedná o imunologické trofoblastické nebo placentární nebo mateřsko-fetální antigenní imunologické
ovlivňování gravidity? Cheng et al. (USA) se zabýval autoimunitním
postižením vaječníků, které vede primárně k destrukci oocytů a tím
k ovariálnímu selhávání, a dále k neplodnosti. Autoři pak uvádějí výskyt
autoimunitního regulačního genu (AIRE) u myšího modelu, který dávají
do podobné souvislosti s lidským autoimunitním polyglandulárním syndromem typu 1 (APS1).
Během lidské gravidity se placenta zbavuje celé řady celulárních
zbytků, které kolují v mateřském krevním oběhu. Jedná se i o výskyt
mikrovesikulů syncytiotrofoblastu (STBM) a exosomů. Tento biologický
materiál se může spoluúčastnit na mateřské imunitě působením endoteliálních buněk, a tím vést k proinflamatorním a imunonoregulačním
účinkům. Sargent et al. (Velká Británie) přišel na to, že zvýšený výskyt
právě uvedených STBM je významně spojován s výskytem preeklampsie u matky a může tak způsobit celkovou zánětlivou odpověď a
endotheliální dysfunkci, která je celkově charakterizovaná jako tzv.
mateřský syndrom. Tým autora pak provedl charakterizaci placentální
STBM (pSTBM) technikou western blotting a průtokovou cytometrii
metodou Nanosight Tracking Analysis. Sargentova skupina pak porovnávala reakci periferních mononukleárních krevních buněk (PBMC)
u netěhotných a těhotných žen při analýze proinflamatorních cytokinů
po reakci. Významně zvýšené cytokiny IL-6 a TNFα pak nalezla i u
normálně zdravých těhotných žen oproti netěhotným, IP-10/CXC10
faktor byl významně zase nižší. Sdělení autoří uzavřeli tím, že pSTBM
indukuje významně změny v cytokinové sekreci mikrovesikoulárních
endotělových buněk.
Kim-Kwaková (USA) rozebrala ve svém sdělení nové možnosti
ve vývoji a v léčbě opakovaných těhotenských ztrát a mnohočetná
implantační selhávání. Uvedla významné změny v poměru Th1/Th2
a periferních NK buněk. Poměr CD3+ a CD3+CD4 T buněk byl vyšší
ve folikulární fázi oproti luteální fázi. Avšak CD3+CD56+ NK T buněk,
produkce Th1 cytokinů, a poměr TH1/Th2 cytokinů produkovaných T
buňkami, nebyl významně vyšší během menstruačního cyklu. Časná
folikulární fáze může ukázat dysregulaci počtu T a NK buněk právě
v době implantace. U žen s opakovanými potraty nebo opakovaným
implantačním selháváním bylo zjištěno, že proporce (%) aktivovaných
T buněčných subpopulací (CD4+/154+ z CD4+, CD8+/154+ z CD8,
CD3+/69+ z CD3 a CD8+/69+ z CD8+ buněk) jsou významně vyšší
u normálních kontrol. CD8+/154 a CD8+/69+ T buněk nepřímo korelují s INFγ/IL10 produkujících CD3/4+. Tyto změny by mohly být vztahovány k poklesu Treg buněčných hladin. Populace regulačních buněk
Foxp3+T jsou významně nižší a hladiny těchto buněk významně korelují s TNFα+ buněk. Tyto nálezy pak ukazují, že ženy s opakovanými
potraty a implantačními selháváními mají zvýšenou T buněčnou aktivitu v periferní krvi a T supresorová aktivita by pak mohla být naopak
spojována se sníženou Th1 imunitou.
Pak následovaly přednášky o vrozené imunologické ochraně ženského
reprodukčního traktu proti HIV viru a jiným sexuálně přenosným chorobám
(Wira et al. - USA, Anderson et al. - USA), o regulaci T buněčné odpovědi
proti infekci genitálního herpesu (Askar- Kanada), o imunologických vazbách uropatogenitálních poměrů Escherichia coli a o zánětlivé odpovědi
ve varlatech (Meidhardt-Německo), o infekcích Chlamydia trachomatis
a vakcinaci (Beagley –Austrálie) a další. Velmi zajímavá byla přednáška
o užívání mikrobicidních a spermicidních látek (Aitken-Austrálie) a kompilátní ukázka vývoje kontracepce od roku 1960.
Velká sekce byla věnována imunologické kontracepci z různých
úhlů pohledu. Hasegawa et al. (Japonsko) např. na animálni modelu
prokázala působení CD52 jako imunologický zdroj pro vytváření autoprotilátek nebo isoprotilátek proti spermiím. Sperm-specifické antigeny by se mohly stát základem imunologické kontracepce. Dimitriadi
(Austrálie) hovořil o LIF nebo IL-1 navázaném na polyethylen-glykolu,
jež v navázání mají v séru poloviční dobu rozpadu, což injikované myším
- gravidním samicím - zablokuje během časného těhotenství účinek LIF
na endometriu. Gupta (Indie) tradičně referoval o antikoncepčním
přístupu užití antigenů zóna pellucida, především ZP3 a ZP4 na animál-

před třiceti lety, porovnávali jsme jejich závěry prací a mladší podoby
s dnešními. Profesor Koyama vyzdvihl pokroky v buněčné imunitě a na
molekulární úrovni studií v reprodukční imunologii, zejména na animálních i lidských gametách, v oblasti vlastní gametogenese, fertilizace,
a implantace. Za velmi důležité nové poznatky uvedl i imunologický
podíl selhávání spermatogeneze a folikulogeneze, nejčastěji způsobené
autoimunitními mechanismy. Uvedl vytváření protilátek proti spermiím,
protilátek proti oocytům, zejména proti zóna pellucida, a vyzdvihl snahu
reprodukčních imunologů o imunologickou antikoncepci na základě
poznatků antigenů gamet. Jeho přednáška byla nádherným literárním
i osobním přehledem nejdůležitějších momentů v reprodukční imunologii dosažených za posledních třicet let. Jeho působivé sdělení bylo
odměněno bouřlivým potleskem nejen za projev, dokumentaci, ale i za
profesorův osobní vědecký přínos reprodukční imunologii.
Další program byl věnovaný imunitní odpovědi při „naprogramování“
embrya. P.Arková et al. (Kanada) rozebrala otázku stresu během gravidity a neuroendokrinně-imunologickou nerovnováhu mezi matkou
a plodem. Uvedla, že chronický stress u matky může navodit u plodu
v pozdějším postnatálním období jiná chronická onemocnění jako je
např. schizofrenie nebo deprese. Autorka uvedla i jiné choroby imunitního systému plodu jako jsou alergie, aterosklerosa, apod., která jsou
diagnostikována v posledních padesáti letech. Na animálním modelu
pak B.Diamondová et al. (USA) ukázala účinek mateřských protilátek
na vývoj fetálního mozku především u autoimunitních onemocnění.
Australská skupina v čele s G.A. Dekkerem (Austrálie) informovala
o imunitních vztazích při eklampsii a intrauterinní růstové retardaci
plodu, při čemž se opírala o imunitní úlohu antigenů otce. Dr.Clifton
(Austrálie) se snažil objasnit vliv pohlaví plodu vystaveného stresovým
faktorům na fetoplacentální adaptaci. Další australská skupina –
Salamonsen et al. - uvedla kompilátní přednášku týkající se děložního
mikroprostředí při plodnosti a při neplodnosti.
Následující blok přenášek již vysvětloval imunologické regulace interakce mezi matkou a plodem, zabýval se implantačním procesem časného
embrya a úlohou dendritických a NK buněk z různých imunologických
pohledů (Blois – Německo, Mor – USA, Le Bouteiller - Francie).
Keelan (Austrálie) přednášel o farmakologické inhibici ascendentní
infekce a zablokování předčasnému odtoku vody plodové u prematurit.
Uvedl, že některá antibiotika mají svoje omezení farmako-kinetická
a farmako-dynamická, a nedokáží tak ovlivnit infekci a zánětlivou
odpověď současně. Hedger (Austrálie) se zabýval spermatogenezí
a jejím ovlivněním různými zánětlivými cytokiny ( IL-1α, IL-6),
imunoregulačními faktory jako např. aktivinem A apod. Uvedl, že spermatogeneze může být ovlivněna infekcí, po té zánětem a testikulární
dysfunkcí. Rocker (Austrálie) dával do souvislosti zánětlivé procesy
vázané na obezitu a ovariální dysfunkce. Vše demonstroval jednak na
myším modelu a jednak na lidském s tím, že u obézních myších samiček
byla zhoršená maturace oocytů a zhoršený vývoj časných embryí.
Akumulované tuky indukují lipotoxickou odpověď včetně ovlivnění
endoplasmatického retikula, zvyšuje se výskyt TNF α, IL-6, IL-1β a
apoptózy. Následná ovulace a eventuálně časná fertilizace jsou značně
redukovány.
Pak následovaly velmi podobné přednášky týkající se regulační úlohy
T a Th 17 buněk obecně ( Dong - USA), a pak byly uvedeny známé
vztahy Th1 /Th2 v souvislosti s úspěšným a neúspěšným těhotenstvím
(Betz – Velká Británie, Saito - Japonsko). Autoři se z různého úhlu
shodli na tom, že regulační T buňky (Treg) hrají hlavní úlohu v udržení
semi a/nebo allogenní gravidity. Treg buňky proliferují do děložních
lymfatických cest ještě před implantací embrya, pak i po této fázi.
Úbytek Treg buněk v době implantace navozuje implantační selhání.
Ztráta Treg buněk v období časné gravidity pak vede k potratu. Saito et
al. dále uvádějí, že úbytek Treg buněk v pozdější graviditě nezpůsobuje
žádné abnormální příznaky během těhotenství, proto se zdá, že Treg
buňky nejsou zapotřebí pro udržení gravidity po nastavení tolerance
k antigenům otce. Saitova pěkná přednáška přesvědčila posluchače o
tom, že regulační NK a Treg buňky regulují koordinovaně mateřský
imunitní systém tak, aby proběhlo úspěšné těhotenství.
Hertzog et al. (Austrálie) charakterizoval nově objevený nový
cytokin, IFNε, regulující slizniční imunitu. Markert et al. (Německo)
tradičně hovořil o placentální a trofoblastické diferenciaci pomocí
receptorů aktivujících různé intracelulární signalizační cesty, takové
jako Janus Dinase/Signal Transducer a Activator of Transcription
(JAK/STAT), Mitogen Activated Protein Dinase (MAPK) nebo savčí
Target of Rapamycin (mTOR). Tyto imunologické dráhy jsou schopny
se navzájem ovlivňovat především pomocí leukemického inhibičního
faktoru (LIF), IL-6, IL-11 a oncostatinu, tedy skupinou imunologických
faktorů patřících k „rodině“ IL-6.
Také myší model prsní žlázy ukázal na významný podíl JAK/STAT
v cytokinové regulaci (Watson et al. - Velká Británie). SzekeresBarthoová (Maďarsko) uvedla podobné regulační vztahy JAK/STAT k
progesteronu, obecně k endokrinně-imunitnímu působení na plodnost
4

eklampsie, diabetu, obezity a snížené plodnosti , dále na analýzu seminální plazmy a jejímu vztahu k infekci a kvalitě spermií a na průkaz
spermimobilizačních a spermaglutinačních protilátek (mladí výzkumníci z Indonésie, Japonska, Polska a Austrálie).
Kitaya et al. (Japonsko) sledoval aberantní adhezní molekuly a chemokinovou expresi u chronické endometritis, která je možnou příčinou
sterility a opakovaného implantačního selhávání. Řekové (Perros et al.)
navrhovali imunotropní intravenozní dietu, která suprimuje počet a aktivitu NK buněk u pacientek opakovaně selhávajících v IVF. Některé
práce (např. Sunami-Japonsko, McCracken-Austrálie a jiné) sledovaly
podobnou problematiku transplantační imunologie matka-plod. OseiKumah et al. (Austrálie) rozebírala problematiku výsledků průtokové
cytometrie těhotných žen se základní diagnózou astma bronchiale.
Práce Ulcova-Gallova Z. a Subrt I. referovala soustředěnou studií
sledování imunologické příčiny a výsledky genetických trombofilních
faktorů opakovaného potrácení u žen a především výsledky léčby, která
byla aktuálně u těchto pacientek prekoncepčně a pak postkoncepčně
nasazena. Z 258 pacientek úspěšně porodilo 183 (21 %), 53 (20,5 %)
opět potratilo, a 22 (8,5 %) pacientek znovu neotěhotnělo nebo adoptovalo.
Na úplný závěr kongresu byly vyhlášeny výsledky korespondenčních
voleb do nového výboru Mezinárodní společnost reprodukční imunologie (ISIR). Měla jsem upřímnou radost, že jsem do výboru International
Society for Reproductive Immunology byla zvolena na pěkném pátém
umístění členů i já.
Kulturní vsuvky University v Adelaide (organizátorem byla prof.
Sarah Robertson) byly jen dvě: ten první pracovní večer po děsně
dlouhé a ke konci už hodně úmorné cestě jsme byli pozváni na skromnou večeři, kde nám zatroubili dva na výsost obézní Aboriginci na
dingeridoo, jeden troubil a druhý vykřesával z australského dřeva oheň
a protože byla tma a vlhko a oheň stále nehořel, tak se ti dva domorodci
pak vyměnili.
Poslední, již neodborný den kongresu, byl věnován návštěvě
Velkého bariérového útesu. Autobusy jsme odjeli do Port Douglasu
a trimaranem pak po hodině a půl zakotvili v Agincourt Reef, k pontonové plošině, která byla uprostřed oceánu opatřena pitnou vodou,
převlíkárnami, ploutvemi, šnorchly, jídelnou, toaletami, sprchovacími
kouty, neoprénovými obleky různých velikostí apod. Ti, kdož nechtěli
pod vodou pozorovat nádheru mořských korálů a neobyčejné množství
barevných ryb, které do vás neustále šťouchaly, mohli využít zvláštní
lodi s prosklenými boky a pozorovat všechnu tu podmořskou krásu
v suchu. Znaveni odborným i kulturním programem jsme pak večer
přejeli zpět do nízkého hotelového komplexu Palm Cove a za šera
fotografovali klokany, jak se pasou několik metrů před námi.
Když nyní píši tyto řádky, je mi smutno. Povodně, které teď řádí
v Queenslandu, poničily i tu nádhernou oblast, ve které jsme odborně
reprezentovali, a ve které teď řada Australanů bojuje o holé životy.
Velmi na ně vzpomínám...
Podpořeno MSM 0021620812
Zdenka Ulčová–Gallová
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

ním modelu (opice – Macaca radiata, myši, divocí koni). O vývoji nové,
vaginální, nehormonální antikoncepci spočívající v imunologickém
ovlivňování LIF u myší hovořil Menkorst et al. (Austrálie).
Volchek et al. (Austrálie) demonstroval školskou přednáškou
vývoj lymfatických cév v lidské placentě a edometriální decidualizaci.
Následující krátké vstupy byly jen dílčími výsledky sledování některého
imunologického faktoru na animálním modelu. Pelzer et al. (Austrálie)
se snažil vysvětlit mikrobiální kolonizaci folikulární tekutiny a její
následné cytokinové odpovědi jako důvod snížené plodnosti. Shima et al.
(Japonsko) přednášel o otcovských antigenech a specifických regulačních
T buňkách, které infiltrují lymfatickou oblast před implantací a dělohu
po implantaci. Moldenhauer et al. (Austrálie) poskytl informaci z experimentu. GM-CSF reguluje uterinní makrofágy a dozrávání dendritických
buněk a prezentaci antigenů. O izolaci a molekulární podstatě lidské
HLA-G+ molekule extravilózního trofoblastu zazněla tentokrát jen
jedna práce (Tilburgs te al. – USA).
Také posterové části byla věnována mimořádná pozornost,
protože nejlepší postery pak byly odměněny diplomy a zajímavým
peněžním obnosem. Byla jsem též v týmu hodnotitelů a musím říci, že
některé experimenty měli australští organizátoři vyčlenit k působivé
přednášce.
Řada prací byla věnována animálním, zejména myším modelům
sledování protilátkových odpovědí navozených účinkem antigenu ZP3
(Lloyd et al.-Austrálie), vývoji rekombinantní myší CMV vakcíny
namířené k ZP3, která velmi rychle navozuje ireversibilní neplodnost
u BALB/c myšího kmene. Guerin et al. (Austrálie) sledoval účinek
seminární plazmy na uterinní Foxp3+ T regulační buněčnou populaci skrz CCL19 zprostředkovaných během peri-implantačního období
u myši. Detailní pohled ukazuje, že samčí seminální tekutina patří
mezi klíčové regulátory uterinních Treg buněk. Chin et al. (Austrálie)
uvádí, že zánětlivý podnět v pre-implantačním období programuje
pre-implantační embryo pro pozdější opačné účinky fetálního a placentárního vývoje. Byly též rozebrány účinky cytokinu IL-10, které
chrání časné embryo. Na myších modelech byly sledovány další faktory jako vzájemná imunologická regulace dendritických buněk a NK
buněk v časné graviditě (Barrientos et al. – Německo), u žen opakovaně
potrácejících (Liao et al.- Čína), apod.
Andraweera et al. (Srí Lanka) uvedl nukleotidový polymorfismus
v genech regulujících zánět a riziko opakovaného potrácení žen ze Sri
Lanky. Yenson et al. (Austrálie) sledoval účinky anti-IgD jako možného
imunoregulátoru. Skupina zjistila, že anti-IgD nemá žádný účinek na
vznik cytokinů B-buněk v in vitro PBMC populaci, ale že došlo např.
k významnému zvýšení obou Th1 a Th2 cytokinů pomocí CD4+ T
buněk, směrem k silnější Th2 reakci. Imunohistochemické studie se
velmi často opakovaly s podobnou tematikou a podobnými výsledky
(opakované potraty, corpus luteum a imunologie, NK buňky a selhání v
reprodukci, autoimunitní onemocnění a potratovost, cytokinové profily
v pupečníkové venózní a arteriální krvi u předčasně narozených dětí
- australské skupiny mladých badatelů).
Velké množství prací s podobnými výsledky se zaměřilo na sledování
buněčné imunity pomocí průtokové cytometrie v diagnostikách pre-

17. KINANTROPOLOGICKÉ DNY – INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ, 6. – 7. 10. 2010
Konferenci uspořádala Univerzita Hradec
Králové ve spolupráci s tamní FN, pod záštitou
České společnosti tělovýchovného lékařství.
Na úvod zazněly čtyři hlavní referáty. Prof.
Lubkowska z Polska se zabývala vlivem
celotělové kryoterapie na zdravou sportující i nesportující populaci. Hlavní indikace
jsou symptomy přetrénování a různé bolestivé symptomy. Problematika byla studována z hlediska kardiovaskulární reakce, lipidového spektra, hematologických parametrů,
hormonální reaktivity, antioxidačního stavu
organismu a imunologické reaktivity. Nebyly
zjištěny škodlivé vlivy na organismus.
Prof. Zeman (ÚTL LF Plzeň) přednesl
přehledný referát o pohybové aktivitě v extrémním chladu. Chlad působí výrazný výdej
katecholaminů a aktivaci hypofýzo-nadledvinkové osy. Pro rozvoj chladové adaptace jsou

nezbytné thyreoidní hormony. Katecholaminy
způsobují redukci krevního průtoku v kůži
a vnitřních orgánech, především v ledvinách.
Klesá glomeruální filtrace a objevuje se
výrazná proteinurie. Ochrana proti tepelným
ztrátám je možná zvýšením izolační schopnosti tělesného povrchu a termogenezí. Nové
poznatky v netřesové termogenezi u dospělého
člověka ukázaly výraznou metabolickou
aktivitu hnědé tukové tkáně (BAT) chladem
a působením sympatiku až u 40% lidské populace. V hypotermii se snižuje tělesná aktivita a tím i produkce tepla, takže může dojít
až k nebezpečným situacím. Otužování vůči
chladu je významné v prevenci tzv. nemocí
z nachlazení. Zvýšení odolnosti vůči těmto
onemocněním provázené vyšším IgA bylo
otužováním opakovaně prokázáno.
Doc. Šmahelová z Prahy shrnula v přehledné
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přednášce poznatky o epidemiologii, patogenezi, léčbě a prevenci (včetně edukace)
diabetes mellitus I. a II. typu.
Prof. Svačina z Prahy vyzvedl význam pohybové aktivity u diabetu. Sport u diabetiků
má významné efekty kardiovaskulární
a menší efekty metabolické. Fyzická aktivita je u diabetika někdy spojena s rizikem
hypo- i hyperglykémie. Vypracována jsou
schémata pro dávkování inzulínu i glycidů
při sportu. Nejvýznamnější však zůstává individuální selfmonitoring sportujícího diabetika
a úprava jeho léčby. Systematicky je možno
předpisovat fyzickou aktivitu i ji provádět
v tzv. rekondičních centrech.
Následně pokračovala jednotlivá desetiminutová sdělení v sekcích.
1. Tělesná zátěž ve školní tělesné výchově,
sportovním tréninku a pohybové rekreaci.

Gallová a kol. (SR) se zabývala úrovní pohybové výkonnosti mladých basketbalistek (14
let). Porovnávala mistrovský tým Slovenska
a Slovinska v motorických testech. Ve všech testech zjistili vyšší výkonnost slovenských basketbalistek. Thun se zabýval problematikou závodní
kilometráže mládeže v rychlostní cyklistice.
2. Účinky chladu na lidský organismus.
V této sekci sledovala Krumlová a kol.
(FTVS Praha) elektrickou aktivitu svalové
tkáně (EMG) po aplikaci celotělové kryoterapie (WBC). U 4 z pěti měřených probandů
došlo k oddálenému nástupu svalové únavy
po aplikaci WBC.
3. Význam pohybové aktivity u diabetu.
Valešová a kol. (FZS ZČU Plzeň) ve své
studii zmapovala možnosti organizované
pohybové aktivity pro diabetiky v Plzeňském
kraji. V práci byly uvedeny i možnosti fyzické
aktivity pořádané I. interní klinikou FN. Mezi
ně patří např. rekondiční pobyty, cvičení či
plavání diabetiků.
4. Rehabilitace, regenerace a tělesná zátěž.
Bártlová a kol. (Brno) hodnotila tříměsíční rehabilitaci u 280 pacientů po cévní mozkové příhodě.
Výsledky ukazují pozitivní vliv rehabilitace.
Havelková a kol. (Brno) se zabývala druhou
fází kardiovaskulární rehabilitace pacientů
s ICHS. Dvanáctitýdenní rehabilitační program

zahrnoval aerobní trénink i mírné odporové
cvičení. Po ukončení autoři zjistili statisticky
významné zvýšení příjmu kyslíku, maximálního
výkonu a maximální zátěže v odporovém testu.
Konečný a kol. (Brno) vyšetřoval variabilitu srdeční frekvence (HRV) u roztroušené
sklerózy mozkomíšní. Neprokázal významné
narušení distribuce jednotlivých spektrálních
pásem HRV ani významnou převahu ve smyslu sympatikotonie nebo parasympatikotonie
při dýchání.
Mrkvicová a kol. (Brno) sledovala rehabilitaci po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Zjistila významné zvýšení izometrické svalové síly quadriceps femoris proti
vstupním hodnotám na operované, ale i na
kontrolní dolní končetině.
Palanová a kol. (Brno) se zabývala rehabilitačními programy v průběhu hemodialýzy u
pacientů v terminálním stádiu chronické renální
insuficience. Po dvaceti týdnech intradializační
rehabilitace došlo k významnému prodloužení
ušlé vzdálenosti při šestiminutovém testu
chůze.
5. Vária
Dlouhý a Sysel aplikovali přístroj VacuShape
a zjistili pozitivní ovlivnění závažného rizikového faktoru aterosklerózy – intraabdominálního
tuku. Tyto závěry potvrdili při dlouhodobém

sledování i Martiník K. a Martiník T. (Hradec
Králové)
Motyčka a kol. provedli dynamickou a kinetickou analýzu techniky plavání reprezentace ČR 2009/2010. Jimi vyvinutý tachograf
snímá rychlost plavání a vyhodnocuje pohyb
plavce. Videozáznamy pod vodou ukazují
polohu těla a končetin plavce při nejvyšší
dosažené rychlosti, ale i nedostatky v plavecké
technice.
Fialová, Fiala: Pohybové aktivity u vybraných
skupin žen. Autoři porovnali skupinu seniorek
(60-77 let) se skupinou žen středního věku
(40 – 59). Seniorky uváděly nejčastěji cvičení
dvakrát týdně 1 hodinu, ženy střední generace
jednou týdně 1 hodinu. Seniorky měly lepší
znalosti o svém zdravotním stavu.
Konference proběhla v novém kampusu
hradecké univerzity za velkého zájmu lékařů,
fyzioterapeutů a tělovýchovných pedagogů.
Překvapivá byla také velká účast studentů.
Pro přednášející připravili pořadatelé bonus
ve formě možnosti bezplatného použití kryokomory. Neformální diskuze pokračovala i 6.
10. večer při rautu. Krásné podzimní počasí
umožnilo i procházky překrásnými hradeckými sady a městem, které nese výraznou pečeť
působení architekta Gočára.
Prof. MUDr. Václav Zeman,CSc.

XXVII. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XIX.
KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS,
XV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 7. - 9. ŘÍJNA 2010
dou. Odpolední sekce byla zahájena blokem SRDEČNÍ SELHÁNÍ
(předsedající: Špinarová L., Vítovec J.), kde byl diskutován význam
natriuretických peptidů v určení léčby srdečního selhání, výsledky
studie SHIFT s ivabradinem, zkušenosti s endomyokardiální biopsií,
resynchronizační léčba v léčbě srdečního selhání a charakteristika
pulzní vlny u osob s akutním srdečním selháním. Slavnostní Brodovu
přednášku Arteriální poruchy u pacientů s renální nedostatečností
poté přednesl prof. G. London (Université Claude Bernard Lyon I,
Hospices Civils de Lyon, Department of Nephrology, Lyon, Francie).
Následoval blok věnovaný hypertenzi a ledvinám (předsedající: Ryšavá
R., Monhart V.) ve spolupráci s Českou nefrologickou společností
věnovaný hypertenzi u nemocných s chronickým onemocněním ledvin
v jednotlivých stádiích a u transplantovaných nemocných (srdce, ledvina), diagnostice a léčbě renovaskulární choroby a prevalenci selhání
ledvin v ČR dle dat ze studie MONICA. Den byl zakončen valnou
hromadou PS Preventivní kardiologie.
8. října byl program zahájen blokem EXPERIMENTÁLNÍ
HYPERTENZE (předsedající: Kuneš J., Červenka L.). Sekce
ENDOKRINNÍ ASPEKTY HYPERTENZE (předsedající: Horký
K., Ceral J.) byla věnována roli aldosteronu u arteriální hypertenze,
jeho vlivu na remodelaci levé komory a tuhost cévní stěny, feochromocytomu a jeho vlivu na metabolismus a kardiovaskulární riziko.
V sekci TEPNY A HYPERTENZE (předsedající: Špinar J., Filipovský
J.) prezentovali Seidlerová J., Filipovský J., Mayer O. jr., Dolejšová
M., Cífková R., Wohlfahrt P. (II. interní klinika, FN Plzeň a Oddělení
preventivní kardiologie, Fakultní Thomayerova Nemocnice, Praha)
práci Účinek antihypertenzní léčby na aortální tuhost v obecné
populaci. Zjistili, že v obecné populaci užívání antihypertenziv zpomaluje
vzestup aortální rychlosti pulzové vlny (aPWV) s věkem. Vzestup
aPWV s krevním tlakem byl také menši u léčených pacientů v porovnání s neléčenými jedinci. Antihypertenzní léčba zamezuje zvyšování
aortální tuhosti dokonce u jedinců, jejichž krevní tlak není dobře
kontrolován. V další přednášce VZTAH MEZI KONCENTRACÍ
VITAMINU D A AORTÁLNÍ RIGIDITOU (Mayer O. jr., Filipovský
J., Seidlerová J., Cífková R.) prezentovali nález významné negativní
a nezávislé asociace mezi koncentrací vitaminu D a aortální rychlostí
pulsové vlny v souboru obecné populace. V sekci PREVENTIVNÍ
KARDIOLOGIE II - Lze přispět k přesnějšímu stanovení celkového

Na počátku října 2010 se konala v Mariánských Lázních tradiční
konference České společnosti pro hypertenzi (ČSH) a pracovních skupin Preventivní kardiologie a Srdečního selhání České kardiologické
společnosti (ČKS). Konference byla dne 7. října slavnostně zahájena
za účasti prof. MUDr. Jana Filipovského, CSc., předsedy organizačního
výboru konference a přednosty II. interní kliniky LF a FN v Plzni,
prof. MUDr. Jiřího Widimského jr., CSc., předsedy České společnosti
pro hypertenzi, prof. MUDr. Jiřího Vítovce, CSc., předsedy pracovní
skupiny Srdeční selhání ČKS, prof. MUDr. Renaty Cífkové, CSc.,
předsedkyně pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, PaedDr.
Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, pana Zdeňka Krále,
starosty města Mariánské Lázně, ing. Leo Novobilského, generálního
ředitele Léčebných lázní, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., děkana
Lékařské fakulty UK v Plzni a ing. Jaroslavy Kunové, ředitelky FN
Plzeň.
V navazující sekci LÉČBA HYPERTENZE (předsedající Filipovský
J., Linhart A.) byly představeny výsledky studie ACCORD zabývající
se léčbou arteriální hypertenze u diabetiků, diskutována hypertenze
v těhotenství, vliv syndromu spánkové apnoe na hodnoty krevního tlaku
a možnost monitorace compliance s léčbou antihypertenzivy pomocí
měření jejich sérových hladin. Následovala slavnostní přednáška autorů
Hamet P. Tremblay J., Šeda O. (Kanada) Klinické využití dat získaných
z celogenomových studií: naděje, překážky a výhledy do budoucna
/Clinical use of data generated by GWAS: Promises, hurdles and future
outlook/. V sekci PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE I (předsedající:
Cífková R., Zdrojewski T.) představila prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc.
Evropskou asociaci Prediktivní, preventivní a personalizované medicíny
a následující přednášky byly věnovány poklesu úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční v České republice a v Polsku. V následující sekci
moderovaných posterů bylo plzeňským zástupcem předneseno sdělení
kolektivu autorů II. interní kliniky a Kliniky zobrazovacích metod
KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO U NEMOCNÝCH S DIABETES
MELLITUS 2. TYPU A MÉNĚ TRADIČNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY
(Nussbaumerová B., Rosolová H., Ferda J., Šefrna F., Šifalda P., Šípová
I.), v němž autoři upozornili na nutnost měření obvodu pasu u diabetiků
2. typu a vyšetření všech jejich standardních rizikových faktorů
a možnost kombinace s dalšími markery, jako je CT srdce s určením
kalciového skóre a C-reaktivní protein stanovený ultrasentizivní meto6

Přednáší MUDr. Seidlerová, za předsednickým stolem
prof. MUDr. J. Špinar, CSc. (LF Masarykovy univerzity Brno)
a prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. (LF UK Plzeň)

Prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc, F.E.S.C. (LF UK Plzeň)
a prof. MUDr. M. Souček, CSc. (LF Masarykovy univerzity Brno)

Švihlová L., Witová I. (II. Interní klinika, FN Plzeň) o Vyšetřovacích
metodách u nemocného s hypertenzí, v bloku věnovanému edukaci nemocných zazněla např. sdělení NOVÉ PŘÍSTUPY K LÉČBĚ
VYSOKÉ KONCENTRACE CHOLESTEROLU ZMĚNOU
ŽIVOTNÍHO STYLU. NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ DIETA?
(Kornerová J., Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň) a VÝŽIVA
JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ÚSPĚŠNÉ PREVENCE A LÉČBY
HYPERTENZE (Kreuzbergová J., Oddělení klinické dietologie, FN
Plzeň). V sekci PÉČE O NEMOCNÉ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM
SELHÁNÍM (předsedající: Kreuzbergová J., Witová I.) se prezentovaly
sestry II. interní kliniky FN Plzeň sděleními Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním srdečním selháním na JIP (Kožíšková M., Kmecová
J., Mayer O.), Péče o pacienta se srdečním selháváním - zkušenosti ze
zahraničí (Musilová L., Maggiolini A.) a Péče o nemocné s chronickým srdečním selháním ( Hejdová D., Hrabáková A.). V poslední
sekci věnované diabetes mellitus a ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
VE VZTAHU KE KARDIOVASKULÁRNÍM CHOROBÁM
(předsedající: Nevrtalová D., Růžičková I.) byla prezentována sdělení
autorů Šifaldová D., Poslední M.: Diabetes mellitus, vliv dobré kompenzace a uspokojivě korigované arteriální hypertenze na zpomalení
progrese diabetické nefropatie, Kvíderová Z., Hrubá M., Jílková M.,
Rosolová H.: Vyšetřování venkovské populace na rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu v pojízdné ordinaci a Jílková
M.: Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi,
diabetická noha, všichni II. interní klinika, FN Plzeň.
Odborný program byl doplněn symposii farmaceutických společností.
Společenský program byl bohatý - 7. října se uskutečnil večer na
přivítanou se swingovou a taneční skupinou Blue Star, večer 8. října
proběhla návštěva zpívající fontány a koncert Plzeňského orchestrálního sdružení. Nezbývá než těšit se na další ročník této oblíbené konference, která se v příštím roce bude konat v Českém Krumlově.
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.,
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. II. interní klinika

kardiovaskulárního rizika? (předsedající: Vaverková H., Piťha J.) bylo
diskutováno měření rychlosti pulsové vlny (Filipovský J.), stanovení Creaktivního proteinu (Rosolová H.), vyšetření karotid a indexu kotníkpaže ultrazvukem a genetic-ké vyšetření. O INVERZNÍ ASOCIACI
MEZI KONCENTRACÍ LEPTINU A KONZUMACÍ ALKOHOLU
a možnosti jejího bene-fitu v dopadu na kardiovaskulární riziko hovořil
O. MAYER O jr. za kolektiv autorů MAYER O jr., Filipovský J.,
Bruthans J., Galovcová M., Cífková R (II. interní klinika, FN Plzeň a LF
UK, Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha, Oddělení preventivní kardiologie, FTN, Praha). Byla uvedena Iniciativa odborných
společností proti kouření a na pomoc kuřákům (Linhart A, Praha).
Následovala přednáška prezidenta ČSH Primární aldosteronizmus,
update (Widimský J. jr., Praha) a blok zahraničních přednášejících –
prof. S. Laurent (Department of Pharmacology and Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale U970, Hôpital Européen Georges
Pompidou, Paříž, Francie) přednesl sdělení Drugs and arterial stiffness:
how to prevent early vascular ageing a prof. M. Azizi (Université Paris
Descartes, Faculté de Médecine, Paříž, Francie) sdělení Aldosterone
synthase inhibition. Den byl zakončen valnou hromadou ČSH.
Poslední den konference 9. říjen byl zahájen blokem HYPERTENZE
U DĚTÍ (předsedající: Seeman T., Kolský A.) a poté následovala sekce ŽHAVÉ NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (předsedající: Rosolová H., Souček M.), kde byly prezentovány výsledky studií ROADMAP,
ATHENA, ONTARGET, porovnán clopidogrel s prasugrelem (Mayer
O., Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň) a přehodnocena evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze z pohledu
nových poznatků.
V programu konference měli dne 8. října své místo i nelékařští
pracovníci, kdy Plzeňáci měli tradičně významné zastoupení. V bloku
METODY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, VYŠETŘOVACÍ
METODY U NEMOCNÉHO S HYPERTENZÍ (předsedající: Witová
I., Krutská S.) hovořila M. Kyselová za kolektiv autorů Kyselová M.,

37. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES
PLZEŇ, 14. - 16. 10. 2010
Ve dnech 14. až 16. října 20101 proběhl
v Parkhotelu v Plzni již 37. Český radiologický kongres s mezinárodní účastí, jehož
pořadatelem byla Klinika zobrazovacích
metod, presidentem kongresu byl spectabilis
děkan Lékařské Fakulty v Plzni doc. MUDr.
Boris Kreuzberg, CSc. a vědeckým sekretářem
prim. doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Tématicky
se vrcholné setkání Radiologické společnosti
ČSJEP věnovalo zobrazovacím metodám
u onkologických onemocnění. Ve třech dnech
zaznělo na sto přednášek, které byly zaměřeny
na již tradiční témata jako je například sta-

ging bronchogenního karcinomu nebo staging
gynekologických nádorů, ale i na nové trendy
v zobrazování jako je molekulární a funkční
zobrazování. V programu nechyběly ani sekce
zaměřené na screening karcinomu prsu a sekce
zaměřené na léčbu nádorových onemocnění
intervenčními radiologickými metodami.
Význam akce dokumentovala vysoká účast,
kdy bylo zaregistrováno více než 650 radiologů
z České republiky. Ze zahraničních hostů vystoupili se svými příspěvky prof. Rist z Univerzitní kliniky Grosshadern v Mnichově,
prof. Flohr z Institutu aplikované biofyziky
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z University Nürnberg-Erlangen a prof.
Rienmüller z Universtitní kliniky ve Štýrském
Hradci. Jedinečné postavení plzeňské Kliniky
zobrazovacích metod v rámci České republiky,
ale i nikoliv nevýznamné v rámci mezinárodním, dokumentovaly přednášky plzeňských
radiologů. Tvořily více než jednu třtinu
prezentovaných sdělení, kdy jejich témata byla
právě orientována na progresivní techniky
jako je hybridní zobrazování neuroendokrinních nádorů, používání 3D angiografie v terapeutické chemoembolizaci jaterních nádorů,
radiofrekvenční ablaci nádorů a zobrazování

komplikací u nemocných s imunodeficiencí po
transplantacích kostní dřeně.
Z nejvýznamnějších prací, přednesených
plzeňskými autory, uvádíme:
Kreuzberg B.: Zobrazení gynekologických
nádorů magnetickou rezonancí;
Ferda J.: Zobrazení nádorových onemocnění
pomocí SPECT/CT;
Ferda J.: Zobrazení nádorů mozku pomocí

DECT a objemového perfuzního CT;
Mírka H.: Computer Aires diagnosis v CT;
Ferda J.: Hybridní zobrazení nádorů jater;
Mírka H.: Objemové perfuzní CT nádorů jater;
Ferda J.: Kontrola efektu terapie nádorů jater
zobrazovacími metodami .
Celkově lze konstatovat, že 37. Český radiologický kongres dokázal, jakým dynamickým
rozvojem procházejí zobrazovací metody

u onkologických onemocnění a že česká radiologie dosahuje úrovně srovnatelné s našimi
nejbližšími sousedy na západě. Všichni
účastníci kongresu z Plzně odjížděli nejen
obohaceni o nové poznatky, ale také uspokojeni s příjemným prostředím kongresového
centra plzeňského Parkhotelu a s návštěvou
západočeské metropole
prim. doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

8. KONFERENCE AKUTNÍ KARDIOLOGIE
KARLOVY VARY, 2. - 6.12. 2010
Šolarová prezentovala poster týkající se péče o pacienta po koronarografii na KJIP včetně péče o místo vpichu. Staniční sestra KJIP Bc. Jitka
Stočesová pak jedné ze sesterských sekcí předsedala.
Celkově se tedy Kardiologické oddělení I. interní kliniky prezentovalo
8 lékařskými sděleními a 2 sesterskými sděleními (aktivní účastníci - viz
foto).
Letošní konference opět potvrdila důležitost kardiologické intenzivní
péče, která je nemyslitelná bez spolupráce s ostatními obory kardiologie.
Kongres proběhl nakonec úspěšně i přes sněhové kalamity v Čechách 1.
den konference.
Doc. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
člen výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS

Ve dnech 2.- 6.12. 2010 se uskutečnila 8. konference pracovní skupiny (PS) Akutní kardiologie České kardiologické společnosti (ČKS).
Konference se 7. rokem konala v Karlových Varech a 2. rokem v prostorách hotelu Pupp. Kongresu se zúčastnilo celkem 426 delegátů, z toho
230 lékařů a 130 sester z České republiky a byli zde i pozvaní řečníci z
Francie a Slovenska. Odborný program konference pokrýval řadu oblastí
akutní kardiologické intenzivní péče, ale i problematiku intervenční
kardiologie, arytmologie a kardiopulmonální resuscitace. Součástí programu byl i blok věnovaný etickým otázkám v intenzivní péči. Paralelně
probíhala lékařská a sesterská sekce včetně sekce posterové.
Na odborném programu se tak jako v minulých letech opět nemalou
měrou podílelo Kardiologické oddělení I.interní kliniky LFUK a FN
Plzeň. Ve spolupráci s PS Intervenční kardiologie ČKS proběhl blok
„Radiální přístup v intervenční léčbě akutních koronárních syndromů“.
Asistent MUDr. Ivo Bernat přednesl v tomto bloku 2 sdělení a doc.
MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. bloku spolupředsedal. V sekci věnované
mechanickým srdečním podporám prezentoval MUDr. Jan Pešek
sdělení věnované perkutánním koronárním intervencím s podporou
systému Impella a Richard Rokyta souhrnnou přednášku o intraaortální balónkové kontrapulzaci doplněnou vlastními daty. Asistent MUDr.
Milan Hromádka, Ph.D. měl 2 přednášky, první na téma „echo-guided“
perikardiocentézy a druhou na téma přínosu časného stanovení hypersenzitivního troponinu T u akutního infarktu myokardu. MUDr. Jakub
Čech prezentoval 2 postery týkající se techniky provádění mírné hypotermie po kardiopulmonální resuscitaci a kazuistiku disekce koronární
tepny jako následek autohavárie. Richard Rokyta také spolupředsedal
bloku věnovaném novinkám v doporučeních pro kardiopulmonální
resuscitaci včetně možnosti využití mechanických systémů LUCAS
a AUTOPULS.
Aktivní účast měli rovněž sestry Kardiologické jednotky intenzivní
(KJIP) péče 1.interní kliniky. Bc. Zuzana Lavičková přednesla sdělení
o úloze sestry při diagnostických a léčebných výkonech na KJIP. Andrea

XIV. KONGRES O ATEROSKLERÓZE
ŠPINDLERŮV MLÝN, 9. - 11. PROSINCE 2010
Již počtrnácté se na tradičním místě v tradičním
termínu konal kongres České společnosti pro
aterosklerózu (ČSAT). Prezidentem kongresu byl prof. MUDr. R. Češka, CSc. z III.
interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
(VFN) a I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze (LFUK), předseda České internistické
společnosti. Kongres byl tentokrát pořádán ve
spolupráci s Českou gynekologickou společností.
Hlavní a velmi populární byla právě společná
sekce s gynekology věnovaná hormonální
substituci (HRT) a hormonální antikoncepci
(HAK). Hosty byli MUDr. T. Fait, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a I. LFUK
v Praze a MUDr. R. Jarošová z privátní gynekologické ambulance v Praze. Obsahem sdělení
i bohaté diskuse ve společné sekci bylo, že HRT
je přínosná pro léčbu klimakterických poruch
a pro prevenci osteoporózy, ale nikoliv pro kardiovaskulární prevenci. K minimalizaci kardiovaskulárního rizika HRT je třeba začít s užíváním

HRT co nejdříve v menopauze, ne až za 10 let,
jak tomu bylo v některých studiích. Záleží jistě
také na druhu a dávkách hormonů - ani v tom
nebyly studie jednotné. Podávání v náplastech
bude mít zřejmě jiné účinky na rizikové faktory a kardiovaskulární systém než perorální
podávání. Hlavním rizikem HRT a HAK jsou
tromboembolické komplikace. Bylo konstatováno, že jsou podceňována vyšetření koagulace
a rodinná a někdy dokonce i osobní anamnéza
tromboembolie. Gynekologové však tyto odběry
neplánují a doporučují pečlivý odběr anamnézy
z důvodu, že není možné, aby výdaje zaplatily
zdravotní pojišťovny. Internisté a kardiologové
navrhli, že by mělo být doporučeno vyšetření
koagulace i za cenu platby pacientkou.
Další bloky byly tradičně věnovány epidemiologii kardiovaskulárních onemocnění, terapii
dyslipidémií, výsledkům nových studií, genetice a molekulární biologii a kardiometabolickému riziku. V sekci věnované epidemiologii byli
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plzeňští autoři zastoupeni sdělením „Význam
rychlosti pulzové vlny ke zpřesnění predikce
kardiovaskulárního rizika“ (J. Seidlerová, J.
Filipovský, II. interní klinika), v sekci HOTLINES
sdělením „ACCORD-eye“, které se týkalo vlivu
hypolipidemické léčby u diabetiků 2. typu na
oční komplikace (H. Rosolová, II. interní klinika) a v posterové sekci prací „Diabetes mellitus
2. typu a méně tradiční kardiovaskulární rizikové
faktory“ (B. Nussbaumerová, H. Rosolová, F.
Šefrna, I. Šípová, P. Šifalda, II. interní klinika).
Součástí kongresu byla valná hromada ČSAT
a pracovní schůzka spolupracovníků MedPed
(projekt zabývající se vyhledáváním, genetickou
diagnostikou a léčbou jedinců s těžkými formami dyslipidémií), kde jsou též zastoupeni
pracovníci II. interní kliniky, Dětské kliniky
a Ústavu klinické biochemie a hematologie LF
a FN v Plzni.
Barbora Nussbaumerová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER STOMATOLOGICKÉ KLINIKY 1. 12. 2010
Eroze zubů (autor J.Netolický). Eroze zubů jsou v současné době
nejčastějším nekariogenním postižením tvrdých zubních tkání. Autor
uvedl jednotlivé etiologické faktory a současné možnosti diagnostiky,
terapie a zejména prevence erozivních defektů zubů.
Epulis congenita (autoři V. Merglová, P. Andrle, T. Maňáková, L.
Baborská). E.C. je vzácný benigní tumor novorozenců, vyskytující se
převážně v horní čelisti. Autoři vyšetřili a léčili novorozence s útvarem
nasedajícím širokou stopkou na alveol maxily. Pro zhoršenou možnost
sání dítěte byl tumorek odstraněn elektrokauterem. Pooperační průběh
byl klidný a dítě bylo bez problémů kojeno. Histopatologické vyšetření
potvrdilo diagnózu benigní kongenitální epulis (myoblastom z granulárních buněk).
Je potěšitelné, že i přes náhlou sněhovou kalamitu v městě i okolí se
večera zúčastnila řada posluchačů, zejména studentů Lékařské fakulty.
Program večera s přehledem moderoval prim. MUDr.M.Choc,CSc.

Na programu večera Stomatologické kliniky v Plzni, který se konal na
Šafránkově pavilonu dne 1.12.2010 bylo pět následujících přednášek:
Fibrózní dysplazie čelistí (autoři L. Hauer, J. Jambura, L. Hostička,
P. Andrle, V. Vyskočil a T. Waloschek). Fibrózní dysplazie je relativně
vzácné geneticky podmíněné onemocnění jedné nebo více kostí;
průběh onemocnění je většinou asymptomatický. Autoři ve svém
sdělení shrnuli současné poznatky a prezentovali případy FD diagnostikované na Stomatologické klinice v letech 2005 – 2010.
Lymfom imitující zánětlivé onemocnění čelisti (autoři P.Pošta,
L.Hauer, M.Schützová, P.Andrle, L.Hostička, J.Jambura). Autoři uvedli
kasuistiku pacienta s postižením ústní dutiny difúzním velkobuněčným
B lymfomem. Prvotní vyšetření a klinické projevy vedly k mylné
diagnóze odontogenní zánětlivé afekce v oblasti alveolu horní čelisti.
Včasná správná diagnóza může léčbu lymfomu výrazně urychlit.
Karcinom alveolárního výběžku maxily (autoři J.Jambura, P.Andrle,
L.Hostička, L.Hauer). Byla prezentována kasuistika pacienta s karcinomem alveolárního výběžku maxily, který byl léčen radikální subtotální resekcí maxily s následnou radioterapií.

-jak-

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER RADIODIAGNOSTICKÉHO ODDĚLENÍ
FN PLZEŇ-BORY, 8. 12. 2010
Dne 8.12.2010 se uskutečnil na Šafránkově
pavilonu Večer Spolku lékařů ČLS JEP
v Plzni vyplněný odborným programem
Radiodiagnostického oddělení FN Plzeň-Bory.
Řízení programu se, namísto nepřítomného
primáře MUDr.Jindřicha Šebora jr., pohotově
ujal přítomný předseda Spolku lékařů doc.
MUDr. Jiří Motáň, CSc.
Úvodní přednáška tradičně patřila primáři
Radiodiagnostického oddělení, MUDr. Zdeňku Chudáčkovi, Ph.D. a to s tématem Naše
první zkušenosti s endoskopicky naváděnou
ultrasonografií epigastria. Autor se zabýval
podstatou metodiky, jejími technickými
předpoklady a na obrazové dokumentaci
řady konkrétních patologických stavů demonstroval přednosti endosonografie při jejich
zobrazování. Zvláště vyzdvihl možnost snadného provedení biopsie, i jiných intervenčních
výkonů. Dokonalé využití odborně i finančně
náročné metodiky předpokládá dlouhodobou
zkušenost vyšetřujícího a dobře fungující mezioborovou spolupráci. Následující přednáška
MUDr.Václava Havla Stenózy centrálních žil
u AV shuntu byla věnována souboru nemocných, kteří byli na angiografickém pracovišti
oddělení ošetřeni pro centrálně uloženou stenosu nebo uzávěr žilní části hemodialyzačního

zkratu. Toto postižení představuje terapeutický
problém s vysokou četností recidiv, vyšším
rizikem výkonu a problematickým nasazením
stentingu v případě restenosy. Intervenční výkony přesto i zde významně oddalují nutnost
založení nové píštěle. MUDr. Martin Haas se
ve sdělení Raritní příčina dyspepsie dolního
typu zabýval kasuistikou nemocné s vzácnou pozdní abdominální metastázou karcinomu příušní žlázy. MUDr. Lukáš Růžička
prezentoval v dalším kasuistickém sdělení
Difúzní retroperitoneální procesy velmi
komplikovaný, fatálně končící případ nemocného s idiopatickou systémovou fibrózou.
Diagnostické rozpaky by u velmi netypicky
probíhajícího onemocnění pravděpodobně
mohla zkrátit biopsie některého z parenchymových orgánů, terapeutické možnosti
jsou však stále u této choroby minimální.
V následném sdělení MUDr. Jana Bulky Naše
první zkušenosti s punkcí kyčelního kloubu
pod CT kontrolou v rámci léčby přípravkem
Platelet Rich Plasma byla zmíněna technika
aplikace upraveného koncentrátu vlastních
trombocytů pacienta do kyčelního kloubu pod
CT kontrolou. Indikaci představují bolesti
v rámci artrotického postižení kloubu. Dobré
klinické výsledky metodiky v předvedeném

souboru zatím, bohužel, nejsou provázeny
finanční úhradou výkonu ze strany zdravotních pojišťoven. Program večera uzavřela
přednáškou Digitalizace mamografického
pracoviště – naše zkušenosti MUDr. Marcela
Pěchotová. Borské screeningové centrum
disponuje nejmodernějšími technickými
prostředky k provádění mamografického
screeningu a je v současné době v rámci FN
Plzeň dominantním nositelem tohoto preventivního programu (10000 vyšetření ročně).
Digitální mamografie má proti původní filmové mamografii řadu předností, jako je vysoká
kvalita zobrazení prsní žlázy, včetně kalcifikací,
ale i ostatních tkání prsu, nižší dávka, nižší
procento opakování snímků, lepší tolerance
snímkování ze strany pacientek, snazší práce
s obrazovou dokumentací. Určitou nevýhodou
přímé digitalizace pomocí plošného detektoru
obrazu jsou vysoké pořizovací náklady.
Přednášky provázela často živá diskuse
z auditoria, tvořeného v nemalé míře i lékaři
klinických oborů. V závěrečném shrnutí vyzdvihl předsedající Večera význam radiodiagnostiky pro práci klinika a ocenil výsledky
Radiodiagnostického oddělení FN PlzeňBory.
MUDr.Zdeněk Chudáček, Ph.D.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ FN 15. 12. 2010
15. prosince 2010 pořádalo Rehabilitační odd. FN Lochotín v Šafránkově pavilonu přednáškový večer, v němž bylo prezentováno šest
sdělení. Večer moderoval as. MUDr. J. Novák.
V úvodní přednášce věnované tématu „Guillain-Barré syndromu“
MUDr. H. Hladová (spoluautorka D. Rýdlová) seznámila přítomné
s problematikou tohoto závažného onemocnění. K základní obecné
charakteristice nejčastější formy GBS – (akutní zánětlivé demyelinizující polyradikuloneuritídě – AIDP) patří akutní začátek s rychle
progredující polyneuropatií, monofázickým průběhem, proteinocytologicou disociací v likvoru a charakteristickým nálezem v klinické elektromyografii. Dobrá prognóza závisí nejen na léčbě imunoglobulínem
(plasmaferezou), ale i na včasném zahájení dlouhodobé rehabilitační
péče. Sdělení bylo doplněno bohatou názornou obrazovou dokumen-

tací, zahrnující komplexní rehabilitační program u pacientů s AIDP.
Autorka zhodnotila výsledný efekt dlouhodobé rehabilitační péče na
třech kazuistikách. Původně imobilní pacienti. s obrazem těžké kvadruparesy až plegie byli po 5 až 6 měsících propouštěni z rehabilitačního
oddělení plně mobilní, plně soběstační v ADL.
Ve druhé přednášce na téma „Dopravní úrazy, kazuistika“ MUDr.
V. Roubíčková seznámila přítomné s pacienty po dopravních úrazech,
hospitalizovanými na Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň .Většinou
šlo o nemocné s polytraumaty, kteří byli nejprve v péči internistů, ARK,
chirurgie, neurochirurgie a ortopedie. Po zvládnutí akutních stavů byli pacienti přeloženi k intenzivnímu rehabilitačnímu programu na lůžkové
rehabilitační oddělení. Ve sdělení bylo uvedeno několik typických
kazuistik. Vedle kraniocerebrálních poranění šlo nejčastěji o fraktury
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tohoto syndromu je delece na dlouhém raménku 22. chromosomu (úsek
22q11), která je přítomná u 90 % pacientů s DGS. Následkem je porucha embryonálního vývoje 3. a 4. žaberního oblouku, výchlipky a jejich
derivátů. Syndrom se vyskytuje většinou sporadicky, popsány jsou však
i případy familiárního výskytu, kde syndrom vykazoval autosomálně
dominantní typ dědičnosti. Malé procento dětí s těžkou srdeční vadou
a poruchou imunitního systému nepřežije první rok života. S řádnou
léčbou srdečních vad, poruch imunitního systému i dalšími zdravotními
problémy dnes naprostá většina dětí s delecí chromozomu 22q11přežije
a dorůstá do dospělosti.
V poslední přednášce večera MUDr. J. Teplá shrnula problematiku
rehabilitace pacientů po amputaci dolních končetin. Příčinou amputací
dolních končetin je v 80 % gangréna u nemocných s diabetes mellitus.
Ve sdělení byly uvedeny pooperačních komplikace v oblasti amputace,
nepohyblivé jizvy, kožní nekrózy, nerovné okraje kostí, kontraktury
pahýlu a fantomové obtíže. Autorka zhodnotila výsledek komplexního
rehabilitačního programu u šesti amputovaných pacientů, kteří byli
na Oddělení léčebné rehabilitace hospitalizováni od 1/2009 do konce
9/2010. Dva nemocní byli přijati k nácviku chůze po amputaci, čtyři
k nácviku chůze s protézou. Při propuštění pět pacientů zvládlo samostatnou chůzi s pomůckou, jeden pacient s amputací DK a hemiparesou
staršího data se nerozchodil. Přednáška byla doplněna názornou obrazovou dokumentací.
Na závěr přednáškového večera proběhla diskuze ke všem
předneseným příspěvkům, Předsedající kladně zhodnotil výběr i úroveň všech přednesených příspěvků a kvalitní názorné obrazové dokumentace.
Prim. MUDr. Hana Hladová

páteře, luxace, fraktury HK, DK a žeber. Převažovaly ročníky v produktivním věku, z 80 % šlo o nemocné ve věku 20-60 let, v polovině
případů byla zastoupena věková skupina 30-50 let.
Třetí přednáška MUDr. K. Kiliánové „Myotonická dystrofie – kazuistika“ popisuje toto onemocnění. Jde o multisystémovou poruchu, která
postihuje kosterní i hladké svaly, oči, srdce, endokrinní a centrální nervový
systém. Geneticky se rozlišuje myotonická dystrofie typu 1, 2 a kongenitální dystrofie. Autorka ve sdělení předložila krátkodobý rehabilitační
program u pacienta s klasickou formou myotonické dystrofie.
Ve čtvrté přednášce MUDr. I. Poustková seznámila přítomné s kazuistikou „Von Hippel-Lindau-ovy nemoci“ (VHL). Jde o vzácné, autosomálně
dominantně dědičné onemocnění, projevující se postižením v jedné
nebo více lokalizacích. Zahrnuje zejména hemangioblastomy mozku
a míchy, adenokarcinomy ledvin a mnohočetné ledvinné cysty. Práce je
kazuistikou pacienta po TEP kyčle provedené pro patologickou frakturu na podkladě metastázy renálního karcinomu. V osobní anamnéze
se uvádí nefrektomie vlevo a resekce obou pólů pravé ledviny pro
renální karcinom, dále cerebellotomie pro hemangioblastom mozečku
vlevo, orchiektomie pro cystadenom nadvarlete vlevo, hemipankreatoduodenektomie pro karcinoid, hemangioblastom Th 12 a plicní
metastáza. Práce se zabývá rehabilitačními postupy i dalším vývojem
stavu pacienta. Syndrom vyžaduje pečlivý familiární screening, znalost
klinických projevů choroby a multioborovou spolupráci.
V předposlední přednášce MUDr. H. Sobotková (spoluautorka J.
Knězová) demonstrovala ojedinělou kazuistiku velice vzácného Di
Georgova syndromu s ukázkou léčebného rehabilitačního programu.
Syndrom je charakterizovaný přítomností závažných VVV srdce a imunodeficitem. Incidence je 1 : 6000 - 8000 živě narozených dětí. Příčinou

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEUROLOGICKÉ KLINIKY 22. 12. 2010
Slavnostnímu večeru předsedal Prim. MUDr.
Milan Choc, CSc. Na jeho krátký úvod navázal
přednosta Neurologické kliniky MUDr. Jiří
Polívka. CSc. a přiblížil auditoriu osobnost profesora Amblera a ve stručnosti jeho celoživotní
klinickou i vědeckou aktivitu (viz samostatný
článek).
Dále slavnostní večer pokračoval odborným
programem. V prvním sdělení kolektivu autorů
(J. Polívka, P. Ševčík, V. Rohan, A. Lukešová, J.
Suchá, M. Peterka, J. Žák) „Trombolytická léčba
iktu ve FN Plzeň“ se autoři zabývali současnou
nejvýznamnější částí aktivity Neurologické
kliniky, iktovým programem. Ve sdělení uvedli
přehled věnovaný intravenózní trombolýze za
posledních 11 let. Počty trombolýz postupně
narůstají, v roce 2009 plzeňské pracoviště dosáhlo celorepublikový primát v počtu pacientů,
léčených pro akutní ischemický iktus intravenózní trombolýzou – bylo jich 109. Autoři
vysvětlili pojem trombolyzovanost, jakožto
počet trombolyzovaných pro tuto diagnózu
vztažený ke 100 000 obyvatel za kalendářní rok.
Trombolyzovanost v Plzeňském kraji v roce
2009 je 18,88, zatímco jinde v České republice
je to 10,25. Znamená to, že v Plzeňském kraji
mají nemocní s akutním ischemickým iktem
téměř dvojnásobnou šanci na léčbu trombolýzou ve srovnání s ostatními částmi republiky. Byly diskutovány příčiny tohoto stavu. Za
hlavní důvody příznivého stavu v Plzeňském
regionu, zejména v Plzni a přilehlých okresech, autoři pokládají dlouhodobý zájem o ik-

tovou problematiku, vznik a rozvoj Iktového
programu, zformování JIP iktové jednotky,
převzetí nemocných s akutním iktem do péče
Neurologické kliniky, spolupráci s ostatními
odbornostmi v rámci FN Plzeň a cílevědomou
činnost Edukačního centra Iktového programu.
Byl uveden i podíl kliniky na celostátním
odborném programu s názvem „Vzdělávací
síť iktových center“, podporovaným MŠMT
a Evropským sociálním fondem EU.
Jako druhé následovalo sdělení kolektivu
autorů J. Fiedlera, M. Peterky, H. Fidranské a D.
Frdlíkové (obě autorky jsou z Oční kliniky FN)
s názvem „Měření tloušťky vrstvy nervových
vláken sítnice u nemocných s roztroušenou
sklerózou a optickou neuritidou“. Jde o novou
neinvazivní perspektivní diagnostickou metodu, v jejímž rozpracování a uvádění do klinické praxe má plzeňské pracoviště celostátní
prioritu.
Ve třetím sdělení „Ischemické mozkové cévní
příhody u dětí“ se MUDr. J. Rokytová zabývala iktovou problematikou v dětské neurologii.
Vyskytují se méně často než u dospělých, mají
rovněž odlišné příčiny. Časté jsou příčiny kardioembolické a nejčastější jsou v rámci trombofilních stavů, na kterých se podílejí například
genetické faktory, ale i myeloproliferativní
syndrom, leukémie a jiné malignity. Zejména
v nízkém věku se kromě paréz často vyskytují křečové stavy, typicky hemikonvulze. Byla
prezentována kasuistika tříměsíčního kojence
s iktem.

Čtvrté sdělení autorů P. Ševčíka a H. Vacovské
bylo z oblasti epileptologie : „Parciální nebo
generalizovaná epilepsie?“ Zabývalo se diagnostikou a zejména diferenciální diagnostikou
uvedených typů nemoci. Nejčastěji dochází
k záměně primárně generalizované epilepsie
(především juvenilní myoklonické epilepsie
- JME) za epilepsie fokální, což může mít
zásadní význam pro volbu správného antiepileptika. Některá chybně zvolená antiepileptika
mohou průběh onemocnění výrazně zhoršit
nebo dokonce vyvolat jiný typ záchvatů, než
kterým nemocný původně trpěl. Na příkladu
mladé pacientky bylo ukázáno, jak významné
je přesné určení typu epilepsie pro úspěšnou
léčbu, dlouhodobou kompenzaci a podstatné
zlepšení kvality života.
Poslední páté sdělení připravili autoři V.
Matoušek a J. Berger na téma „CreutzfeldtJakobova nemoc“. Jde o závažné smrtelné
prionové onemocnění. Mezi hlavní příznaky
patří progresivní demence, ataxie a myoklonus.
Pro diagnostiku jsou kromě klinického obrazu významné likvorologický nález (speciální
protein 14-3-3), typický obraz MRI a EEG.
Stručně byly zmíněny případy tří nemocných,
kteří byli v krátkém časovém období léčeni na
Neurologické klinice.
Celkem byl Večer Neurologické kliniky
i přes konání v těsně předvánočním čase dobře
navštíven a sdělení měla tradičně kvalitní
úroveň.
Jiří Polívka

CENA ČESKÉ RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝM AUTORŮM
Při 37. Českém radiologickém kongresu v Plzni byla také předána
cena Radiologické společnosti za nejlepší publikaci člena společnosti za
období 2009-2010. Cenu obdržel kolektiv autorů Kliniky zobrazovacích
metod LFUK a FN v Plzni za publikaci Ferda J., Novák M., Mírka
H., Baxa J., Ferdová E., Bednárová A., Flohr T., Schmidt B., Klotz E.,
Kreuzberg B.: The assessment of intracranial bleeding with virtual

unenhanced imaging by means of dual-energy CT angiography. Eur.
Radiol. 2009; 19(10):2518-22, IF 3,4. Cenu převzal vedoucí autorského kolektivu doc. MUDr. J. Ferda, Ph.D. od předsedy České radiologické společnosti doc. MUDr. Marka Mechla, PhD., MBA v plzeňském
Parkhotelu dne 14. října 2010. Blahopřejeme.
(r)
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MUDR. EVA DORTOVÁ OBDRŽELA CENU PURPUROVÉ SRDCE
ZA PŘÍNOS V PÉČI O PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI
Ludmila Tisovská, staniční sestra na neonatologické JIRP, Fakultní
nemocnice Ostrava
MUDr. Blanka Zlatohlávková, pediatr neonatolog, Všeobecná fakultní
nemocnice Praha
MUDr. Milena Dokoupilová, pediatr neonatolog, Všeobecná fakultní
nemocnice Praha
Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za „zranění“
v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku
přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová srdce
nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního
stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná,
aby vydržela drtivý úder. Purpurová barva je barva královská; barva
králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný,
ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé
rodiny nedonošeného dítěte. Stříbrná slza je poctou těm předčasně
narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi
rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky.
Nejen rodiče nedonošených dětí, ale i širší veřejnost by se měla o náročnosti a složitosti péče i zdravotních rizicích novorozenců dozvědět
co nejvíce. Šance předčasně narozených dětí přežít a uchovat si zdraví
stoupají, je-li je dobrá spolupráce neonatologa, pediatra a informovaných
rodičů.
Kandidáty na Cenu široké veřejnosti navrhovali a vybírali přímo rodiče nedonošených
dětí i ostatní veřejnost. Společnost Nedoklubko
a Česká neonatologická společnost v této kategorii vyznamenaly 12 kandidátů. Mezi vyznamenanými laureáty byla oceněna i MUDr. Eva
Dortová z Neonatologického oddělení Fakultní
nemocnice v Plzni.
Upřímně blahopřejeme!
Za pracovníky
Neonatologického oddělení FN v Plzni
Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci
s Českou neonatologickou společností odměnilo
letos poprvé cenou Purpurové srdce osoby,
které se významným způsobem podílejí na péči
o předčasně narozené děti. Ceny Purpurové srdce
byly předány u příležitosti Mezinárodního dne
předčasně narozených dětí vybraným osobnostem
15.11. 2010 v Praze v kategoriích:
osobnost České neonatologické společnosti:
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.
osobnost veřejného života: Mgr. Božena Jirků
osobnost Nedoklubko: MUDr. Magdalena
Chvílová - Weberová
osobnost široké veřejnosti: MUDr. Daniela
Marková, dětská lékařka, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN
a 1. LFUK Praha
PhDr. Daniela Sobotková, CSc., dětská klinická psycholožka, Ústav pro
péči o matku a dítě v Praze-Podolí
MUDr. Jozef Macko, pediatr neonatolog, novorozenecké odd. Krajské
nemocnice T. Bati a.s. Zlín
MUDr. Eva Dortová, pediatr neonatolog, neonatologické odd Fakultní
nemocnice v Plzni
Stanislava Adámková, dětská sestra, neonatologické oddělení Krajské
nemocnice v Českých Budějovicích a.s.
MUDr. Helena Budošová-Slavíková, pediatr neonatolog, Klinika
dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LFUK Praha
MUDr. Alena Müllerová, pediatr neonatolog, Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem
Mgr. Hana Jahnová, dětská klinická psycholožka, neonatologické
oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny ve FN Brno
PhDr. Petra Tenglerová, klinická psycholožka, manažerka neziskové
organizace. Odd klinické psychologie DK FN Olomouc, MC Hermánek,
Klub dvojčat a vícerčat Morava

NEJLEPŠÍ PŘEDNÁŠKOVÁ SDĚLENÍ NA PŘEDNÁŠKOVÝCH VEČERECH
V OBDOBÍ 2009 - 2010
V rámci přednáškového Večera Rehabilitačního oddělení FN Plzeň dne 15. 12. 2010
obdrželi autoři nejlepších sdělení,přednesených
v rámci pravidelných středečních Večerů
Spolku lékařů v Plzni v období 2009/2010,
Diplom Spolku lékařů ČLS JEP. Diplomy a
kytici převzali zástupci jednotlivých autorských kolektivů z rukou předsedy Spolku
lékařů v Plzni doc. MUDr. Jiřího Motáně,
CSc. Uvádíme autory a názvy vyhodnocených
sdělení:

Mocková A., Šusterová L., Stunová P.,
Dort J. (Neonatologické oddělení FN Plzeň):
Neonatální Bartterův syndrom
Východský K., Opatrný V. (Nemocnice
Rokycany): Laparoskopická hysterektomie
a cholecystektomie v jedné operační době
Mraček J., Choc M., Runt V., Mork J.
(Neurochirurgické oddělení FN Plzeň):
Peroperační angiografie v cévní neurochirurgii - první zkušenosti
Veselá P., Boudová L., Šálek D., Vášová

I., Vokurka S., Kodet R., Moulis M., Křen
L., Mačák J., Vernerová Z., Kašparová P.,
Stříteský J., Fakan F., Trněný M., Mukenšnabl
P., Michal M. (Ústav patologické anatomie LF UK v Plzni a FN Plzeň a spolupracovníci z mimoplzeňských pracovišť):
Histopatologické znaky jako prognostický
faktor lymfomu z buněk pláště (mantle cell
lymphoma)
Všem autorům gratulujeme.
(jm-jn)

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 7. – 8. PROSINCE 2010
informací , Skalický Tomáš doc. MUDr. Ph.D. Chirurgická klinika, Bolek
Lukáš MUDr. Ph.D. Ústav biofyziky, Filipovský Jan prof. MUDr. CSc.
II. interní klinika, Hes Ondřej prof. MUDr. Ph.D. Šiklův ústav patologie, Kuntscher Vilém MUDr. Ph.D. Chirurgická klinika, Štengl Milan
doc. MUDr. Ph.D. Ústav fyziologie, Fínek Jindřich doc. MUDr. Ph.D.
Oddělení onkologické a radioterapeutické, Holubec Luboš doc. MUDr.
Ph.D. Oddělení onkologické a radioterapeutické, Reischig Tomáš MUDr.
Ph.D. I. interní klinika, Hrušák Daniel MUDr. Ph.D. Stomatologická
klinika, Kasal Eduard doc. MUDr. CSc. Anesteziologicko-resuscitační
klinika, Kroužecký Aleš doc. MUDr. Ph.D. I. interní klinika, Vrána Adam
4. ročník ZL, Čedíková Miroslava MUDr. Ústav histologie, prez. DSP,
Fedurčák Pavol 5. ročník VL, Galek Lukáš 5. ročník VL, Moztarzadeh
Amin 4. ročník ZL, Křikava Matouš 3. ročník ZL, Francisco Correia de
Lemos Pavao Jose 5. ročník VL, Janiš Andej 3. ročník ZL.
(r)

Ve dnech 7.-8. prosince 2010 se konaly volby do Akademického senátu
Lékařské fakulty v Plzni na období 2011-2014. Do zaměstnanecké části
AS bylo zvoleno podle počtu získaných hlasů prvních 16 kandidátů, do
studentské části prvních 8 kandidátů. Ostatní kandidáti jsou náhradníky
v pořadí, v jakém se při hlasování umístili.
Voleb se z celkového počtu 384 akademických voličů zúčastnilo
185 akademických voličů (tedy 48,2 %), bylo odevzdalo 9 chybných
volebních lístků. Z celkového počtu 2097 studentských voličů se voleb
zúčastnilo 484 voličů (23,1 %), 10 volebních lístků bylo chybných. Volby
vyhodnotila volební komise za předsednictví Mgr. Martina Navrátila.
Do Akademického senátu LF UK v Plzni byli zvoleni (uvedeno pořadí
podle počtu získaných hlasů):
Matějovič Martin prof. MUDr. Ph.D. I. interní klinika, Barcal Jan
MUDr. Ph.D. Ústav patologické fyziologie, Beneš Jiří MUDr. et MUDr.
Ph.D. Ústav biofyziky, Zdeňková Dana PhDr. Středisko vědeckých
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PROF. MUDR. ZDEŇKA AMBLERA, DRSC.
Plzeňský rodák (nar. 2.12.1940) absolvoval
v Plzni základní, střední i vysokou školu.
Promoval na plzeňské lékařské fakultě v r.
1963. Po promoci pracoval na neurologickém
oddělení Vojenské nemocnice v Plzni a po
složení I. a II. atestace nastoupil v r. 1971
akademickou dráhu na Neurologické klinice
FN a Lékařské fakulty UK v Plzni. Zprvu
se věnoval zejména sledování neurologických komplikací u nemocných s chronickým
renálním selháním léčených dialýzou. V r.
1980 obhájil kandidátskou disertační práci,
1984 byl habilitován, 1988 obhájil doktorskou
disertační práci a 1990 byl jmenován profesorem neurologie. V letech 1989-2007 byl
přednostou plzeňské Neurologické kliniky.
V r. 1984 absolvoval půlroční studijní pobyt
v Univerzitní nemocnici ve švédské Uppsale,
kde studoval hlavně klinickou elektromyografii. Zkušenosti získal i na několika dalších
zahraničních stážích v Londýně, Edinburgu,
Nijmegen, Bostonu, Durhamu a Kodani. Jeho
hlavním odborným zájmen jsou neuromuskulární poruchy a elektromyografie. Publikoval
přes 300 odborných prací v domácích i zahraničních periodikách a je autorem nebo
spoluautorem několika monografií, z poslední
doby zejména obsáhlé dvoudílné Klinické
neurologie. Je členem výboru a čestným
členem České neurologické společnosti, její
Neuromuskulární a Neurofarmakologické
sekce, členem redakční rady České a slovenské
neurologie a neurochirurgie, Neurologie pro
praxi a členem České lékařské akademie. Je
oficiálním zástupcem ve Světové neurologické
federaci a členem komise pro periferní neuropatie a kontinuální vzdělávání v Evropské
federaci neurologických společností. V r. 1999
byl hlavním organizátorem Světového kongresu elektromyografie a klinické neurofyziologie, který se konal v Praze.
Mezi jeho mimopracovní zájmy patří hlavně
cestování a v zimě lyžování. Procestoval země
několika kontinentů (většinu USA, ale i Austrálii a Nový Zéland) a každou zimu ho
můžeme potkat na zasněžených svazích našich
hor i Alp.
Profesor Ambler patří k současným nejvýznamnějším odborníkům v oboru neurologie v České republice. Má široký rozhled, je

mimořádně sečtělý a je vysoce váženým představitelem neurologické obce. Je vítaným účastníkem mnoha odborných akcí. Zároveň je ale
i obávaným diskutérem, který svou hlubokou
znalostí problematiky a exaktností významně
přispívá ke kultivaci české neurologie.
Při slavnostním přednáškovém večeru
Neurologické kliniky 22. 12. 2010 poděkoval
MUDr. Polívka jubilantovi jménem spolupracovníků za dlouholetou práci pro kliniku
a popřál mu do dalších let pevné zdraví.
S obdobným přáním se připojili i předsedající
prim. Choc a předseda Spolku lékařů JEP
v Plzni doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., připojuje
se i redakční rada Facultas nostra.
(J. Polívka – r)

S prof. Junem Kimurou, prezidentem Světové
neurologické federace, Sydney 2005
Slavnostní zahájení činnosti České lékařské
akademie, Praha-Rudolfinum 2004

Prof. MUDr. Z. Ambler, DrSc.
při promoci nových absolventů LF

Severní ostrov Nového Zélandu,
v pozadí Mt. Ngauruhoe

XIV. SNĚM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
PLZEŇ, 13. - 14. 11. 2010
pro rok 2011 a vzal na vědomí honorářový sazebník ČSK pro rok 2011.
Sněm pověřil představenstvo ČSK, aby prověřilo finanční a organizační
náročnost možných variant oslav 20.výročí vzniku ČSK.Dále sněm schválil
hlavní úkoly ČSK a vzal na vědomí harmonogram akcí ČSK pro rok 2011.
Sněm schválil řád České stomatologické komory č. 2/2010, kterým
se mění řád ČSK č. 1/2009, organizační řád, s účinností od 1.1.2011.
Sněm vyslechl informaci MUDr. Radka Mounajjeda, Ph.D., o možnostech
celoživotního vzdělávání a koncepci „certifikovaný odborník“. Požádal
představenstvo ČSK, aby se touto problematikou nadále zabývalo.
Sněm pověřil představenstvo ČSK jmenováním MUDr. Pavla Bartáka
jednatelem Střediska služeb ČSK s.r.o..
Sněm schválil Pravidla čerpání příspěvku z účtu klinik. Pravidla
mají umožnit v jednotlivých případech využít finančních prostředků
ČSK v řádu až desítek tisíc korun k podpoře aktivní účasti na
zahraničních kongresech a stážích především pro mladé pracovníky stomatologických klinik. Sněm pověřil představenstvo
ČSK jednáním s MZ ČR o odborné úrovni aprobačních zkoušek.

Ve dnech 13.-14. listopadu 2010 se v prostorách hotelu Primavera
v Plzni uskutečnil XIV. sněm České stomatologické komory. Sjezdu se
zúčastnilo 92 členů sněmu ze všech regionů České republiky. Po oba
dny bylo vždy přítomno 88 členů s hlasovacím právem.
Sněm vyslechl zprávu mandátové komise o počtu přítomných: dne 13.
11. 2010 bylo z 92 členů sněmu přítomno 88 s hlasovacím právem, 14. 11.
2010 bylo z 92 členů sněmu přítomno 88 s hlasovacím právem,před přijetím
usnesení 86 členů s hlasovacím právem, sněm byl usnášeníschopný.
Sněm schválil program jednání včetně zařazení zrychleného projednávání návrhu novelizace finančního řádu ČSK.
Sněm vyslechl informaci MUDr. Pavla Chrze o činnosti ČSK, informaci
MUDr. Michaely Kozumplíkové o činnosti revizní komise ČSK, informaci MUDr. Libora Liberdy o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období
a informaci RNDr. Marie Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 19/2010. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly.
Sněm schválil rozpočet ČSK pro rok 2011, výši členských příspěvků
a náhrad za ztrátu času uvedených v příloze č. 1 finančního řádu ČSK
12

vyhlášky ve znění, které odporuje výsledku dohodovacího řízení, anebo
jejímu uvedení do praxe.
Pro náš region není bez zajímavosti, že sněm potvrdil kooptaci
bývalé pracovnice Stomatologické kliniky FN a LF v Plzni MUDr. Jany
Krňoulové, Ph.D., do centrální Revizní komise ČSK.
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
(r – podle ověřeného usnesení sjezdu)

Sněm odmítl postup Ministerstva zdravotnictví, které při přípravě
úhradové vyhlášky na rok 2011 nerespektovalo výsledek dohodovacího
řízení o cenách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního
pojištění a regulačních omezeních pro rok 2011 a vyzývá Zájmové
a profesní sdružení smluvních zdravotnických zařízení Zubohrad jako
účastníka dohodovacího řízení v segmentu ambulantní péče zubních
lékařů, aby zvážilo právní kroky s cílem zabránit vydání úhradové

PROF. MUDR. Z. ULČOVÁ-GALLOVÁ VE VÝBORU ISIR
Na závěr XI. Mezinárodního kongresu
reprodukční imunologie, který se konal ve
dnech 15.-19.8.2010 v australském Palm
Cove (Queensland), byly vyhlášeny výsledky
korespondenčních voleb do nového výboru
Mezinárodní společnosti reprodukční imunologie. Páté místo v pořadí kandidátů členství
v novém výboru podle počtu odevzdaných hlasů

získala prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová,
DrSc. Výbor společnosti International Society
for Reproductive Immunology (ISIR) tak
bude do r. 2013 pracovat ve složení: President:
Julia Szekeres-Bartho (Maďarsko), PresidentElect: Charles R. Wira (USA) Immediate Past
President: Koji Koyama (Japonsko),generální
sekretář: Satish Kumar Gupta (Indie), poklad-

ník: Shigeru Saito (Japonsko), členové výboru:
Philippe Le Bouteiller (France), Udo Markert
(Německo), Zdeňka Ulčová-Gallová (Česká
republika), Sarah Robertson (Australia)
Gerard Chaouat (Francie), Joanne Kwak-kim
(USA) a Ian Sargent (Anglie).

VÝZNAMNÉ NEUROLOGICKÉ MONOGRAFIE
na jednotlivých kapitolách podílela řada
dalších odborníků. V části obecné zpracovali kapitolu Ultrasonografie MUDr. Jiří
Polívka, CSc. a MUDr. Petr Ševčík, PhD.
z plzeňské neurologické kliniky. Celkový
rozsah všech tří svazků přestavuje 2253
stran včetně obsáhlé obrazové dokumentace.
Takto rozsáhlá a komplexní monografie u
nás dosud nevyšla. První vydání části obecné
získalo Cenu České neurologické společnosti
za nejlepší monografii v roce 2004. Klinická
neurologie dosáhla v uplynulém desetiletí
významných pokroků, a to jak v diagnostice
tak i terapii. Naši neurologové mají nyní
k dispozici skutečně komplexní monografii,
která snese i mezinárodní srovnání. O vznik
Klinické neurologie se zasloužili nejen
hlavní editoři a autoři jednotlivých kapitol,
ale i nakladatelství Triton, které věnovalo
oběma dílům nadstandardní péči.
Přehled jednotlivých vydání:
Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol.:
Klinická neurologie I. Část obecná. Praha:
Triton, 1. vyd., 2004, 976 s.
Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol.:
Klinická neurologie I. Část obecná. Praha:
Triton, 2. vyd., 2008, 976 s.
Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. a kol.:
Klinická neurologie II. Část speciální. Praha:
Triton 2010, 1277 s.
(r)

V posledních létech vyšlo v řadě několik obsáhlých postgraduálních
monografií v oboru neurologie. Významnou měrou se na nich autorsky
podílel prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. z Neurologické kliniky LF
UK a FN v Plzni. Spolu s ním jsou hlavními autory a editory této řady
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (z Neurologické kliniky LF MU a FN
Brno) a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (z Neurologické kliniky 1.
LF UK a VFN Praha). Tematicky jsou monografie rozděleny na část
obecnou, která již vyšla ve dvou vydáních, a na část speciální, která
vyšla letos ve dvou objemných svazcích. První vydání obecné části v r.
2004 bylo brzy rozebráno, takže bylo potřeba vydat s malými úpravami
o čtyři roky později druhé vydání. Autorsky se vedle hlavních tří autorů

ZA MUDR. HANOU ALTSCHULOVOU…
Po dlouhé a těžké nemoci 28.prosince 2010 zemřela MUDr. Hana Altschulová, rozená Prokopová, odborná asistentka Stomatologické
kliniky LF UK a FN v Plzni.
Narodila se 12.9.1952 v Plzni; po maturitě studovala na Lékařské fakultě UK v Plzni stomatologický směr. Po promoci v roce 1975
začala pracovat jako stomatolog na poliklinice v Blovicích, později (1984 – 1993) na poliklinice v Nýřanech. Odtud v roce 1994 přešla
do Městského ústavu národního zdraví v Plzni, kde až do roku 1997 pracovala na poliklinice na Denisově nábřeží. Odtud přestoupila na
plzeňskou Stomatologickou kliniku, kde až do konce svého života pracovala jako odborná asistentka na dětském oddělení.
MUDr.Hana Altschulová byla mezi svými malými pacienty i mezi svými kolegy velmi oblíbena a respektována zejména pro svoji
vlídnou a laskavou povahu i vysokou profesionální zdatnost.
S úctou vzpomínají spolupracovníci
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(r)

VÝUKA PSYCHOLOGIE NA LMU V MNICHOVĚ (II)
Ráda bych teď popsala jediný kurz, který byl
součástí výuky interní medicíny, a to v šestém
semestru. Zanechal ve mně hluboký dojem
a myslím, že nadšená z něj byla většina z nás.
Jmenoval se „Patientenorientierte Kommunikation“ a konal se jednoho pátečního
dopoledne. Trval téměř tři hodiny, a přesto jsme
se ani chvíli nenudili. Vzdor mým očekáváním
se vůbec nedostalo na teorii. V malých skupinách po šesti studentech se každý z nás stal
na chvíli lékařem – dostali jsme krátký popis
pacienta a jeho diagnózu nebo potíže a naším
úkolem bylo mu ji v osmi minutách sdělit,
přičemž pointou nebylo nutně rozhovor dovést
v daném čase k úspěšnému konci. To nejlepší
nakonec – pacienty představovali skuteční
herci z místního divadla najatí univerzitou.
Museli jsme je sami zavolat z chodby do „ordinace“ – hra byla reálná skutečně od začátku do
konce. Ráda bych alespoň krátce popsala každý
ze šesti případů společně s tím, co jsme se na
něm například mohli naučit.
První pacientkou byla paní ve středních
letech trpící Hashimotovou thyreoditidou, dle
údajů v krátkém shrnutí vdaná, zaměstnaná
jako učitelka. „K nám“ do ordinace přišla,
protože hledala názor dalšího lékaře poté, co
jí její vlastní naordinoval substituci hormonů
štítné žlázy. Úkolem studenta, který tento
rozhovor vedl, bylo přesvědčit paní Berger
o správnosti tohoto rozhodnutí a pokusit se
pacientku získat k účinné a dlouhodobé spolupráci pro léčbu tohoto onemocnění nezbytné. Ve shrnutí rozdaném mezi studenty byl
vždy i krátký popis onemocnění, abychom byli
schopni vést rozhovor i odborně na určité
úrovni. Pacientka vstoupila do ordinace velmi
neklidná až mírně agresivní, se spoustou
vlastních podkladů týkajících se její nemoci
a zejména s mnoha články o různých alternativních, často neuznávaných nebo neschválených způsobech léčby. Studentovi se podařilo
rozhovor dobře zvládnout; když ho pacientka
neustále přerušovala, dal jí jasně a slušně najevo, že potřebuje, aby ho nechala domluvit.
Nakonec se mu podařilo zjistit, že paní Berger
se užívání hormonů vyhýbá, protože má obavy
z vedlejších účinků, kterými trpěla její sousedka v podobné situaci. V závěru rozhovoru tedy
přišla řeč na pravděpodobnost výskytu těchto
nežádoucích účinků a „lékař“ pacientce také
vysvětlil, že tyto hormony jsou vlastně látky jejímu
tělu vlastní, které bezpodmínečně potřebuje.
Pacientka nakonec s léčbou souhlasila.
Další pacientkou byla jistá paní Hölzel, asi
čtyřicetiletá bezdětná, vdaná podnikatelka,
která ke svému lékaři přišla před několika
týdny kvůli zvýšené teplotě, bolesti končetin
a zejména zvětšeným lymfatickým uzlinám
na krku. Po jejím souhlasu provedl lékař test
na HIV infekci a dnes si paní Hölzel přišla
pro výsledky - pozitivní. Pacientka byla již při
příchodu rozrušená a po celou dobu rozhovoru
si nesundala sluneční brýle. Hlavním úskalím se
pak stal zejména fakt, že o své nemoci nechtěla
za žádnou cenu informovat svého manžela,
s kterým se však prý již delší dobu sexuálně
nestýká. Během následné diskuse mezi studenty
se hovořilo zejména o tom, jaké jsou povinnosti
lékaře v podobné situaci, zda je zodpovědný
i za to, aby zabránil dalšímu šíření infekce,
a dále o tom, jak sdělovat podobně nepříznivé
zprávy – zda jimi můžeme hovor v podstatě
hned otevřít, nebo máme-li se pokusit pacienta
připravit obšírnějším úvodem.
Tato otázka vyvstala ještě naléhavěji v dalším

případě. Jednalo se o téměř šedesátiletého
pana Gmeinera, podnikatele ve stavebnictví se
ženou a dvěma dětmi, který se podle svých slov
cítil na vrcholu sil. Do nemocnice přišel před
dvěma týdny, protože si jeho manželka všimla
žlutého zabarvení sklér, samotný pacient však
žádné obtíže nepociťoval. V průběhu různých
vyšetření byl nalezen pokročilý karcinom pankreatu a úkolem lékaře teď bylo nic netušícímu
pacientovi sdělit, že mu podle všeho zbývá jen
několik měsíců života. Student rozhovor otevřel
přímo a narazil na silný odpor pana Gmeinera,
který si něco podobného vůbec nebyl schopen
připustit. Neustále opakoval, že mu nic nechybí
a že potřebuje hned jet, protože na něj na pile
čekají desítky jeho zaměstnanců. V průběhu
rozhovoru byla lékařova autorita silně otřesena
a pacient mu zjevně velmi málo důvěřoval
– ptal se, jak dlouho v nemocnici pracuje, jaké
jsou jeho kompetence a zkušenosti v dané
oblasti a zda si může pacient promluvit přímo
s vrchním lékařem. Pro studenta byl rozhovor
jistě velmi nesnadný, během diskuse pak uvedl,
že by mu např. bylo pomohlo, kdyby měl
v ruce výsledky provedených vyšetření černé
na bílém. Vedoucí kurzu nás však upozornil na
to, že na některé pacienty ani to nezabere, že
si obrázek z CT např. vůbec nespojí s procesy
probíhajícími ve vlastním těle. Tento rozhovor
patřil jistě k nejtěžším a na nás všechny silně
zapůsobil. Sama jsem v jeho průběhu musela
odejít, protože asociace s vlastními životními
zkušenostmi byla příliš silná, a o jeho průběhu
jsem se dozvěděla až z feedbacku po jeho
skončení. Byl to jeden z okamžiků, kdy jsem
narazila na vlastní limity nebo nedořešené
otázky, zkušenost velmi užitečná, kterou je jistě
lepší poprvé udělat již během studia než až
v samotné praxi.
Dalším pacientem byl asi padesátiletý
manažer s jasnými příznaky infarktu. Protože
však bylo EKG i hladina troponinu bez patologických nálezů, měl teď v nemocnici počkat
šest hodin na následující odběr krve, aby bylo
podezření s jistotou vyvráceno. Úkolem studenta bylo přesvědčit netrpělivého pana Wagnera
o tom, jak je důležité, aby teď v nemocnici
počkal a zrušil všechny termíny, které ma na
odpoledne nasmlouvané. To se mu nakonec
podařilo, přestože během rozhovoru by se dalo
lékaři leccos vytknout – vzdor vážnosti svého
sdělení se usmíval nebo i smál a zcela opomenul konkrétně vysvětlit, v čem momentální
nebezpečí přesně spočívá.
Z jiného soudku byl další rozhovor – jednalo
se o mladou diabetičku v doprovodu její matky,
která trvala na tom, aby mohla v ordinaci také
být. U slečny byl asi před třemi měsíci diagnostikován diabetes mellitus typu 1. Od té doby
musela být již dvakrát hospitalizována s hyperglykemickým koma. Rozhovor se točil okolo
důvodů, proč si pacientka nepravidelně měří
hladinu cukru a někdy vynechává dávku insulinu. Ukázalo se, že se před vrstevníky za svou
nemoc stydí a problematický vztah s matkou,
že zřejmě také hraje jistou roli. Přesto se lékaři
podařilo udržet rozhovor v přátelské atmosféře,
kdy bylo leccos řečeno a základy vyřešení problému zřejmě položeny.
Můj případ byl také v něčem netypický
– nemluvila jsem se samotnou pacientkou, ale jen s jejím manželem a dcerou.
Sedmdesátiletá pacientka utrpěla již druhou
mozkovou mrtvici s mnoha následky, kvůli
kterým bylo další ošetřování v rámci rodiny
jen těžko představitelné. Měla jsem rodinné
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příslušníky přesvědčit o tom, že přeložení do
pečovatelského domu je za těchto okolností
pro všechny nejlepší řešení, pro samou pacientku kvůli potřebě profesionální péče možná
dokonce životně nezbytné. Během rozhovoru na mě čekala hned dvě překvapení, na
která jsem musela rychle zareagovat. Hned
při příchodu mi totiž poněkud podrážděný
manžel podal jakýsi papír s tím, že ho našel
položený na nočním stolku manželky. Jednalo
se o formulář ošetřující přeložení do domova
sociální péče, na kterém chyběl již jen jeho podpis. Pan Schulz byl velmi nepříjemně překvapen
– o potřebě podobného opatření neměl tušení
a cítil se podveden, když jsme, jak se mu
zdálo, jednali za jeho zády. Z této nepříjemné
situace mi, alespoň dle feedbacku od obou
herců, pomohla omluva a přiznání pochybení s tím, že právě to má být předmětem
hovoru a rozhodnutí leží samozřejmě jen na
rodině. Další výzvou pro mě pak bylo, když
pan Schulz řekl, že si s manželkou slíbili, že
spolu budou až do konce života, že je ani
smrt nerozdělí. Naštěstí přišel sám s návrhem,
že raději než pečovatelský domov využije
možnosti platit zdravotnického pracovníka,
který by byl přítomen v domě rodiny 24 hodin
denně. I to mě ovšem zaskočilo, protože jsem o
této možnosti nevěděla, a znovu jsem si mohla
procvičit schopnost pružně zareagovat. Odvětila
jsem, že se budu muset o této službě ještě blíže
informovat, ale zajistí-li pacientce skutečně péči
srovnatelnou s tou v domově, nebudu nic namítat.
Navzdory poněkud vyhrocenému začátku tak
rozhovor proběhl velmi příznivě.
Snad tento podrobný výčet jednotlivých
případů nebyl nadbytečný. Chtěla jsem jím
zejména dokumentovat, s jak rozličnými problémy jsme se během kurzu setkali. Velmi
názorně jsme viděli, jak komplexně je třeba
k práci lékaře přistupovat a co všechno může
hrát u jednotlivých pacientů roli nebo co nás
může během rozhovoru překvapit. Uvažuje-li
snad některý student o pacientech především
jako o jakýchsi jednotkách dobrých tak ke
zdokonalování vlastních odborných znalostí
a vzrušující detektivce při hledání všech
somatických příčin, souvislostí a východisek,
podobné kurzy ho rychle vyvedou z omylu.
I těm největším cynikům musí v podobně
náročných situacích a intenzivních setkáních se
zlomovými okamžiky v lidském životě zatrnout.
Věřím, že takové zážitky dokážou vyvolat zájem
i o teorii psychologie. Skutečně mohu rozhovor příznivě ovlivnit, když pacienta posadím
přes roh stolu místo naproti? Jak se asi cítí,
když domluvené sezení začne s půlhodinovým
zpožděním nebo když mi neustále zvoní telefon? Jak mu správně ukázat svůj zájem? Jak ho
nevystrašit při velmi osobních otázkách? Jak
mu správně zprostředkovat potřebu té či oné
léčby nebo správné životosprávy, aniž bych na
něj naléhal a ztratil tak jeho důvěru? Otázek je
bezpočet a jistě se vynořují v průběhu celého
profesního života. Určitě se ale netýkají jen
reakcí pacienta. Jak se naučit pacienty nesoudit,
když s nimi v něčem zásadně nesouhlasím? Jak
najít rovnováhu mezi profesionálním odstupem a nadhledem na jedné straně a empatií na
straně druhé? Jak pacienty léčit, aniž bych se
sám naprosto emočně vyčerpával? Konkrétní
pacienti nám význam podobných otázek
zprostředkovali s dostatečnou naléhavostí. Další
zásadní výhodu vysoce praktického přístupu
k výuce vidím v tom, že, jak jsem již zmínila
v úvodu, si člověk teorii nejen snáz zapamatuje,

ale v mnoha případech si ji začne i postupně
osvojovat. Mohu si několikrát přečíst o tom,
jak správně formulovat otázky, ale až když
pod tlakem omylem položím otázku agresivně
nebo sugestivně (čehož si sami mimochodem
většinou sami nevšimneme – proto považuji za
důležitou i práci ve skupinách, kde je prostor
pro konstruktivní zpětnou vazbu), uvědomím
si, že je třeba se na to skutečně soustředit a být
si podobných zásad aktivně vědom. Stejně tak
mohu mnohokrát slyšet o vhodném držení těla
a signálech, které jím nevědomě vysílám, dokud
je však neuvidím naživo na někom jiném nebo
třeba na sobě ve videozáznamu simulovaného
rozhovoru s pacientem, jak se mi to poštěstilo

v rámci dobrovolného jednodenního kurzu
psychologie pro medicínskou praxi, mnoho
nebo i většina z těchto poznatků zůstane ve
skutečnosti nevyužitá.
Psychologie má v rámci celé výuky na LMU
významné postavení, což jistě souvisí s velmi
kultivovaným vztahem k pacientům obecně,
kdy jsou v medicíně stavěni na první místo
– pro někoho samozřejmost, pro jiné postoj,
který si musí teprve osvojit. I v Německu je
čas lékařů velmi omezený, ale uplatňováním
i jen základních poznatků z oblasti psychologie
v každodenní praxi lze dosáhnout nejen vyšší
efektivity lékařské péče, ale i větší úspěšnosti
léčby a spokojenosti jak na straně pacientů, tak

samotných lékařů. Schopnost správné práce
s lidmi (pojem jistě velmi široký) je jednou
z důležitých vlastností dobrého lékaře a v uplynulém roce mi některé její principy byly
představeny velmi vzrušující formou – právě
proto, že jsem viděla, jaké může mít konkrétní dopady. Pochopitelně lze během studia
medikům prezentovat jen malou část toho, co
psychologie klinické praxi může nabídnout, je
to však považováno za součást samozřejmou,
nedílnou a plnohodnotnou, na které je žádoucí
a přínosné, stejně jako na jiných odborných
znalostech, neustále pracovat.
V. Opatrná, posluchačka 4. ročníku LF UK
v Plzni

LETNÍ STÁŽ V HOSPITAL ANA COSTA, SANTOS (BRAZÍLIE)
4. 8. 2010 – 2. 9. 2010
V nemocnici na chirurgickém oddělení jsem musel trávit pracovní
dny v týdnu, po zhruba 6 hodin. Ve skutečnosti to ale bylo každému
víceméně jedno, kolik času jsem v nemocnici trávil. Činnost jsem si
mohl vybrat jakoukoli jsem chtěl. Ve většině případů šlo o sledování
operací, případně o asistenci (studenty ročníků ale příliš asistovat
nenechávají). Lékaři ke všemu velmi ochotně podávali vysvětlení
a dokonce mi z domova nosili i různé materiály.
Přes několik počátečních zádrhelů to byly nejlepší prázdniny v mém
životě. Při stáži v Brazílii bych každému jednoznačně doporučil co
nejvíce cestovat, přestože za měsíc není možné tuto obrovskou zemi
poznat celou. Já jsem byl na výletě v Riu, Salvadoru a São Paulu a každý
z těchto zážitků byl nezapomenutelný. Je třeba však počítat s vyšší
finanční hotovostí - z důvodu poměrně častého cestování a prakticky
každodenní konzumace alkoholu na naprosto šílených párty s místními
studenty se moje celkové náklady vyšplhaly až k devadesáti tisícům.

Na stáž jsem se vydal bez jakékoli předchozí zkušenosti ať už se
stážemi či s pobytem v zemích mimo západní Evropu či USA. Z toho
důvodu jsem měl těsně před cestou menší obavy, co mě čeká. Po příletu
mě ještě čekala cesta autobusem, při jejíž zařizování jsem narazil,
protože lidé na letišti disponovali naprosto nulovou znalostí angličtiny,
kterou ale naštěstí studenti a lékaři celkem ovládají. Město Santos jako
takové mě velice překvapilo. Díky tomu, že leží ve státě São Paulo,
který je v Brazílii nejbohatší, bylo město ve velmi dobrém stavu a i
obyvatelstvo tomu odpovídalo, takže nebyl problém po městě ve dne
chodit sám. Teploty byly, i přes polohu města poměrně dost na jihu,
velmi vysoké, mezi 28 – 35 stupňů.
Po pravdě jsem prvních pár dní trochu se vším zápasil – nikde
jsem se nevyznal a kvůli neznalosti angličtiny mi ani nikdo nemohl
pomoci. Během týdne se ovšem všechno dalo do pořádku a i bez
znalosti portugalštiny jsem neměl prakticky s ničím problém. Znalost
jazyka by se asi hodila ale s drobnými obtížemi není problém vystačit
si s angličtinou. Místní studenti jsou velice ochotní a kdykoli jsem si
nevěděl rady, stačilo jen zvednout telefon a o všechno se postarali.

Petr Polák

MĚSÍC V EGYPTĚ - KASR EL EINI UNIVERSITY V KÁHIŘE, SRPEN 2010
Před odjezdem jsem byla dost nervózní,
protože většina lidí mě strašila, že měsíc
v Egyptě bude utrpení. Od prvního dne mě
strach postupně opouštěl. Na letišti v Káhiře
mě vyzvedli včas, odvezli až do hotelu. Každý
den se nám někdo věnoval, řešil s námi naše
problémy. Dokonce nám i často volali, aby se
přesvědčili, že jsme v pořádku (tímto doporučuji
pořídit si vlastní egyptskou SIMku, ze které
vyjde levněji psát i volat do ČR než z české).
Nikomu z naší skupiny se nic závažného nestalo,
aby musel do nemocnice. V social programu
byly zahrnuty čtyři vícedenní výlety (hradili
jsme si je sami): Rudé moře + výstup na Sinaj,

přenocování v pouštích, Alexandrie, Luxor +
Údolí králů. Každodenní malé výlety po Káhiře
byly samozřejmostí (Koptská Káhira, Gíza,..).
Ubytování v Arabesque Hotel Cairo bylo
velmi slušné, s WiFi zadarmo, možností si nechat
vyprat oblečení za pakatel. Nikomu se za celý
měsíc nic neztratilo, i když jsme si nechávali
peníze i počítače bez dozoru i několik dní.
Denně pokoje uklízeli.
Já jsem měla štěstí, že můj projekt probíhal na
soukromé klinice WAFI, která byla perfektně
vybavená, čistá a všichni uměli anglicky. Státní
nemocnice jsou na tom v Egyptě o poznání hůř.
Dress codes nejsou zas tak přísné, jak se

všude na internetu píše, přesto bych slečnám
doporučila mít alespoň v Káhiře zahalená ramena. Na výletech v turistických centrech je to
úplně jedno.
Připravte se na neskutečné vedro, ale po pár
dnech si člověk zvykne.
Pokud byste rádi strávili více času v nemocnici, zvolte si univerzitu Kasr El Eini, která má
pro to výborný program. Pokud byste chtěli
raději více cestovat, vyberte jinou.
Závěrem bych chtěla říct, že jsem si stáž
v Egyptě moc užila a s klidným srdcem ji
doporučuji.
Alena Zůchová

MĚSÍC V EGYPTĚ – HLAVNÍ NEMOCNICE V ALEXANDRII
1. 8. – 31. 8. 2010
s neuvěřitelně modrým mořem. Ubytování bylo v malé vilce, kam jsme
se všichni nevešli, a tak pár z nás strávilo noc na pláži.
První a nejhezčí výlet byl do oázy v poušti. Moje představy o oáze
byly: pár palem, jezírko a beduíni. Siwa je největší oáza v Egyptě
a opravdu předčila mé očekávání. Jako by se v tomto městečku zastavil

Stáž v Egyptě byla má první návštěva této krásné a přívětivé země.
Prvních 14 dní jsme strávili v Alexandrii, kde jsme postupně navštívili
Národní Muzeum, Citadelu, knihovnu, křesťanský kostel i mešitu.
V Alexandrii jsme se ale nemohli koupat v moři, tak jsme jeden víkend
prožili u moře jako Welcoming party. North Coast je nádherná pláž
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Nilu. Navštívili jsme snad každý chrám a ke konci už to bylo trošku
nudné. Mezi těmito městy jsme pluli 3 dny po Nilu na výletní lodi. Na
střeše této lodi se nacházel bazén, ve kterém jsme strávili většinu času.
Na poslední výlet se jelo do známého turistického střediska Sharm
El Sheikh, kde jsme si všichni zašnorchlovali a trávili nějaký ten čas
u moře. Asi hodinu vzdálené městečko Dahab bylo pro nás příjemným
zakončením našich výletů. Je to sice méně turistické centrum, ale o to
více skýtá krásné pláže a čisté moře.
Zpočátku jsem se trochu obávala, vydat se do této země úplně sama.
Ale Egypt mě naprosto nadchnul a určitě bych neváhala vydat se do
této krajiny zas a znovu prožít nezapomenutelné zážitky.

čas. Součástí výletu byl den a noc strávený s beduíny v poušti tzv. safari.
Jezdili jsme v džípech po písečných dunách, někteří z nás si i „zasnowbordovali“, a večer nám beduíni uvařili opravdu výbornou večeři.
S tímto městečkem jsem se loučila opravdu těžce a doufám, že se do
Siwy někdy znovu podívám.
Vlastní praxe probíhala v Alexandria Main Hospital na oddělení
interny a oddělení tropické medicíny.
Po odjezdu z Alexandrie jsme dále navštívili především hlavní město
Káhiru. Pyramidy, sfinga, papyrus, bazar, parfumerie, velbloudi… na
tento výlet jsem se opravdu těšila. Ale nenadchl mě tak, jak jsem
očekávala. Je to prostě to, co by každý návštěvník měl vidět, ale Egypt
skrývá mnohem hezčí památky.
Luxor a Aswan, dvě nádherná města plná chrámů, se nachází blízko

Michaela Prokešová

SRPNOVÁ STÁŽ NA ULIKOOLI KLIINIKUM TARTU (ESTONSKO)
Stáž v Estonsku pro mě byla velice přínosná
a jistě se tam ještě někdy vrátím. Nejen vzhledem k vylepšení jazykových či medicínských
schopností, ale hlavně vzhledem k nově
nabytým přátelstvím a zážitkům, kterých bylo
nespočetně.
S angličtinou zde nebudete mít problém –
drtivá většina studentů mluví plynně anglicky,
většina lékařů nějakým způsobem také,
je to analogie naší zemi (starší lidé mluví
často vlastním jazykem a ruštinou, někteří
německy, většina střední a mladé generace
ovládá angličtinu) a to nejen ve znalosti cizích
jazyků. Řada věcí je zde velmi podobná naší
kultuře. Co se památek a měst týče, nemá toho
Estonsko upřímně na tak dlouhou dobu tolik
co nabídnout (ve srovnání např. s veleslavnou
Itálií), ale úspěšně to kompenzuje řadou jiných
věcí, např. nádhernou přírodou plnou jezer

a lesů (nevadí-li vám, že absolutně postrádá
jakékoliv hory) a navíc skvělou možností
cestovat do okolních států (Finsko – Helsinky,
Litva, Lotyšsko, s Ruskem narazíte na problém, kterým jsou víza). Místní team IFMSA
je spolek parádních lidí, kteří o vás budou
neustále pečovat a vyřeší jakékoliv problémy,
pomohou vám s plánováním vašich výletů
a často s vámi na ně i sami (jakožto průvodci)
pojedou. Co je ale hlavní – stanou se vašimi
přáteli a veškerý kontakt v oficiální rovině
vymizí během několika dní.
Hodnocení lékařů je možná trochu
zavádějící, ne všichni byli přívětiví (mluvím-li
o zkušenostech nás všech, kteří jsme aktuálně
na dané stáži byli a navštěvovali jsme různá
oddělení), ale obecně (a z mé zkušenosti) jsou
většinou velmi milí a snaží se vám předat co
nejvíce, zvláště pokud projevíte zájem a trochu

té přirozené dravosti, samozřejmě ve spojení
s respektováním jejich zvyků a autorit. Jejich
heslem bylo zpravidla: „Jste naším hostem,
záleží jen na vás, co chcete a nechcete vidět
či dělat, jak dlouho budete nemocnici denně
navštěvovat...“.
Zážitků je spousta a je velmi těžké je
shrnout do pár vět, nejlepší je si je zkusit
na vlastní kůži a proto vám Estonsko mohu
jenom doporučit. Já byl absolutně nadšený
a závěrečná akce v obrovském fakultním srubu
na samotě, hluboko v lesích, 15 m od jezera
s vlastním molem, saunou, ledničkou plnou
piv a stolem plným jídla dohromady s 20 lidmi
a dále druhý den strávený v adventure parku
Otepää, byla jedním z nejlepších zážitků, které
jsem v průběhu svého života okusil.
Michal Matuška

ČERVNOVÁ PRAXE V UNIVERZITNÍ NEMOCNICI SASSARI (ITÁLIE)
3. 6. 2010 – 30. 6. 2010
V termínu 3.6.2010 – 30.6.2010 jsem se zúčastnil klinické stáže na
oční klinice Univerzitní nemocnice Sassari. Město se nachází na severu
Sardinie a dostat se tam je možno letecky přímou linkou se společností
Smart Wings (Travel Service) z Prahy do Cagliari, případně si s jinou
společností udělat ještě výlet do Říma a přistát v nedalekém Algheiru.
Na Sardinii se lze také dopravit po zemi s překonáním Středozemního
moře, které stojí v cestě, nejlépe lodí.
V případě mého pobytu byly určujícími faktory zábavy setkání
skvělých lidí z celého světa, studujících různé obory a pobývajících
v Sassari jako stážisté IFMSA, případně programu ERASMUS,
a ráj na zemi, kterým nepochybně Sardinie je. Bydlení na ubytovně
připomínalo spíše hotelový apartmán, o čistotu se denně starala
uklízečka. Nevýhodou byl pouze jeden svazek klíčů pro celý pokoj.

S touto překážkou jsme si ovšem po svém poradili. Jídlo v menze díky
plastovému nádobí připomínalo rychlé občerstvení, ale po ochutnání
člověk rychle změní názor na skutečnou podobu italské kuchyně a po
návratu do Čech už bude v pizzerii vždy jen nespokojený. Podobně to
platí i o zmrzlině.
Na místní oční klinice se nezačíná dřív než v 9:30 a studenta tam
vítají slovy: „Hele kámo, budem moc happy, když tě tu ráno uvidíme, ale
bejt tebou sme raději u móře, tak se tim ňák zbytečně nestresuj. Oukej?“
Splnění požadované docházky je tedy spíše věcí osobní cti. Denní režim
obvykle následoval návštěvou menzy a snahou chytit jednou za hodinu
jedoucí autobus k 30 minut jízdy vzdálené pláži Balai v Porto Torres.
Zvýšenou pozornost by měl návštěvník obzvláště v prvních dnech
věnovat často podceňované dostatečné ochraně před sluncem, byl jsem
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svědkem několika ošklivých popálenin. V okolí Sassari se nachází ještě
dvě návštěvyhodné lokality s přístupem k moři, Stintino, patřící do
skupiny 50 nejhezčích pláží světa, a mírně ucházející Algheiro, které je
vhodnější navštívit spíše za účelem nákupů, historie a nočních hudebních klubů (např. Siesta). Vřele doporučuji malou utajenou pláž ve
Fertilii, cestu tam zná dívka Anna Paola Rugiu, a pokud si Vás oblíbí,
jistě Vám ji ráda ukáže.
Svůj pobyt na Sardinii jsem si po skončení stáže prodloužil ještě

o týden. Společně s partnerkou jsme si po jejím příletu pronajali
vůz a podnikli cestu ze Sassari do Cagliari přes S, SV, V a J pobřeží
s návštěvou Korsiky (trajekt St. Teresa - Bonifacio), jen se stanem,
kempy jsou ve středním cenovém období, které začíná v červenci,
cenově únosné, dobře vybavené, čisté a mnohdy je v nich i bazén.
Scenérie, které je cestou možné zahlédnout, rajské pláže a absolutní
svoboda vám budou odměnou za dobře investované peníze.
Ondřej Moravec

PRÁZDNINOVÁ STÁŽ V ST. ISTVAN HOSPITAL V BUDAPEŠTI
2. - 30 . SRPNA 2010
Celý srpen jsem strávila na stáži v Budapešti.
Mému odjezdu předcházelo jen několik
nutných lékařských vyšetření (odběry krve,
rtg plic,…). Po příjezdu do Budapešti jsem
snadno našla kolej, nacházela se necelý kilometr od autobusové zastávky Student agency, obklopená stromy a zelení. Ihned se mě
ujal jeden z maďarských studentů, odvedl mě
nejdříve do menzy na oběd a poté mi ukázal
můj pokoj. Čekaly tu na mě již tři spolubydlící- Slovinka Janja, Chorvatka Iva a Brazilka Kasyja. Večer pro nás maďarští studenti
uspořádali seznamovací večírek a naše stáž
oficiálně začala.
Druhý den ráno jsme už všichni nastoupili
do nemocnice. Měli jsme zde ve dvojicích své
vlastní skříňky, kde jsme si mohli nechávat
oblečení celé 4 týdny. Já jsem byla na oddělení
chirurgie společně s dalšími šesti studenty
a někdy se k nám přidali i maďarští studenti,
kteří si zde odbývali svou povinnou praxi.
Celé 4 týdny se u nás střídali tři doktoři se
skvělými znalostmi angličtiny (v Maďarsku
ukončují medici 6.ročník státní zkouškou z anglického jazyka) i medicíny. Chodili jsme na
gastroskopie, kde nám doktor říkal všechny
potřebné informace o pacientovi a popisoval případný nález, dále jsme navštěvovali
pacienty na pokojích a probírali jsme o nich,
co se dalo - proč byli přijati, co bychom udělali
za vyšetření, jaký je náš názor na pacientovo
onemocnění, probrali jsme leccos od anatomie
po ekg. Někteří z nás mohli i asistovat u ope-

rací. Několikrát jsme měli i takovou menší
soukromou přednášku např. na téma akutní
pancreatitis či léčení ran.
Po dopoledni stráveném v nemocnici následoval oběd v menze v 1. týdnu, v těch dalších
jsme chodili do fastfoodové restaurace v centru města.
Odpoledne pro nás byl téměř vždy připravený
program, méně často jsme měli volno, které
každý trávil jinak. Na nákupech, v restauraci či
v lázních, jež jsem osobně bohužel nenavštívila,
ale všichni z nich byli nadšení. Chodili jsme na
procházky Budapeští, po různých historických
památkách, vyjeli jsme lanovkou na vrch za
městem, kde se nám naskytl krásný výhled na
celou Budapešť, a pro mě byl nejhezčí zážitek
Nemocnice ve skále. Jak název napovídá, bylo
to nemocniční zařízení skládající se z mnoha
místností a chodeb vybudovaných ve skále.
Tento ohromný komplex byl využíván již
za války a s několika přestávkami ještě asi
v 80tých letech. Hodinová prohlídka zahrnovala návštěvu mnoha místností vybavených
dobovými nástroji od injekčních stříkaček po
desítky let staré a stále fungující rentgenové
zařízení a všude nás obklopovaly voskové figuríny lékařů, pacientů i německých vojáků.
O víkendech jsme navštívili jezero Balaton,
starou vesničku a někteří i budapešťský „Sziget
festival“, který byl prý nezapomenutelný.
Velmi se mi líbil také tzv. mezinárodní večer,
kde každý připravil své národní jídlo a pití
a ostatní ochutnávali. Naše česká skupinka

stávající ze dvou Češek a jednoho Čecha
usmažila bramboráčky a nakoupila plzeňské
pivo (které mimochodem znali opravdu
všichni, i Turci a Egypťané) a becherovku. Vše
se snědlo i vypilo a bramboráčky nám byly
několikrát pochválené.
Nakonec bych ráda sepsala své dojmy
a pocity ze zahraniční stáže. Určitě bych ji
každému doporučila, i když se musím přiznat,
že mi někdy bylo opravdu smutno. Čtyři týdny
daleko od domova jsou poměrně dlouhá doba
a celé dny mluvit jen anglicky bylo někdy
vyčerpávající. Jinak jsem si rozhodně zlepšila
svoji angličtinu i medicínské znalosti a poznala
mnoho skvělých lidí z celého světa. Nejvíce
komunikativní a srdeční byly turečtí studenti
i studentky a celkově všichni z nám vzdálených
zemí jako je Arménie, Libanon či Egypt. Lehce
mě zklamalo pouze ubytování, z našich kolejí
jsem zvyklá na o něco vyšší standard. V pokoji
bylo spoustu nepořádku po maďarských studentech a WC a sprchy na chodbě společné
pro několik pokojů dohromady mi také příliš
nevyhovovaly. Ale to byly jen nepodstatné
věci, jejichž význam v celkovém hodnocení
stáže zcela zanikl.
Má letní stáž byla jednoznačně přínosná
a všem bych jí doporučila! Poznala jsme
mnoho odlišných kultur, mnoho nových přátel,
se kterými jsem stále v kontaktu, a získala jsem
mnoho krásných vzpomínek na celý život.
Veronika Zemanová

STUDIJNÍ PROGRAM ERASMUS V ŘECKU
SOLUŇ, ZÁŘÍ - PROSINEC 2010
Ze začátku vás čeká spousta papírování, podepsat ono, vytisknout
tamto, zařídit cizoměnový účet v bance, uzavřít cestovní pojištění.
Pokud zvládnete tyto „nutné povinnosti“, pak už jen stačí sbalit kufr
a můžete vyrazit na cestu.
Z Čech jsem do Thessaloniki odjížděla na konci září, posilněna podporou spolužačky Terezy Mládkové, která studuje ve stejném ročníku.
Podpora to byla opravdu vydatná, protože ve dvou se vše lépe táhne,
a v cizí zemi to platí dvojnásob.
Už samotná cesta do Řecka byla velké dobrodružství, protože
jsme se rozhodly jet autobusem. Jediný dopravce, zajišťující spojení
do Thessaloniki, je nejmenovaná bulharská společnost. Cesta byla
plánována na 26 hodin. Důvěry jsme sice moc neměly, ale odvážně
jsme si lístky koupily. Kolem druhé hodiny ráno zastavil náš autobus
v Srbsku kdesi mezi poli. Po hodině stání nám řidič oznámil, že autobus
má jistou poruchu a nemůžeme nastartovat.
Bohužel danou potřebnou součástku nemají nikde v Srbsku, a tak
byl náš autobus odtažen na nejbližší benzinovou stanici, kde jsme
čekali na automechanika z Bulharska, který měl potřebnou součástku
přivézt. Zkuste si to představit. Jste ospalí, venku je zima, v autobuse
se netopí a automechanik nejede a nejede. Dáte si kávu, za dvě hodiny

Existují dva způsoby, jak žít.
První je žít tak, jako by zázrak neexistoval.
Druhý je žít tak, jako by vše bylo
jedním jediným zázrakem. (ALBERT EINSTEIN)
Každý z nás má zajisté také několik cílů, které vnímáme neskutečně
daleko, a jen mizivě věříme, že jich můžeme dosáhnout. I já jsem se v
této situaci ocitla. Když jsem na jaře studovala ve 4. ročníku, začal mě
nudit každodenní stereotyp. Znáte to - ráno vstát, do školy, přednášky,
ze školy, chvíle volna, večer učení na testy a zkoušky. Přeci jen studium
medicíny trvá šest let, po těch čtyřech letech studia již toužíte po
změně.
A pak na mě jeden den blikla na internetu nabídka studijního programu Erasmus v zahraničí. To je ono! Studovat dále jako na mateřské
univerzitě, ale v jiné zemi, poznávat nové lidi, jinou kulturu. Možností
na výběr sice není mnoho, takže dlouho zvažujete, zda-li bude mít větší
přínos navštívit Litvu, Řecko nebo Německo. V Řecku je teplo, moře,
slunce, Řekové jsou prý hezcí a temperamentní a v Thessaloniki je
jedna z nejlepších univerzit v zemi, tak proč dál váhat? Odeslala jsem
přihlášku a světe div se - ono to vyšlo. Zimní semestr v Thessaloniki!
A jaké to bylo?
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druhou. Za tři hodiny vás mile „vyhodí“ z bistra na benzinové stanici,
protože jste tam již dlouho, a tak pokračujete v čekání venku. Příjezd
automechanika se nakonec protáhl na osmnáct hodin, kdy součástku
vyměnil, a během deseti minut jsme mohli pokračovat v cestě. Ale
to není zdaleka vše. Podle plánu jsme měli měnit autobus v Sofii za
jiný, který nás odveze až do Thessaloniki. Ten nám samozřejmě odjel
a tak jsme požadovaly výměnu jízdenek na druhý den. Vedoucí této
společnosti nám slíbila, že nám zajistí na účet dopravce přespání v Sofii,
kde nás na autobusovém nádraží měla vyzvednout jistá paní, odvést do
hotelu, a ráno vyměnit jízdenky na druhý spoj. Zní to moc pohádkově?
Také jsem si to říkala. Do Sofie jsme přijely ve tři hodiny ráno. Kde nic,
tu nic, ani paní, ani hotel, a tak jsme trávily zbylý čas do rána v jediné
otevřené hospůdce na místním nádraží, kde se to hemžilo většinou
podnapilými Bulhary. Ráno nám lístky naštěstí vyměnili, a tak jsme po
padesáti dvou hodinách cesty z Prahy úspěšně dojely do Soluně.
Stejně jako cesta, i první týden pobytu v cizí zemi je dobrodružstvím.
Na univerzitě se zapíšete do výuky, zařídíte bydlení. Ráno na zastávce
marně čekáte na autobus, který kolem vás projede a nezastaví. Divíte
se a nechápete. Zkusíte druhý, a zase nic. Poté zjistíte, že na autobusy
se musí mávat. A to pořádně, jinak se nestaví. Stávkování mají Řekové
asi obecně v oblibě, protože stávkují kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv
důvodu. Jednou tedy stávkují studenti, podruhé autobusy, potřetí týden
železnice. Jako cizinec o tom samozřejmě dopředu nevíte, takže díky
takové stávce autobusů se váš den otočí vzhůru nohama.
Výuka na univerzitě je kvalitní a univerzitní komplex je městem
sám o sobě. Bez mapy se první týden doslova ztratíte v závalu budov
a fakult s řeckými nápisy, kterým ani za mák nerozumíte. Po pár dnech
se začnete orientovat, najdete si hlavní body, v mém případě nemocnici a jídelnu, zjistíte, kde je ono, kde je tamto. Univerzita je perfektně
vybavena, nabízí studentům kurzy řečtiny, rozsáhlou knihovnu, kde se
dá studovat do dvanácti hodin v noci (nedoporučuji), hřiště, velikou
sportovní halu. Jako Erasmus studentky jsme většinou měly výuku individuální, občas jsme se připojily k řeckým studentům. Výuka se často
odvíjela podle oddělení, kde jsme zrovna absolvovaly praktickou část.
Pokud na vás lékaři mají čas, můžete se toho spoustu naučit. V opačném
případě se většinou jen díváte na nějaké vyšetření a řecký student vám
do ucha cosi překládá do angličtiny. Velkým oříškem je odebírání anamnézy od řeckých pacientů, kteří nemluví anglicky, a vy nemluvíte řecky.
Většina studia je spíše individuální z knih, které jsou také anglické. Mé
prvotní nadšení před odjezdem bylo obrovské. „Jupí“, říkala jsem si,

„vylepším si cizí jazyk a budu konečně mluvit kvalitně anglicky“. Jenže
pak nad anglickou knížkou z oftalmologie strávíte tři týdny místo deseti
dnů jako v Čechách, protože v cizím jazyce to ne a ne lézt do hlavy. Tu
neznáte slovíčko a hurá do slovníku, za chvíli druhé, třetí, občas nepochopíte, co se v knize píše. Zkušenost je to ale perfektní!
Univerzita dále nabízí studentům bohatý program v podobě víkendových výletů po okolních kulturních a historických památkách,
tanečních kurzů latinskoamerických tanců či různé párty a večírky.
Máte zde perfektní možnost seznámit se s dalšími studenty z jiných
zemí a navázat přátelství.
Ubytování si většinou zařizujete předem již z Čech. Já jsem zvolila možnosti bydlet na studentské koleji. Ubytování je to jedno
z nejlevnějších a dostanete tím možnost poznat další studenty. Ale
i taková studentská kolej může mít svá úskalí, jako je jedna společná
kuchyň v posledním patře pro dvě stě studentů. S pěti hrnci dohromady
se vaření tím hned stává bojem o život (a o hrnec☺). Teplá voda ve
sprše zde byla spojena s centrálním topením. A jelikož se topilo pouze
čtyři hodiny denně, i teplou sprchu si můžete dopřát pouze večer od
šesti do deseti hodin. Pokud to nestihnete či se zdržíte, „zbyde“ na vás
už jen pěkně ledová. V říjnu to bylo ještě fajn, v prosinci se vám to už
tolik líbit nebude
Pokud nejste zrovna ve škole a máte chvíli volna, doporučuji cestovat. Řecko je nádherná země se spoustou kulturních památek, a je
škoda je nevidět. Začít můžete rovnou v Soluni, kde je možné navštívit
archeologické a byzantské muzeum, Bílou věž, která byla postavena
za turecké nadvlády, rotundu či hradby, které oddělují původně staré
město od nové přístavby. Thessaloniki je město hned několika kultur,
zejména turecké a byzantské, a spolu s řeckými náboženskými stavbami
patří mezi perly Řecka. Město můře návštěvníkům nabídnout moře
i nedaleké hory, takže je opravdu z čeho vybírat. Já jsem byla na výletě
v Athénách, na Olympu, navštívila jsem kláštery v Meteoře a zážitky
to byly opravdu na celý život. Asi největším překvapením byl pro mne
výlet do Istanbulu, kdy dostanete úžasnou možnost vidět tureckou
kulturu a život, dýchne na vás orient z každé ulice a nebude se vám
chtít jet zpět.
Celý tříměsíční pobyt v Řecku bych zhodnotila jako velké
dobrodružství. Pokud se rozhodnete i vy pro nějakou změnu a budete
chtít vyzkoušet studium v zahraničí, máte rádi výzvy a nové věci, snahu
poznávat a nevzdávat se, pak program Erasmus jen doporučuji!
Štěpánka Machová, 5.ročník všeobecného lékařství

MOJE ZKUŠENOSTI S LÉKAŘI
Letos se učíme komunikovat s různými
typy pacientů - od těch nevrlých, příjemných,
k nešťastným, narcistickým ... Jaké chování asi
tak můžeme čekat, jak s nimi správně komunikovat. Zkoušíme se naučit, jak oznámit
nepříznivou diagnózu. Jak mluvit a jednat
s pacientem, aby se cítil příjemně, aby nám
věřil, řekl nám vše, co ho trápí a my ho mohli
co nejlépe léčit.
Každý z nás si určitě vybaví situaci, kdy

si řekl, ten doktor to nemůže myslet vážně.
Občas se tomu možná zasmějeme, občas nás
to vytočí, případně úplně rozloží… Jeden čas
jsem chodila do ordinace na kožní k jedné
paní doktorce, u které postup vyšetřování
probíhal vždy stejně. Paní doktorka se zeptala: „Co vás trápí?“ „No, mě poškrábal náš
kocour, kterého máme doma, pak jsem se šla
koupat na koupaliště a asi jsem tam do toho
chytla nějakou infekci, protože se mi tam
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objevila vyrážka, svědí to a začalo to hnisat.“
„Koukám, že jste poškrábaná, nemáte doma
nějaké zvíře?“ „No, toho kocoura.“ „Hm,
koukám, že to máte takové zarudlé a hnisá to
... To jste asi chytila nějakou infekci do té rány.
Nebyla jste na koupališti nebo v bazénu?“
„Na tom koupališti.“ „Tak co s tím?“ „No, já
jsem si myslela, jestli byste mi nemohla napsat
nějakou mastičku?‘‘ „Tak my to uděláme tak,
že vám předepíšu mastičku a uvidíme.“ No,

a při každé další návštěvě to probíhalo úplně
stejně ... Po dvou návštěvách jsem se tomu ještě
zasmála, ale když se stejné schéma rozhovoru
opakovalo pořád, paní doktorka vždy po mě
pouze všechno zopakovala a čekala, co já si
navrhnu za léčbu a od druhé návštěvy mi byla
pořád předepisována na cokoliv antibiotika,
tak jsem šla rychle jinam ...
Ve čtvrtém ročníku na gymnáziu už jsem
věděla, že bych ráda na medicínu. 14 dní před
maturitou jsem musela k „obvoďačce“. Měla
jsem horečku, sotva jsem mluvila, bolelo mě
v krku, měla jsem tam čepy ... Paní doktorka
mi řekla: „Kup si šalvěj a kloktej.“ „No, ale mě
je opravdu hrozně, za 14 dní mám maturitu,
mohla byste mi udělat výtěr z krku? Kdyby
to byla třeba angína.“ „Já vím, že Ti nic není.
Výtěr je zbytečný.“ Nakonec mi pomohla
sestřička, že ten výtěr nikomu nic neudělá.
Když jsem si volala kvůli výsledkům, paní
doktorka mi řekla, ať si přijdu pro recept, že
mám těžkou angínu ...
Myslím si, že od té doby, co studuji medicínu
a přijdu do nemocnice jako pacient, vnímám
chování a jednání lékařů ještě víc ... Říkám si,
teď se mě měl zeptat na tohle, na tohle se mě
vůbec nezeptal, taky si mě mohl poslechnout,
když jsem mu řekla, že mám kašel …
Nedávno se mi stalo, že jsem zažila
absolutně úžasný přístup lékaře a pak přístup,
který už nikdy zažít nechci. Připadala jsem
si naprosto bezradná. Mám určitý problém
s nohou, tak jsem si našla novou lékařku.
Paní doktorka byla hrozně milá, poslouchala
mě, zahájila léčbu. Ale ta moc nezabírala. Za
nějaký čas jsme měli přednášku a já si po ní
za přednášejícím doktorem zašla. Že mám
takový a takový problém, jestli by mi nemohl
pomoci. Buď on, nebo mi třeba jen poradit
kam zajít, za někým mě poslat. Domluvili
jsme se, že přijdu za ním. Takhle si představuji
ideální přístup, vyšetřování. Pan doktor mi při
příchodu podal ruku, poslouchal mě, zajímalo
ho všechno, co jsem řekla, provedl základní
fyzikální vyšetření, navrhnul mi, co všechno
on může vyšetřit, napsal mi doporučení na
vyšetření, které on neprovádí.
S paní doktorkou jsme byly domluvené, že
až budu mít ze všeho výsledky, tak přijdu do
poradny na dané oddělení a tam mě vyšetří
pan primář.

Když jsem si šla pro výsledky k „panu doktorovi z přednášky“, řekl mi, že mám v krvi
nějaké nálezy. Když viděl, že asi úplně netuším,
o co jde, začal mi všechno vysvětlovat. Pak se
zeptal, jestli už všemu rozumím, jestli se chci
ještě na něco zeptat. Pak mi řekl, že teď musím
počkat, co mi řekne pan doktor v poradně, až
uvidí výsledky. Že on se mě rozhodně nechce
zbavit, ale teď pro mě nemůže víc udělat, ale ať
se nebojím, že tomu přijdeme na kloub. Že to
zvládneme. To, že mi řekl, MY to zvládneme,
MY to vyřešíme, měla jsem pocit, že to bude
dobré, že v tom nejsem sama. A to si myslím,
že pacient potřebuje slyšet. To, že ho doktor
„nehází přes palubu“, ale opravdu se mu snaží
pomoci ...
O to větší šok jsem pak zažila u pana
primáře. Přišla jsem do velké místnosti, kde
byla dvě lůžka, několik židlí, asi 4 sestřičky
a 6 doktorů, včetně té mé lékařky. „Dobrý
den.“ Na můj pozdrav mi odpověděli dva
doktoři. Ostatní na mě jen koukali a nechali
mě tam stát. Asi po minutě mi jeden z nich
řekl: „Tak si někam sedněte.“ „A kam můžu?“
Odpověď žádná. Tak jsem si sedla na židli,
která byla panu primáři nejblíže. No, byla od
něj asi tak 1,5 metru. Pan primář se na mě ani
nepodíval, něco si psal do počítače. Tak zhruba
po další minutě se mě zeptal (opět se na mě
ani nepodíval), proč jsem přišla. „No, já mám
tenhle problém, trvá už víc jak půl roku, byla
jsem s tím u paní doktorky, ale léčba nezabírala, tak jsem byla na vyšetřeních tam a tam
a paní doktorka říkala, ať přijdu s výsledky
k vám sem do poradny.“ „Hmm.“ Chvíli se
nedělo nic, pak se někdo z lékařů zeptal,
jestli by se na to mohl podívat a sáhnout na to.
„Samozřejmě, ale prosím vás opatrně, opravdu
to bolí.“ Bolelo to tak, že jsem popojela s židlí
dozadu. Pan doktor se mi omluvil a říká:
“Koukám, že to bolí opravdu hodně. To se
mi moc nelíbí.“ Jediná reakce pana primáře
byla, že se na to z 1,5 metru podíval a řekl,
že tohle nic není a k mé doktorce se otočil se
slovy: „Proč nám sem s tímhle leze.“ Tak mu
paní doktorka řekla, že mám to a to. A že se
jí nelíbí, jak dlouho to trvá a ani průběh. Pak
mi řekla, ať ukážu výsledky vyšetření. Pan
primář: „Vždyť má tohle úplně v pořádku.“
„No, ale tady jsou zvýrazněné pozitivní nálezy.
Testy se opakovaly a pokaždé se ta hod-

nota zvyšuje. První testy se dělaly na konci
prosince.“ „Ale tohle je negativní.“ „No, ale
TOHLE a TOHLE má pozitivní.“ „Hmmm.“
Ani nevím jak, ale najednou mi pan primář
podával zprávu. „Nashledanou.“ „No, a co
s tím mám dělat? Já už na tu nohu nemůžu
občas ani šlápnout.“ „To neřešte.“ „No, ale
ono to opravdu bolí. Paní doktorka říkala, že
z toho uděláte nějaký odběr.“ „Nezabývejte se
tím. Nashledanou.“ „A co nějaká další léčba?
Co ty pozitivní výsledky?“ „Prostě to neřešte.
Nashle. Zavolejte dalšího.“
No, na chodbě jsem se rozbrečela. Pan doktor vůbec nebyl příjemný, v posledních chvílích už skoro křičel. ...Pak jsem zjistila, že v té
zprávě od něj mám napsáno: Nález prakticky
normální. V listopadu pozitivní nález ten a ten.
Sledována na imunologii. No, krevní odběry
jsem měla první v prosinci, na imunologii jsem
nikdy nebyla ani jsem se o ní nezmínila ...
Když to dobře dopadne a já budu jednou
doktorka, tak vím, že se budu snažit se takhle
nechovat. Myslím, že si pokaždé vybavím, jak
strašně jsem se cítila, když jsem odcházela z
ordinace a věděla jsem, že něco mi je, něco
někde je v mém těle špatně a já to „nemám
řešit“. Jak nepříjemný byl pocit, když jsem tam
přišla, téměř nikdo mi neodpověděl na pozdrav, pan doktor se na mě skoro ani nepodíval,
nevěděla jsem, kam si mám sednout ... Jak
jsem si připadala bezmocná. Nechci, aby se
takhle kvůli mně někdo cítil...
Odmalička se věnuji hudbě. A jestli jsem se
něco na soutěžích a koncertech naučila, tak,
že nikoho nebude zajímat, jestli vás zrovna
bolí zub, ve škole se něco nepovedlo, v noci
jste špatně spali, s někým jste se pohádali.
Lidé se na vás přišli podívat, poslechnout
si vás a „profesionál“ by na sobě neměl nic
dát znát ... A to samé si myslím, že platí i pro
lékaře (samozřejmě i pro jiná povolání, kde je
potřeba komunikovat a naslouchat) ... Pacient
za vámi přišel proto, že JEHO něco trápí
a vaše problémy ho nebudou zajímat. Bude si
jen uvědomovat, že doktor ho vlastně neposlouchal a byl nepříjemný ...
Lucie Pěkná
Práce vznikla v rámci výuky předmětu
lékařská psychologie a komunikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

NENÍ DOMOV JAKO DOMOV
Poměrně nová pohledná budova v docela pěkném koutě města.
Nedaleko centra, přesto v klidném prostředí, lavičky a keříky lákají k
posezení v upraveném parčíku. Bílá fasáda, misky osázené květinami
a nová plastová okna jasně vypovídají o dobrém úmyslu majitelů
a jejich každodenní práci a snaze pomoci dobré věci. Zpod bílých
záclonek lze rozeznat čísi vrásčitý, kohosi vyhlížející nehybný obličej.
Uvnitř čistě vymalované stěny, bílé dlaždice svítící čistotou, po
stěnách veselé obrázky z Večerníčků. Ticho a klid jen občas naruší
bouchnutí dveří, šouravé kroky nebo zvuk spadlé hůlky. Je po snídani,
za chvilku půjde vizita, pacienti jsou ve svých pokojích.
„Pane Machoň, co tady děláte, tady nemáte být!“ protne budovu
necitlivý tón hlasu sestry. A pan Machoň se zastaví a nechápe, proč ta
paní v modrém na něj tak křičí, raději se otočí a jde do svého pokoje.
Tady je jeho místo, tady je v bezpečí.
Pan Machoň měl dny, kdy zvládal všechno. Dokázal se sám najíst,
sám se oblékl, zvládal chůzi po chodbě a nejraději ze všeho sedával na
lavičce před domem a sledoval ptáky. Bohužel ale byly i dny, které by
rozhodně nezvládl bez pomoci druhých. Proto byl tady.
Pokoj s výhledem na město měly další spolubydlící, dvě babičky.
Každé ráno snídaly u společného stolku a vyprávěly si o vnoučatech.
Sestřičky už každý z těch příběhů znaly. Jen je zajímalo, jestli je malá

Evička opravdu ještě tak malá a jestli bydlí opravdu tak daleko, že za
babičkou ještě ani jednou nebyla
To paní Otrubová tu měla vnoučata den co den. Měli byste vidět tu
radost v jejích očích, pokaždé, když jen uslyšela jejich hlasy! Stačila
hodina strávená s rodinou a paní Otrubová byla po zbytek dne veselá
a těšila se na zítřek, protože věděla, že tady není sama. Byla tady doma
a měla tu skutečně všechno.
Všichni tito lidé měli společné to, že už se o sebe nedokázali sami
postarat, protože fyzických sil ubylo a tělo nesloužilo tak, aby svoje
denní potřeby sami zvládli. Proto byli odkázáni na pomoc druhých.
V pečovatelském domě měli všechno, co po fyzické stránce potřebovali.
Lékaře, který dohlížel na jejich zdravotní stav, popřípadě upravil
léčbu, předepsal nové léky. Sestřičky, dbající na pravidelnou stravu,
pitný režim a každodenní hygienu. Ale bylo to opravdu všechno, co
potřebovali? Mnozí by všechnu tuto péči rádi vyměnili za dny strávené
v nevytopeném domě, ale s vědomím, že se zase večer všichni sejdou
doma u společného stolu. Tak to přece vždycky bylo, babička navařila,
dědeček zatopil a ta pohoda, copak na to všichni zapomněli? Jako by
Alzheimerova choroba zatemnila mozek nejen těm starým a nemocným. Jak to, že zapomněli, kam jezdili na prázdniny a jak se na babičku
a na dědu těšili? Kdo je hladil a rozmazloval, komu sedávali na koleně
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a kdo jim večer vyprávěl tolik poutavé příběhy? Rodiče jsou prý od
toho aby vychovávali a babička s dědou aby rozmazlovali. Tak to od
babičky slýchám a řekla bych, že i u nás to platilo.
Moji prarodiče z otcovy strany jsou zatím soběstační a mají nás,
rodiny svých třech synů, docela blízko. Pokud budou někdy potřebovat
pomoc, určitě nezůstanou odkázáni pouze na péči cizích, to vím zcela
jistě. Mají syny, snachy a vnoučata a jasnou zpětnou vazbu.
Samozřejmě, domy s pečovatelskou službou jsou v současné době
východiskem pro mnohé seniory i jejich rodiny, ale nezapomínejme, že
člověk není věc, která přestane sloužit a někam se odloží. Někam, kde
není vidět a když ji nevidím, tak jako by nebyla. Naoko je uklizeno,
naoko je vše v pořádku. Ale aby bylo vše v pořádku, měl by tento dům
hlavně plnit funkci domova.
Absolvovala jsem třítýdenní povinnou praxi v takovém zařízení.
Práce je to záslužná, těžká, náročná jak fyzicky, tak psychicky, není
dostatečně ohodnocena, ale měla by být vykonávána zároveň jako
poslání. Nechci popisovat svoji letní praxi, jen poukázat na věci, které
ve mně zanechaly silné vzpomínky. Zde jsem jako zásadní rozeznala
dva problémy. Prvním byl malý, v některých případech dokonce žádný
zájem o pacienta ze strany rodiny. Jak byla stará paní ráda, jak ožila,
když jsem si s ní chvilku popovídala. A druhý den mi říkala, jak už mě
od rána vyhlíží. Vrátila se jí chuť k jídlu a dokonce se sama i učesala.
Druhým problémem je chladnost a neprofesionalita některých sester. Sestra odvede svoji práci - umyje pacienta, převleče postel, podá
léky. Celý den stráví na oddělení nebo v ordinaci, když je potřeba, jde
pohrabat trávu do parku nebo vyplít záhon a několikrát v měsíci slouží
i noční směnu. Nadře se, ležící pacienty musí zvedat, spěchá a má toho
opravdu hodně.
Ale občas při práci prohodí i něco, díky čemuž se potom stará
babička trápí celý den. Jako kdyby mohla za svoji nehybnost a mohla
by ji ovlivnit. Jednou jsem v čekárně u lékaře zaslechla starší paní, jak
říká, že když se k vám lékař vlídně chová, hned to člověka bolí méně.
Kolik pravdy bylo v těch slovech. Snad dostuduji, abych se tímto mottem jednou mohla řídit.
Žádný lékař ani vyškolený zdravotnický personál nedokáže pacientovi nahradit milovanou rodinu. Pro každého člověka je velice důležitý

kontakt s blízkými, v případě umístění do pečovatelského domu nebo
jiného zdravotnického zařízení je tento kontakt naprosto nezbytný,
řekla bych dokonce životně důležitý. Pokud rodinní příslušníci chodí
navštěvovat svého dědečka nebo babičku a nespoléhají se na to, že
„má přece všechno“, je i léčba pacientem lépe snášena a bývá kratší
a účinnější. Takový odvržený starý člověk oproti tomu už nemá sílu ani
chuť dál žít. Neměli bychom tedy upřednostňovat vlastní pohodlí před
morálními povinnostmi. Kdyby byli naši rodiče pohodlní a nechtěli
se starat, skončili bychom tehdy pravděpodobně v dětském domově.
A řekněte, neměli jste z toho kdysi pod dojmem různých statistik
a zhlédnutých filmů tak trochu strach ... ?
A pokud opravdu máme náročné zaměstnání nebo bydlíme daleko,
máme přece poštu, mobil, auto, o tom to není. Důležité pro takto
přestěhovaného člověka je vytvoření pocitu domova, který dosáhneme
jen tím, že s ním přestěhujeme i to, co domov vytváří. Není to skříň
nebo rovnou celý šatník, ale jsme to my s našimi společnými zážitky,
vzpomínkami, my jsme pro ně všechno, tak jako byli kdysi oni úplně
vším pro nás. Než jsme se s jejich pomocí postavili na vlastní nohy,
založili rodiny a přirozeně je odsunuli na vedlejší kolej. Jsme úspěšní
a šťastní a největší radost z toho samozřejmě mají oni, naši rodiče
a prarodiče. Protože rodičovské pouto je ta nejsilnější vazba, kterou
člověk může prožít. Nemáme právo jim ji brát, vždyť oni nám také nic
neberou. Rádi by stále dávali a když mohou, dávají a za to jen potřebují
vědět, že sem mezi nás stále patří. Nemáme právo brát člověku to
nejcennější a naivně se vymlouvat na čas a vzdálenost a já nevím, na
co ještě.
Pokusme se tedy vlastními silami a jasně formulovanou osvětou
z domů s pečovatelskou službou udělat skutečné domovy, kde budou
lidé žít a cítit se opravdu tak dobře, jako doma. Protože jejich pocity z nového domova máme v rukou my, stejně tak jako měli kdysi
oni v rukou pocity našeho krásného bezstarostného dětství v bezpečí
našeho společného domova. Nejen žloutnoucí fotky z rodinného alba
nám jsou toho dokladem.
Zuzana Komárková
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

STANOVISKO ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
Jménem předsednictva České lékařské
společnosti JEP adresoval všem jejím složkám
předseda společnosti prof. MUDr. Jaroslav
Blahoš, DrSc. dopis, jehož plné znění otiskujeme.
Požadavek ČLS JEP k důstojnému postavení
lékařů.
Jedním z hlavních poslání ČLS JEP je podle
Stanov podpora odborného růstu našich

lékařů. Podmínkou k plnění tohoto cíle je
nejen rozumný systém medicínského vzdělávání,
nýbrž i příznivé materiální a sociální postavení
lékaře. V sociologických anketách byl lékařský
stav vždy na prvém místě a bylo ctěno jeho
humánní poslání. Pauperizace lékařů je v rozporu s rozvojem odbornosti i existenčních podmínek zejména mladých a nemocničních lékařů
i sester a v konečném důsledku se projeví

i ve zhoršení zdravotní péče o naše občany
i dobré pověsti lékařského stavu. ČLS JEP proto
požaduje vynaložit úsilí směřující ke zlepšení
existenčních podmínek našich zdravotníků a tím
i ku prospěchu a spokoje-nosti našich pacientů.
Jménem předsednictva
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
předseda ČLS JEP
V Praze 14. 12. 20I0
(r)

HLEDAJÍ SE NOVÍ DÁRCI KRVE
Jenom v loňském roce 2010 proběhly čtyři akce Daruj krev s Českým
rozhlasem (ve dnech 17.3., 9.6., 15.9. a 15.12.), dvakrát akce LF UK Plzeň
Fakultní pijavice (ve dnech 5.-6. května a 15.-16. prosince), dvakrát akce
Západočeské univerzity Univerzitní upír (ve dnech 16.-17.3. a 23.-24.11.),
prázdninové akce podporované firmou Panasonic, Vodafone a pivovarem Radegast, organizovaný nábor nových dárců na několika středních
školách a další. Největší přínos těchto akcí není jen v tom, aby se v určený
den dostavilo k odběru a darovalo krev co nejvíce dobrovolníků. Hlavní
efekt je v osvětě, zlepšení informovanosti cílové populace a získávání
dárců nových – prvodárců, kteří u pravidelného darování krve zůstanou
i do budoucna. To je totiž absolutně nejdůležitější.
Několik konkrétních údajů: podzimní akce Daruj krev s Českým
rozhlasem přinesly:

Akcí k propagaci dárcovství krve probíhá na Transfuzním oddělení FN
v Plzni každý rok větší počet, každičká z nich má ale svůj mimořádný význam.TO FN Plzeň zásobuje krevními přípravky plzeňskou fakultní nemocnici s jejím náročným traumatologickým, operačním, transplantačním a
onkologickým programem. Spotřeba transfuzních přípravků a krevních
derivátů všech typů je zde mimořádně velká. Přesto, že TO FN Plzeň eviduje
kolem deseti tisíc aktivních dárců, do optimálního stavu nejméně několik
tisíc nových dárců chybí. Bohužel nemalé počty dárců starších ročníků je
naopak třeba každým rokem vyřazovat pro překročení věkového limitu
65 let či pro zdravotní komplikace. Několikrát do roka se tak stává, že pro
nedostatek krve – zejména některých vzácnějších skupin – je potřeba žádat
o pomoc jiné kraje. Každá z akcí, která přivede k darování nové dobrovolníky, je proto nesmírně cenná.
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15.9.2010: 109 dárců k odběru (1,5 násobek denního průměru), z nich
bylo 13 nových dárců (2,2 násobek běžného denního náboru)
15.12.2010 128 dárců (1,8-násobek průměru), z nich 12 nových dárců
Během podzimního Univerzitního upíra (akce ZČU – v pořadí
devátá) 23.-24.11.2010 přišlo ve dvou dnech k odběru 212 dárců (1,5
násobek denního průměru), z nich ale 51 prvodárců (4,4 násobek
průměru).
Poslední loňská akce - podzimní Fakultní pijavice 15.-16.12. 2010 - si
ve zmíněných počtech nezadala ani v nejmenším: ve zmíněných dnech
přišlo k odběru 235 dobrovolníků (1,7 násobek průměru), z nich bylo
23 prvodárců (oproti jiným dnům dvojnásobek).
Přes tato čísla, která se tváří exaktně, jsme si jisti následujícím:
podobné osvětové akce daleko přesahují vymezené dny a obětavé úsilí
jejich organizátorů se nepochybně zúročuje během celého následujícího roku.

Upřímně proto děkujeme všem vysokoškolským studentům, na
stránkách Facultas nostra pak především posluchačům lékařské fakulty,
že k dárcovství krve nacházejí cestu. Děkujeme, že si nacházejí čas
mezi přednáškami, semináři a zkouškami a nejen v přípravě na svou
budoucí profesi, ale i osobně naplňují onu nejkrásnější podstatu medicíny, smysl pro pomoc druhým lidem. Darování krve neznamená pro
mladého zdravého člověka nic jiného, než malou ztrátu času a určitou
dávku altruismu, kterou v povaze svého povolání máme. Pěstujme si jej,
protože sám o sobě dokáže člověka obohacovat.
Bližší informace o podmínkách dárcovství krve jsou na webu fakultní
nemocnice www.fnplzen.cz .
MUDr. Mája Švojgrová, TO FN Plzeň,
tel. 377 402 823, 604 646 733

ANGELO MOSSO (1846-1910)
VÝZNAMNÝ ITALSKÝ FYZIOLOG A ARCHEOLOG
Angelo Mosso se narodil 30. května 1846
v Chieri. V nedalekém Turíně také vystudoval
lékařství a promoval v r. 1870. Po promoci pracoval nejdříve jako učitel přírodních věd na turínském lyceu a jako sekundární lékař v nemocnici
Mauriziano. V r. 1873 nastoupil místo stipendisty
v univerzitní výzkumné fyziologické laboratoři
Moritze Schiffa ve Florencii. V letech 1874-1875
absolvoval studijní stáž v Lipsku u prof. Carla
Ludwiga, kde se podrobně seznámil s grafickými
technikami studia fyziologických fenomenů. Než
se vrátil do Itálie navštívil ještě Paříž, takže
mohl poté udržovat styky s řadou významných
fyziologů své doby – Ernstem W. von Brücke,
Emilem Du Bois-Reymondem, Claudem
Bernardem a zejména s Étienne-Julesem
Mareyem. Na fyziologickém ústavu v Turíně byl
jmenován v r. 1875 profesorem farmakologie
a ve svých 33 letech se v r. 1879 stal vedoucím
katedry fyziologie. Tuto funkci pak vykonával
po celé čtvrtstoletí.
V r. 1882 založil časopis Archivio italiano di
biologia, v němž řadu svých výzkumných prací
publikoval. V r. 1893 založil nový fyziologický
ústav v Parco del Valentino.
Zabýval se fyziologickými aspekty změn
srdečního tepu a vymýšlel metody, jak jej měřit.
Sledoval změny tepu v průběhu spánku, během
duševní činnosti a při emocích. Je znám Mossův
sfygmomanometr – přístroj k měření tepenného
krevního tlaku. Vytvořil první hrubou zobrazovací techniku k záznamu pulzací mozkové
kůry u pacientů s defekty lbi v průběhu neurochirurgických zákroků. Pozoroval změny těchto
pulzací při duševní činnosti a podle nich odvodil,
že během duševní aktivity se průtok krve mozkem zvyšuje.
Velkou pozornost věnoval problematice
adaptace člověka na vysokohorské podmínky.
K tomu v r. 1895 vybudoval v Alpách v oblasti
Regina Margherita na vrcholku Monte Rosa
v nadmořské výšce 4 500 m výzkumnou stanici. Jeho další výzkumné projekty se týkaly
respirace, tělesné výchovy a zejména svalové
únavy. Používal grafického záznamu pomocí
po něm pojmenovaného Mossova ergografu k
registraci síly opakovaných koncentrických kontrakcí flexorů prostředníku, prováděných volně
a elektrostimulací. Poté charakterizoval centrální a periferní vlivy, podílející se na svalové únavě.
Demonstroval, že tréninkem lze zvýšit svalo-

JAK VYPADAL
PRVNÍ PŘÍSTROJ
NA MĚŘENÍ
KREVNÍHO TLAKU?
V čísle 95-96/2010 Facultas nostra jsme uvedli článek MUDr. A. Somola „Před 130 léty
se v Mariánských Lázních začal měřit krevní
tlak“. Vynálezce sfygmomanometru – přístroje
na měření krevního tlaku – pražský rodák
prof. Samuel Siegfried Karel Basch tuto metodu používal při svých pravidelných letních
pobytech v Mariánských Lázních. Vyobrazení
jsme převzali z obrazové publikace A. Somola
„Pohlednice z minulosti Mariánských Lázní“ se
svolením autora.
(r)

vou sílu a vytrvalost a oddálit tak známky únavy.
Ta podle jeho názoru může souviset se zvýšenou
produkcí únavových toxických látek, jakou je
např. kyselina uhličitá. Popsal fenomén kontraktury a zákonitosti vyčerpání. Své poznatky shrnul
v r. 1891 v monografii „La Fatica“ (Únava).
Z dalších jeho fyziologických prací uvádíme:
Die Diagnostik des Pulses (1879), La paura
(Strach – 1891), Fisiologia dell´uomo sulle Alpi
(Fyziologie člověka v Alpách – 1897), Mens
sana in Corpose Sano (1903), Vita moderna degli
Italiani (Moderní život Italů - 1905) a další.
V r. 1897 byl zvolen členem Královské švédské
akademie věd. V letech 1900-1901 navštívil
Spojené státy. Kromě své lásky k fyziologii též
soucítil se svými bližními a štědře podporoval
charitativní aktivity. Jako průkopník pohybových
aktivit stál u zrodu několika fotbalových klubů.
V r. 1904 byl zvolen senátorem. Věnoval se
poté několik let archeologickým vykopávkám
nejen v Římě (Forum Romanum), ale také na
Krétě, na Sicílii, v Kalábrii a v dalších oblastech
jižní Itálie (Escursioni nel Mediterraneo e gli
Scavi di Creta-1907). Zemřel před sto léty 24.
listopadu 1910 v Turíně na komplikace diabetu.
(jn)
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KAREL VANÍČEK (1860-1926)
BYL UZNÁVANÝM SOKOLSKÝM VZDĚLAVATELEM
Mezi čelné funkcionáře tělovýchovné
organizace Sokol se po mnoho let řadil
Karel Vaníček. Po studiích na technice se stal
vrchním oficiálem na pražské poště. volný
čas věnoval Sokolu a záhy se vypracoval
mezi významné vzdělavatelské pracovníky.
Byl dlouhá léta členem předsednictva České
obce sokolské a uznávaným sokolským
písmákem. Neúnavně burcoval k národnímu
sebevědomí, k němuž však může vést jen
tělesné a duševní povznesení. Jeho filozofii
charakterizují slova (*): „...Tedy statečnost
a kázeň, svornost a vytrvalost! Ale ani to ještě
není vše. Co by platna byla pevnost nejsilnější, hradeb nedobytných,
kdyby obráncové její zmírali hladem tělesným i duševním? Proto každý
dle sil a schopností svých pracuj též na roli hospodářské a vzdělávací.
Jen vůli a pracovitost! ... Také ve XX. věku nebudou lítat pečení ptáci
přímo do úst nikomu. V práci a vědění jest naše spasení! Jest několik stanovisk, s nichž lze pohlížeti na pěstování tělocviku vůbec, Sokolstva pak
zvláště, my pouze tří se držeti budeme a těmi jsou stanoviska: Zdravotní,
mravní a národní. Co se prvého týče, tož přiznáno jednohlasně
vynikajícími lékaři všech národů a věků, že tělocvik nejlepším jest
prostředkem k otužení těla, k zachování jeho při zdraví. Proti otužilosti
stojí zchoulostivělost, semeniště všemožných nemocí, vynikající to
vlastnost pokolení dnešního, důsledek zanedbaného výcviku tělesného
několika pokolení. Choulostivcem slouti, však ani dnes není chválou
a bohdá, že nikdy nebude...“
V r. 1894 vydal Karel Vaníček ve čtyřech svazcích své „Sokolské
epištoly“ (**), v nichž ve dvaceti kapitolách podává „věci bezpočtukrát
přemítané, základní pravdy života spolkového, předem pak Sokolského“
a „bratry dobré vůle“ nabádá, aby jimi nepohrdli. Můžeme se v nich
dočíst leccos, co za více než století neztratilo svoji aktuálnost a beze
zbytku bychom jeho doporučení mohli převzít i dnes. Vyberme
namátkou několik drobtů z „krajíce chleba toho po slovansku, se solí“,
nabízeného Karlem Vaníčkem.

V Kapitole o pití Vaníček píše: „Předem připomínám, že nejsem
žádný Nazarén, jenž fanaticky káže, zdržovati se naprosto lihovin,
naopak přiznám, že nepohrdnu sklenicí dobrého piva či vína a že ji
každému od srdce přeju, případně i doporučuji. Proti čemu vystupuji, jest přílišnost, v jakou se zvláště po této stránce padá. Jak mocna
je vášeň, jak malomocný člověk jí podléhající! Nejlepší často lidé, muži
geniální, pracovníci znamenití ve vědě i v umění v zápasu s Bakchem
jeví se býti ubohými slabochy, otroky té skleničky pěnivé. Jak žalostný
obraz poskytuje muž, jenž přebral! Kam děla se duševní síla jeho, kde
bloudí inteligence, nemajíc vlády nad jazykem blábolícím, nad nohama
klesajícíma? Co se účinku nemírného pití na zdraví týče, jsou lékaři,
dle nichž alkoholismus v lidstvu řádí hůře než tuberkulosa i příjice.
Ve svých účincích podobá se alkohol olovu. Skromné dávky nepůsobí
v těle z počátku změny, však pojednou, když se byly malé účinky jedu
nastřádaly, propukne otrava v plné síle. Zhoubně působí otrava lihová
na srdce a ledviny. Srdce nemůže zpracovati tak ohromné množství
tekutiny jež obyčejné kvantum krve až i zdvojnásobí. Následek toho jest
porušení práce srdeční a ukládání nezpracovaného přebytku živiny ve
způsobě tuku, organismus ve zdravých výkonech rušícího. Odtud ty živé,
funící, odporné sudy v podobě lidské...“
A ještě pár autorových slov z kapitoly O kouření: „Roční spotřeba
tabáku v Čechách činí okrouhlou sumu 20 milionů zlatých, připadá
tudíž na jednu hlavu mužskou sedm zlatých. Nás Sokolů jest v Čechách
asi 25000, činí tedy částka na Sokoly vypadající celkem 175 tisíc zlatých.
Slušnou tělocvičnu průměrnou počítám okrouhle na 10 tisíc zlatých. My
Sokolové tedy za rok klidně vyfoukneme do vzduchu sedmnáct pěkných
tělocvičen. Věru pěkně se tužíme! O škodlivosti kouření po stránce zdravotní ani mluviti nechci. Dříve nikdo nevěří, že ten vyzáblý smotek, jemuž
viržinko říkají, velmi lehce stane se hřebem do rakve, až jest pozdě...“
Karel Vaníček byl také mj. zakladatelem a správcem sokolského
muzea. Zemřel náhle, neočekávaně, na procházce v Divoké Šárce
nedaleko „Dívčího skoku“ ve čtvrtek dne 24. června 1926.
(*) Vaníček K.: Sokolstvo, jeho směr a cíl. E. Grégr a syn, Praha 1905
(**) Vaníček K.: Sokolské epištoly. J. Stolař, Praha 1894
(J. Novák)

700. VÝROČÍ SŇATKU JANA LUCEMBURSKÉHO
S ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU
Rok 2010 je rokem 700. výročí nástupu dynastie Lucemburků na český trůn. Její členové se
rozdílně, ale výrazně zapsali do dějin Českého
království. Starobylý, ale zprvu nikterak významný rod Lucemburků odvozoval svůj původ od
Siegfrieda, který žil v 10. stol. a v roce 963 získal
od kláštera sv. Maximina v Trevíru do vlastnictví
hrad Lucemburk.
Přes dynastické problémy se v evropské
politice výrazně prosadil, také díky vlivu francouzského dvora, především Jindřich VII.
Lucemburský (1274–1313), který byl v roce
1308 zvolen za římského krále a roku 1312
korunován na císaře.
V Českém království se po smrti posledního
příslušníka z vládnoucího rodu Přemyslovců
Václava III. (zavražděn v Olomouci v r.
1306) rozhodoval český sněm o novém králi.
Zasedání sněmu respektovalo dynastickou
návaznost a dědická práva Přemysloven po
ženské linii. Nárok na dědictví mohly uplatnit především dcery Václava II. Anna, Eliška
a Markéta z Václavova prvního manželství
s Jitkou (Gutou) Habsburskou, ale i Anežka,
dcera Elišky Rejčky, druhé manželky Václava

II. Svobodná, kromě roční Anežky, byla v této
době jen Eliška. Českou korunu mohly však
dědit i královny vdovy, tedy Eliška Rejčka.
V tomto duchu jednalo české panstvo,
které rozhodlo, že novým českým králem
se stane Rudolf Habsburský (1281–1307) po
boku královny vdovy po Václavovi II. Elišky
Rejčky. Vláda Rudolfa Habsburského trvala
jen několik měsíců. Rudolf I. při tažení proti
jednomu ze svých odpůrců – Bavorovi ze
Strakonic – oblehl v r. 1307 Horažďovice.
V ležení však vypukla úplavice, na níž mladý
26letý král 4.7.1307 zemřel.
Jeho nástupcem se stal Jindřich Korutanský
(1265–1335), dřívější zemský správce a manžel
Anny Přemyslovny, nejstarší dcery Václava II.
Jindřich byl korunován 15.8. 1307 břevnovským
opatem Bavorem z Nečtin, ale ani jeho vláda
nepřispěla ke stabilizaci poměrů v Čechách.
Nepříliš schopný Korutanec si zde velkou
oblibu nezískal.
V Evropě nebyla situace v této době jednoduchá. V roce 1308 byl zavražděn římský
král Albrecht Habsburský, jeho nástupcem se
stal Jindřich VII. Lucemburský s úzkými kon22

takty na francouzského krále Filipa Sličného.
Manželkou Jindřicha VII. Lucemburského
byla Markéta Brabantská, s níž měl Jindřich
pět dětí. Dcery byly provdány za významné
evropské panovníky, nejstarší Beatrix se stala
manželkou uherského krále Roberta z Anjou,
další dcera Marie se stala francouzskou královnou, u které později vyrůstal Karel IV.
V této neklidné atmosféře, kdy došlo mimo
jiné ke vzpouře pražského patriciátu proti
šlechtě s cílem podílet se na moci v zemi, se
objevila myšlenka nabídnout českou královskou korunu Lucemburkům. Jako vhodný adept se jevil syn římského krále Jan
Lucemburský, prvorozený syn Jindřicha VII.
Lucemburského a Markéty Brabantské.
Jan Lucemburský (1296–1346) byl vychován na francouzském královském dvoře,
v Paříži navštěvoval tamní univerzitu a získal všestranné vzdělání. Oporu pro volbu za
českého krále měl především u církevních
představitelů, zejména cisterciáckých klášterů.
Opatovi zbraslavského kláštera Konrádovi se
podařilo přesvědčit také Elišku, která, jak bylo
tehdy obvyklé, svého nastávajícího o čtyři roky

mladšího manžela před tím nikdy neviděla.
Jindřich VII. zprvu za manžela nabídl pro
Elišku svého bratra Walrama, u českého poselstva však v r. 1309 s tímto návrhem neuspěl.
Údajně se Jindřich VII. snažil posly zviklat
slovy: „Bratr můj Walram jest dospělý, může za
sebe mluviti i bojovati, Jan však, syn můj, chlapec velmi útlý a maličký jest; běda pak zemi,
jížto král chlapec jest.“ Poslové se však ošálit
nedali, kralevice Jana totiž již poznali jako
„jinocha čtrnáctiletého, těla velmi vyvinutého
a hřmotného“.
Opat Konrád a sedlecký opat Heidenreich
připravili další jednání na počátku roku
1310, za českou šlechtu se zúčastnili Jindřich
z Rožmberka, Albrecht ze Žeberka a Fridrich
ze Šumburka. Z jednání se dochovala zpráva,
doložená listinou z 31.1.1310.
Když se o těchto jednáních dozvěděl král
Jindřich Korutanský, povolal do Čech vojenské posily z Korutan a obsadil jimi Pražský
hrad a další strategická místa. Nechal dokonce
zajmout diplomaty římského krále v čele s Petrem z Aspeltu, mohučským arcibiskupem,
kteří pobývali v té době v Čechách.
Tento zásah však vyvolal mezi římským
králem Jindřichem VII. Lucemburským
a Jindřichem Korutanským definitivní roztržku.
Na stranu Jindřicha VII. Lucemburského se
postupně přidávali další čeští šlechtici. V Praze
došlo dokonce k otevřeným vojenským střetům
mezi příznivci Jindřicha Korutanského a oddíly české šlechty, při nichž byla korutanská
strana poražena.
Aby zhatil plány svých protivníků rozhodl
se švagr princezny Elišky Jindřich Korutanský
vdát ji za Míšňana pána z Bergova. Eliška
s tím pochopitelně nesouhlasila a vysloužila si
tak „domácí vězení“. S pomocí Jana ze Stráže
však se jí podařilo z pražského Vyšehradu
uprchnout v přestrojení do Nymburka.
29. června 1310 byl svolán zemský sněm,
kam byla slavnostně přivedena i Eliška
Přemyslovna. Hlavním bodem jednání
sněmu bylo sesazení Jindřicha Korutanského
z českého trůnu. Ale ani v tomto okamžiku
nebyla česká šlechta jednotná a římský král
Jindřich VII. Lucemburský stále váhal s odsouhlasením sňatku Elišky Přemyslovny se
svým synem Janem. Český sněm vyslal do
říše dvanáctičlenné poselstvo, jehož diplomatické jednání bylo úspěšné. Jindřich VII.
Lucemburský si ale vedle dalších podmínek
stanovil požadavek osobně vidět českou
princeznu a vystrojit jí svatbu nejpozději do 1.
září téhož roku.
Poselstvo se vrátilo do Čech s uspokojením.
Bylo třeba připravit svatební cestu Elišky
ke dvoru římského krále. Princezna Eliška
s doprovodem se vydala na cestu z Prahy 14.
srpna 1310.
Dne 25. srpna 1310 byla konečně Eliška
Přemyslovna v johanitském klášteře
Heinbachu u Špýru představena Jindřichovi
VII. Lucemburskému, svému nadcházejícímu
tchánovi. Půvabná, tělesně a duševně vyspělá
osmnáctiletá Eliška, oblečená do skvostného šatu, vypadala vedle Jana, o čtyři roky
mladšího a dětsky vyhlížejícího, ještě starší,
takže společně působili velmi nevyrovnaným
dojmem. Podle kronikáře (*) „král Jindřich
VII. vyšel jí vstříc a uvedl ji do večeřadla, ujav
jí pak pravicí a syna svého levicí, takto promluvil: Raduj se a plesej panno nejvzácnější, až

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru
posud jsi byla dcerou krále českého, nyní budeš
skutkem i slovem dcerou mou, já budu ti otcem
a ty mně dcerou. Ejhle tu stojí jedináček můj,
ženich tvůj, tento syn a ty dcera. Zapomeň teď
na národ a dům otcovský, jestli snad co stalo se
ti tam k obtíži, plesej nyní, dcero milená.“
Jindřich svolal dvorský sněm a všem
přítomným oznámil, že jménem svým i z vůle
Svaté říše římské uděluje České království
svému synu Janovi. A aby bylo toto právo
„bezpečnější“, vezme si Jan za manželku
dědičku Země české, princeznu Elišku.
Náročná jednání o nástup lucemburské
dynastie na český trůn byla svatbou Elišky
a Jana, kterým požehnali arcibiskup mohučský
a kolínský, uzavřena 31. srpna a 1. září 1310 ve
špýrském dómu.
Král Jindřich VII. přikázal, aby vše bylo
připraveno, jak se přísluší královskému
majestátu, domy ve Špýru byly pokryty
kmentem a purpurem. Při této příležitosti byla
uspořádána velká hostina, kde se vesele hodovalo i s nevěstou a její družinou. Okolo deváté
hodiny král promluvil ke knížatům, ve své
řeči slíbil svěřit České království svému synu
Janovi a pro větší právo mu dát za manželku,
jak všichni poradili, dědičku téhož království.
Spravedlnost pak ukládala, aby toto království
přijal od říše v léno a s ním i titul a jméno.
Král, oděný do slavnostního roucha,
s žezlem v ruce a zlatou korunou na hlavě,
usedl na trůn ve špýrském kostele. Pak přišel
jeho syn Jan s průvodem s praporci Českého
království a následně složil přísahu podle
zvyku knížat svaté říše. Arcibiskup kolínský
Jan nato vykonal svatební obřad a spojil
v manželství Jana a Elišku. Nazítří sloužil arcibiskup mohučský Petr slavnostní mši.
Před obědem došlo prý ke sporu mezi
arcibiskupy, kdo by měl usednout po králově
pravici, ale král spor moudře uklidnil. Při
slavnostní tabuli byla podávána různá jídla
za doprovodu trubek, rohů a bubnů. Bylo zde
i ozbrojené rytířstvo chránící slavnost a veselí.
Uprostřed hodovníků byl před královským
stolem vztyčený praporec se znakem Českého
království. Svatba byla bohatá a okázalá,
jakou od „dávných dob na dvoře římských
králů nebylo vidět“. Po hostině se konaly
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různé zábavy, tance, rytířské hry. Celý Špýr
se prý ozýval překypující radostí, veselostí
a plesáním. Ceněna byla i statečnost Čechů,
s nimiž se nikdo neodvážil bojovat v přímém
střetu na koni, a pokud k souboji neopatrností
došlo, dostal každý velkou ránu kopím, až
spadl s koně nebo se kopí roztříštilo na drobné
kousky. To se dělo ke slávě a cti nové nevěsty.
„K večeru po předchozím požehnání byli
ženich a nevěsta spojeni na lůžku.“ Druhého
dne všichni vstali a pokračovali v radovánkách,
stejně jako následující dny. Až po třech týdnech se vydali královští novomanželé s doprovodem na cestu do Čech. 21.9.1310 se král Jan
rozloučil s rodiči a strýcem Walramem. Více se
s nimi již nesetkal, všichni zahynuli při tažení
do Itálie.
V Norimberku se shromáždilo vojsko,
s nímž král Jan 18.října vytáhl k Chebu. Ani
pak nezamířil přímo do Prahy, ale nejdříve ke
Kutné Hoře a pak ke Kolínu, obě tato města
se však k němu stavěla nepřátelsky. Až 28.
listopadu se pokusil vstoupit do Prahy, korutanská strana však útok jeho vojska odrazila.
Na štěstí ve městě měl král Jan a jeho choť
Eliška řadu přívrženců, z jejichž pomocí se
další útok 3. prosince zdařil. 9.12. 1310 Jindřich
Korutanský s chotí i celým svým dvorem
opustil pražský hrad, takže o den později mohl
král Jan Lucemburský konečně usednout na
český trůn.
Nástupem na český trůn se však politické
poměry v Čechách ještě zdaleka nestabilizovaly.
Oba manžele, kteří byli korunováni v
Praze v únoru 1311, čekala budoucnost plná
problémů politických i osobních. Stali se
zakladateli druhého panovnického českého
rodu, který vládl českému království po 127
let. Dali následně Českému království i jeho
nejvýznamnějšího panovníka, syna Václava,
budoucího císaře a „otce vlasti“ Karla IV.,
zakladatele pražské univerzity (1348).
Podle: PhDr. Naďa Kubů: 700. výročí sňatku
Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou.
Obrazová dokumentace Národní památkový
ústav, Praha, 2010
(*) Lacina J.: Česká kronika. Díl II. Praha,
E. Beaufirt 1893
(jn)

JAK ÚPLAVICE PŘIBRZDILA RŮST BRITSKÉHO IMPÉRIA
Archeologické vykopávky ukázaly, že již okolo roku 2000 před n.l.
bylo Portoriko osídleno lidem zvaným Arcaico. Mezi roky 120 a 400
n.l. na ostrov dorazil kmen Igneri z povodí veletoku Orinoko a nelze
vyloučit, že o životní prostor navzájem bojovali s původními obyvateli.
V období 4. až 10. století se vyvinula kultura Taino, která zde dominovala
až do příchodu Kryštofa Kolumba 19. 11. 1493. Kolumbus pojmenovat
ostrov San Juan Bautista (Svatý Jan Křtitel). Později se pro ostrov vžil
název Puerto Rico a jako San Juan zůstal označen jen hlavní přístav. V r.
1508 u ostrova zakotvil Juan Ponce de León a stal se zde prvním oficiálním guvernérem.
Španělé záhy začali ostrov kolonizovat K otrocké práci využívali
domácích Indiánů Taino, jejich populace však rychle klesala nejen díky
nelidským pracovním podmínkám, ale také díky některým infekčním
chorobám, vůči nimž domorodci neměli žádnou imunitu. Přestože v r.
1520 král Karel I. dekretem zbývající domorodou populaci zrovnoprávnil
s přistěhovalci, ta v té době již téměř vymizela.
Náhradou se stali dovážení otroci ze subsaharské Afriky. Po dlouhou
dobu se však veškerý obchodní a společenský život odbýval v několika
přístavech a jejich okolí při pobřeží, zatímco vnitrozemí zůstávalo neprobádáno.
V období svého koloniálního rozmachu od začátku 16. století
Španělsko zvyšovalo své bohatství díky kořistění ze svých amerických
držav. K bezpečnému transportu tohoto bohatsví do mateřské země byly
každoročně vysílány dva ozbrojené konvoje. Jeden naložil mexické zlato
a stříbro a další zboží z Filipín v přístavu Vera Cruz, druhý pak vyzvedl
perly a peruánské poklady v Portobellu na panamské šíji. Obě flotily
se pak setkávaly v Havaně a společně se plavily do Evropy. Ačkoliv si
Španělsko činilo výhradní nárok na oblast Karibiku, další evropské
mocnosti se s tím nehodlaly smířit a jejich lodi, často pod pirátskou
vlajkou, španělské galéry, napěchované bohatou kořistí, na volném moři
přepadaly a olupovaly.
Netrvalo proto dlouho, a španělští monarchové, z nich jako první
král Filip II., se rozhodli vybudovat síť opěrných bod. Jedním zu
nejdůležitějších se stal sanjuanský přístav na Portoriku, právem od té
doby nazývaný „klíčem k Indiím“. Od r. 1540 se tak postupně zdokonalovalo a rozšiřovalo opevnění města San Juanu, až koncem 18.
století zaujímalo plochu 80 hektarů (200 akrů). Postupného rozšiřování
a stále dokonalejší vyzbrojení se dočkaly i obě citadely – El Morro a San
Cristóbal. Jan Juan se tak stal jedním z nejvýznamnějších španělských

opěrných bodů v Americe. V samotném San Cristóbalu bylo k obraně
připraveno 450 děl. (*)
Nic z toho však neodradilo evropské soupeře španělské koruny od
toho, aby se nepokusili toto místo dobýt. Již v r. 1595 známý anglický
bukanýr Sir Francis Drake po úspěšných přepadech Santo Dominga,
Cartageny a St. Augustinu na Floridě zaútočil na sanjuanský přístav, kde
právě náklady zlata a stříbra čekaly na transport do Evropy. V přístavu se
střetl s několika španělskými fregatami, rozhodující však byla kanonáda
z pevnosti El Morro, která jej přinutila se ztrátami k ústupu.
O tři roky později jiný anglický dobyvatel – hrabě z Cumberlandu,
zvolil jinou taktiku. Jeho vojáci se vylodili na nehájeném místě a pevnost
El Morro napadli úspěšně z pevniny. Pevnost dobyli a dokonce zajali
guvernéra Antonia de Mosqueru. Krátkou okupaci však ukončila epidemia úplavice a potravinová nouze. Hrabě Cumberland se tak musel
vzdát plánů na trvalé obsazení tohoto strategického území a Portoriko
se zbytkem svých vojáků opustil.
V r. 1625 zdokonalené opevnění vyzkoušely holandské námořní síly
pod velením generála Boudewijna Hendricksze. Podařilo se mu obsadit
město a obránce pevnosti El Morro se pokusil vyhladovět. Těm se však
při překvapivém výpadu podařilo Holanďany vytlačit a zahnat na útěk.
Před odplutím však značná část San Juanu byla zničena požárem.
Od r.1952 je Portoriko „svobodným přidruženým státem Spojených
států amerických“ (Estado Libre Asociado). Opakované plebiscity ukazují, že s tímto stavem své státnosti je spokojena většina obyvatelstva, pro
stranu usilující o úplnou samostatnost hlasovala vždy pouhá 3-5 procenta
voličů.
El Morro a San Cristóbal jsou dnes nejvýznamnějšími turistickými
atrakcemi hlavního města Portorika. Návštěvník se může i pomocí videoprojekce vrátit o staletí nazpět do koloniálních časů. Ti, kdo zde po
většinu svého života sloužili v řadách vojenských posádek, však určitě
neměli žádné lehké živobytí, jak se lze přesvědčit z mnoha dokumentů,
přibližujících návštěvníkům tehdejší vojenský život. Nakonec to dokládá
i osud anglického vojska hraběte z Cumberlandu – dnešní mapa karibské oblasti nás převědčuje, že Angličané se dobytých území jen tak
snadno nevzdávali. Jejich stažení z Portorika patří k mála historickým
výjimkám.
(*) The Forts of Old San Juan. San Juan Historic Site, Puerto Rico,
2000
(J. Novák)
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PLZEŇ SLAVILA ZISK TITULU:
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015
k pojmu „kultura“ patří. A asi by se nemělo
zapomínat i na takové situace, jakými bylo
„kalamitní“ sněžení na začátku prosince, které
celé město nejdříve téměř paralyzovalo a poté
dlouhé týdny mnoha obyvatelům přinášelo
obrovské komplikace v podobě neuklizených
vozovek, chodníků, parkovišť, padajících hromad sněhu se střech a při oblevách čvachtající

břečky a pomalu odtávajících odporných
černých hromad sajrajtu po celém městě. Aby
si to Evropská unie ještě nerozmyslela!
(jn)
Text k obrázku: Mezi „esa“ hrající ve
prospěch Plzně při listopadové volbě patřil i
MUDr. Miroslav Holub. Psali jsme o něm ve
Facultas nostra č. 75/2009(*)

Plzeň porazila Ostravu – těsně, ale snad
zaslouženě. Rozhodl jediný bod. Ale přinesl
Plzni titul. Při čtení těchto řádků by mohlo
čtenáře napadnout – v kterém sportu se to
událo?
Dnes asi většina Plzeňáků ví, že se nejedná
o sportovní titul, ale titul daleko cennější,
protože zcela výjimečný – titul Evropského
hlavního města kultury 2015. Podle ministra
kultury Jiřího Bessera „je projekt obrovskou
příležitostí pro zvýšení prestiže České republiky v zahraničí a je třeba k němu takto
přistupovat“. Rada kultury Evropské unie by
měla nominaci potvrdit v květnu 2011, vláda
měla celý projekt schválit ještě v prosinci a na
vše by měla dohlížet nově založená obecně
prospěšná společnost Plzeň 2015. Projekt,
jehož hlavním mottem je Otevřete si Plzeň, má
čtyři programové proudy – Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy
a prameny. Měla by vzniknout taková kulturní
infrastruktura, která městu a regionu chybí
a která bude sloužit kulturní a komunitní práci.
Mezi klíčové investiční projekty patří revitalizace areálu historického pivovaru Světovar,
stavba nové budovy Západočeské galerie,
výstavba nové divadelní budovy, vybudování
volnočasového areálu Štruncovy sady a navazujících Greenways. Snad se v uvažovaných
projektech dostane i na problematiku školství,
zdravotnictví, vědy a sportu, i tyto oblasti

PROBLEMATICKÝ VĚHLAS EXTRÉMNÍCH TLOUŠTÍKŮ (II)
Extrémní tlouštíky historie zaznamenala poměrně často. Již věhlasný
římský lékař Galén (129-200 n.l.) zaznamenal případ Nichomachuse
ze Smyrny, který byl tak obézní, že se nemohl ani pohnout ze své
velmi robustní a pevné postele. Jiní autoři uvádějí římského senátora,
který byl schopen vlastního pohybu jen tehdy, když mu dva otroci
nadlehčovali pupek. Totéž se týká jednoho egyptského faraóna, jehož
obvod pupku byl širší než rozpažení dospělého člověka.
Po určitou dobu zaznamenávala rekordní tlouštíky Guinessova kniha
světových rekordů, v posledních letech však právě tento „rekord“ již
neuvádí. Z těch zaznamenaných jsme vybrali několik případů.
Carol Yagerová (1960-1994) dle vlastního vyjádření začala s extrémní
konzumací potravin již v dětství poté, co byla sexuálně zneužita
„blízkým členem rodiny“. Žila v městě Beecher, Michigan. V posledních letech života musela o ní vedle členů rodiny pečovat profesionální
pečovatelka. V lednu 1993 byla přijata do Hurley Medical Center
s hmotností 539 kg (1189 liber). Trpěla celulitidou, otoky a imunodeficiencí. V nemocnici strávila tři měsíce o redukční dietě okolo 1200 kcal.
Za uvedené období se „zhubla“ o 236 kg. Díky extrémní obezitě trpěla
dušností, hyperglykémií a palpitacemi. Nebyla schopna se ani postavit
natož chodit, její svalstvo hmotnost těla neuneslo. Podle dokumentace
místního hasičského sboru vyžadovala častou hospitalizaci – třináctkrát
v posledních dvou letech života. Pokaždé muselo asistoval 15-20 hasičů
zdravotníkům při jejím transportu. Příčinou smrti bylo ledvinné selhání
spolu s morbidní obezitou a komorbiditou dalších orgánů.

Carol Yagerová
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Joe Brower Minnoch
(1941-1983) je uváděn jako
nejtěžší zanamenaný člověk
v dějinách. Jeho nejvyšší
zaznamenaná hmotnost
byla 634 kg (1400 liber).
Žil na ostrově Bainbridge,
Washington. Trpěl obezitou od dětství. Již ve věku
12 let vážil 132 kg, ve 22
letech 178 kg při výšce 185
cm. Jeho hmotnost trvale
rostla až do první hospitalizace v březnu 1978 pro
srdeční a dýchací problémy.
Při příjmu trpěl masivními
otoky, jejichž hmotnost
odhadovali lékaři na více
než 400 kg.
Transportovat jej do
nemocnice bylo nesmírně
obtížné. Dvanáct hasičů
a záchranářů jej dopravilo
Joe Brower Minnoch
na speciální transportér,
ten jej převezl na člun,
a tak se nakonec dostal do University of Washington Medical Center
v Seattle. Po 16 měsících přísné diety o 1200 kcal vážil „jen“ 215 kg po
redukci 419 kg, tedy nejvyšší zaznamenané redukci tělesné hmotnosti.
O rok později však byl znovu hospitalizován poté, co dosáhl hmotnosti
432 kg. Přes snahu o zlepšení však již otoky neustupovaly, zdravotní
stav se zkomplikoval a Minnoch v září 1983 zemřel.

Robert Earl Hughes (1926-1958) žil v Baylis, Illinois. Jeho nadváha se
připisovala špatné funkci hypofýzy. V šesti letech vážil 92 kg, v deseti již
171 kg v dospělosti 486 kg. Jeho obvod hrudníku byl údajně 3,15 metru.
Jako dospělý vystupoval Hughes jako živá atrakce na různých karnevalech a slavnostech. V červenci 1958 onemocněl spalničkami, brzy na
to se u něj vyvinula uremie, na kterou ve věku 32 let zemřel.
Michael Edelman (1964-1992) žil v Pomoně, New York. Už v sedmi
letech vážil přes 70 kg a v deseti letech přerušil školní docházku,
protože se nevešel do školní lavice. Strávil poté většinu zbývajícího
života v posteli. V nadměrné konzumaci jídla nacházel podporu u své
matky, vážící 350 kg. Poté, co se jeho tělesné rozměry objevily v mediích,
nabízela se mnohá zdravotnická zařízení a dietologové vypracovat pro
něj redukční program, Michael však vše odmítnul s tím, že zhubne
podle svého vlastního programu. Místo kýženého zhubnutí však
naopak dále kila přibíral a dosáhl až 600 kg. Vše se radikálně změnilo
poté, co v r. 1991 ve spánku zemřel jeho korespondenční přítel, rovněž
obézní Walter Hudson. U Michaela se začal projevovat patologický
strach z jídla a rychle ztrácel ze své hmotnosti. Zredukoval tak asi 300
kilogramů, pak však náhle zemřel, pravděpodobně na malnutrici.
Uvedených několik případů dokumentuje osud extrémně obézních
osob. Ne náhodou všechny pocházejí ze Spojených států. Obezita
postihuje v USA velmi významný díl populace, a tak se mezi miliony
postižených snadno najdou i uvedené extrémy. I u nás zastoupení
obézních v dětské i dospělé populaci dosahuje hrozivých čísel a zdá se,
že stav se spíše dále zhoršuje. Ač k uvedeným extrémům má většina
našich obézních hodně daleko, zdravotní rizika s obezitou spojená
ohrožují i je. Optimální výživa a pravidelná pohybová aktivita je pro
všechny doporučeným a finančně nenáročným řešením. Je třeba jen
začít – dříve než bude pozdě.
(jn)

PŘI VÝPRAVÁCH DO VELEHOR OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ
Zima pomalu vrcholí, přesto mnozí z nás
již nyní plánují letní dovolenou. Nabídky cestovních kanceláří nalákají mnohé tam, kam
by se sami neodvážili – na treking do velehor,
ty nejzdatnější na vysokohorské a velehorské
horolezecké výstupy. Ti nejzdatnější – horolezci
– se pak do velehor vydají na vlastní pěst, aby
horské štíty zdolali sólovýstupem nebo v týmové
spolupráci. Při těchto výpravách však je třeba
předem pomýšlet i na rizika, s těmito náročnými
výkony spojená, a snažit se jim vyvarovat.
Uvedeme tři případy výkonných sportovců,
kterým hory ukázaly i svou drsnou tvář.
Martina Navrátilová (nar. 18.10.1956)
Slavnou pražskou rodačku, nyní Američanku,
devítinásobnou wimbledonskou šampiónku
a mnohaletou světovou tenisovou jedničku
dopodrobna představovat nebudeme – i na
našem trhu jsou o ní k dostání celé monografie. V dobách své nejvyšší výkonnosti byla na
kurtu pověstná svojí prvotřídní „nezničitelnou“
kondicí, výsledkem tvrdého dlouhodobého
tréninku. Stále se udržuje v tenisové formě,
pravidelně startuje ve veteránských soutěžích,
startovala dokonce i v triatlonech. Ještě krátce před svými padesátinami získala poslední
grandslamový titul ve smíšené čtyřhře na US
Open 2006. V loňském roce se dvakrát ocitla ve
vážném ohrožení života.
Při rutinní kontrole u ní v únoru lékaři objevili
bulku v levém prsu. Pozdější diagnóza zněla:
duktální karcinom in situ. Následoval chirurgický
zákrok a poté šestitýdenní léčba ozařováním.
Léčba byla úspěšná a Martina se záhy vrátila ke
svému obvyklému každodennímu sportování.
Na sklonku roku se jako členka 27-členné
skupiny vydala za životním dobrodružstvím
– dobýt vrchol nejvyšší hory afrického kontinentu Kilimandžára (5895 metrů). Výstup však
nezvládla podle svých představ. Po čtyřdenním
stoupání ji ve výšce asi 4500 metrů zdravotní
potíže donutily od dalšího pokračování upustit

a co nejrychleji se vrátit do nížiny. Své pocity vylíčila následovně: „Byla jsem blízko smrti.
Kdybych ten čtvrtý den večer, kdy mi bylo opravdu hodně zle, nic neřekla a vlezla do spacáku,
kdoví, jestli bych se ještě probudila. Nemohla
jsem se nadechnout, jakýkoliv pohyb byl problém. I dojít si na záchod. Tak vyčerpaná jsem v
životě nebyla. Rozplakala jsem se z toho.“
Zkušení průvodci však nebezpečí správně
rozeznali a Martinu donesli do základního tábora
v Horombu ve výšce 3700 metrů. Odtud ji vrtulník následně dopravil do nemocnice v keňském
Nairobi. „Ti kluci, kteří mne doprovázeli dolů,
byli fantastičtí. Cesta to byla místy dost obtížná,
párkrát se mnou málem upadli, ale ani jednou
mne z nosítek nevyklopili.“
Zpráva z nemocnice potvrdila podezření na
vysokohorský edém plic. Po třídenním pobytu se
její stav zlepšil natolik, že se mohla vrátit domů
do USA.
Aron Lee Ralston (nar. 27.10.1975)
Po studiích mechanického inženýrství a francouzštiny na univerzitě Carnegie Mellon pracoval do r. 2002 pro společnost Intel. Od mládí
jej bavilo horolezectví a nakonec jej zlákalo „plnoúvazkově“. Po ukončení pracovního
poměru u Intelu se pustil sólovýstupy do zdolávání všech „čtrnáctitisícovek“, tedy všech
vrcholů, přesahujících v Coloradu výšku 14 000
stop (4700 metrů).
V r. 2003 se vypravil na odlehlé místo v kaňonu Blue John v Utahu. Při výstupu po strmé
stěně se smekl a zřítil na dno kaňonu v místě
kde vzdálenost dvou kolmých stěn kaňonu byla
jen něco přes jeden metr. Na neštěstí se při jeho
pádu uvolnit též půltunový balvan, který se
zaklínil v lezcově těsné blízkosti tak, že mu rozdrtil pravé předloktí a doslova je přišpendlil ke
stěně. Ralston před odchodem na túru nikomu
o svém plánu neřekl a tedy nemohl očekávat,
že se jej někdo vydá do tohoto nepřehledného
terénu hledat. Mohl spoléhat jen na náhodu,
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Aron Lee Ralston
že do obdobných míst jako on se vydá na
túru nějaký další horolezec. Pět dní se snažil
své předloktí uvolnit. Musel se spokojit jen
s minimálním usrkáváním vody, zbývající v plastové láhvi v batohu, poslední den pil dokonce
vlastní moč. Do pískovcové skály vyrýpal své
jméno, datum narození a předpokládanou dobu
skonu, aby jednou mohly být identifikovány
jeho pozůstatky.
Po pětidenním marném úsilí, dehydratovaný
a vysílený, se rozhodl pro poslední zoufalou
možnost – amputovat si předloktí pod loktem
a tak dosáhnout uvolnění ze smrtelné pasti.
K chirurgickému zákroku použil víceúčelový
kapesní nůž, který dostal zdarma návdavkem při
zakoupení svítilny za 125 dolarů.
Později popsal postup zákroku: Nejdříve si
zlomil předloktí asi v polovině mezi zápěstím
a loktem. Potom postupně přeřezal kůži, svaly
a šlachy. Pak ještě stihnul při vědomí zaškrtit

krvácející cévy, jak byl školen v rámci kurzu
záchranářství v divočině. Na jednom místě jej
ještě čekal dvacetimetrový sestup po strmé
skále a celkem několik kilometrů chůze v sálajícím slunci. Mobil tehdy k dispozici neměl.
Na štěstí po několika kilometrech narazil na
dovolenkáře z Holandska, kteří mu poskytli
vodu a občerstvení a přivolali pomoc. Šest hodin
po amputaci vlastní končetiny jej tak konečně
odtransportovala záchranná helikoptéra.
Konečné zhojení rány po amputaci si vyžádalo
několik chirurgických zákroků. V současnosti
Ralston používá speciálně zhotovené protézy
a po několikaměsíční rehabilitaci pokračuje ve
svých dobrodružných aktivitách. Zdolal již všech
53 čtrnáctitisícových vrcholů v Coloradu, jako
jediný „invalida“ sjel na lyžích nejvyšší severoamerickou horu Denali a v dubnu loňského
roku se stal prvním amputovaným, který se
splavil raftem v Grand Canyonu. Úspěšně zdolal Kilimandžáro výstupem z území Tanzánie.
O svých dobrodružstvích za nemalý honorář rád
přednáší, podle jeho zážitku byl natočen film
„127 hodin“. Loni v srpnu se oženil, s Jessicou
mají syna Leo.
A co se stalo s jeho uvízlým předloktím? Na
svém místě ve skalách nezůstalo. Bylo uvolněno
zpod balvanu personálem rezervace. Po kremaci
Ralston obdržel malou urnu s prachem.
Jean-Christophe Lafaille (31.3.1965-27.1.2006pravděpodobně)
Francouzský horolezec měl za sebou celou
řadu výstupů nejvyšší obtížnosti, když jej jeden
z nejlepších francouzských horolezců Pierre
Beghin vyzval, aby se k němu připojil na expedici Annapurna v Himálajích. Po monzunovém
období se dvojice v říjnu 1991 vydala na rozlehlou
South Face stranu této velehory. Bez šerpských
průvodců, bez budování postupných táborů a

bez využívání předem usazených fixních lan alpským stylem dvojice rychle dosáhla výšky 7400
metrů, zde je však nepříznivé počasí donutilo
další výstup vzdát a sestoupit.
Oba horolezci postupně slaňovali, vzhledem
k velmi lehké výzbroji však měli k dispozici jen
omezené množství bezpečnostního vybavení.
Byli proto často nuceni používat jen jednoduchou kotvu, aby si vybavení ušetřili na celý
očekávaný sestup. Při čtvrtém slanění však se
kotva Pierre Beghina uvolnila a lezec se zřítil
do hlubin. Tím došlo ke ztrátě většiny technické
výbavy včetně všech lan, které právě Beghin
nesl, a Lafaille zůstal ve stěně sám asi kolmou
míli od úpatí.
S velikými obtížemi se mu podařilo slézt na
místo jejich posledního bivaku, kde našel dvacetimetrové tenké lano. S jeho pomocí poté
slanil několik nejobtížnějších partií. Neměl již
žádné kotvy, a tak musel své bezpečí svěřit
několika stanovým kolíkům a v jednom případě
dokonce plastové láhvi. Postupně se dostal až na
místo, kde s Beghinem na skalní hraně zanechali
fixní lano. V tom okamžiku jej zasáhl utržený
skalní balvan, který mu zlomil pravou paži.
Dva dny pak ležel bezmocně na skalní plošince
v naději, že další horolezci by mu mohli pomoci.
V údolí pod ním se nacházel tým Slovinců,
chystající se k výstupu jinou cestou. Vzhledem
k obtížnosti však odmítli přijít Lafailleovi na
pomoc. On sám později sdělil: „Bylo kruté pozorovat za dne život pod sebou v údolí, a v noci
záblesky fotoaparátů, a uvědomovat si při tom
bezvýchodnost své situace“.
Když si uvědomil, že na pomoc by čekal
marně, rozhodl se o pokus vlastního sestupu.
Nejdříve se snažil slaňovat, s pomocí jen jedné
ruky a zubů to však nebylo možné. Spolehl
se tedy na lezení jen pomocí jedné ruky, kdy

neopatrný krok či uklouznutí by znamenaly
záhubu. Nakonec zcela vyčerpán se objevil
v táboře Slovinců. O jeho sestupu se vyjádřil
známý Reinhold Messner: „Instinkt k přežití,
jaký prokázal Lafaille, charakterizuje jen ty
nejlepší horolezce.“
Po zdolání několika dalších osmitisícovek se
na Annapurnu ještě třikrát vrátil, než byl úspěšný.
První z těchto pokusů zastavila sněhová vichřice,
při druhém expedice předčasně skončila poté, co
jeden z horolezců zahynul v lavině, úspěšný byl
až v r. 2002.
V r. 2003 se rozhodl dobýt vrcholy všech osmitisícovek. Na rozdíl od většiny horolezců se však
rozhodl obejít se bez velkých expedic a bez kyslíku, navíc unikátními dosud neuskutečněnými
trasami a pokud možno v zimních podmínkách.
V r. 2003 během dvou měsíců slezl Nanga Parbat
(8126m), Dhaulagiri (8167m) a Broad Peak
(8047m). Při sestupu z posledně jmenovaného
se zřítil do rozsedliny a utrpěl plicní edém.
Zachránili jej Američan Viesturs a Kazach
Urubko. V prosinci 2004 vystoupil na vrchol
Šiša Pangma (8027m).
V prosinci 2005 zahájil výstup na Makalu
(8462 m), jedinou osmitisícovku, kterou ještě
nikdo nezdolal v zimě. Čtyři týdny vynášel
postupně potřebnou výstroj a výzbroj ze základního tábora ve výši 5300m do sedla Makalu La,
silné vichry mu zde však dvakrát odnesly stan a
jeho samotného vynesly do vzduchu. Po zlepšení
počasí se 24.ledna 2006 vydal k vrcholu. O tři
dny později se ještě hlásit mobilem z malé římsy
asi 1000m pod vrcholem a své ženě sdělil, že na
vrchol chce vystoupit o den později. Od té chvíle
o něm již nikdo neslyšel. Posádka záchranné
helikoptéry nenašla po něm později žádnou
stopu. Jeho žena Katia a dvě děti se jeho návratu
nedočkaly.
(jn)

VZPOMÍNKA NA NEJLEPŠÍHO ČESKÉHO SPORTOVCE VŠECH DOB:
EMIL ZÁTOPEK (1922 - 2000)
týmu na mistrovství Evropy 1946. Na pětikilometrové trati v norském
Oslo skončil pátý, když překonal výkonem 14:25.8 svůj vlastní český
rekord o téměř pětadvacet vteřin.
O dva roky později na Olympijských hrách v Londýně v roce 1948
již vyhrál běh na 10 km (byl to tehdy jeho druhý závod na takovou
vzdálenost) a na 5 km skončil druhý za Gastonem Reiffem z Belgie.
Následující rok se mu podařilo hned dvakrát zlomit světový rekord
v běhu na 10 km a ve čtyřech dalších sezónách si třikrát vylepšil svůj
vlastní rekord. Držel také rekordy v běhu na 5 km (1954), 20 km
(dvakrát v roce 1951), 25 km (1952 a 1955), 30 km (1952) a také v hodinovém běhu, kdy v r. 1952 jako první na světě uběhl více než 20 km (20
052 m). Na mistrovství Evropy 1950 vyhrál běh na 5 a 10 km a na dalším
mistrovství Evropy byl znovu první na 10km trati.
Na Olympijských hrách 1952 v Helsinkách vyhrál Zátopek zlaté
medaile v běhu na 5 km, 10 km a v maratónu. Ve všech třech těchto
disciplínách překonal olympijské rekordy. Na pětikilometrové trati
zvítězil po úporném boji v posledním kole. V běhu na 10 km patřil
samozřejmě k favoritům, ale třetí medaili na maratónské trati získal
až poté, co se na poslední chvíli rozhodl na této trati startovat. Běžel
ho poprvé v životě. Jeho taktika se zdá být jednoduchá i dnes: držet
se Jima Peterse, britského držitele světového rekordu. Po úmorných
prvních patnácti kilometrech, kdy už Peters věděl, že přecenil své síly,
se ho Zátopek zeptal, co si zatím o závodu myslí. Překvapený Angličan
řekl Zátopkovi ve snaze ho zmást, že „tempo je dost pomalé”. Emil
tedy prostě zrychlil, Peters závod nedokončil a Zátopek nastolil nový
olympijský rekord.
Zátopek se ještě pokusil obhájit svou zlatou medaili z maratonu při
OH v Melbourne v roce 1956, na tréninku v přípravě na olympiádu
si ale poranil tříslo a musel být na šest týdnů hospitalizován. Den po
návratu z nemocnicese se vrátil k tréninku, svou formu už ale zpátky
nikdy úplně nezískal. V Melbourne nakonec doběhl šestý, vítězem se
stal jeho dlouholetý rival a přítel Alaine Mimoun. Takto dopadl jeho

Emil Zátopek se narodil 19. září
1922 v Kopřivnici do chudé rodiny
jako sedmé dítě. Měl čtyři bratry
a dvě sestry. Rodiče se tak měli
co ohánět, aby uživili početnou
rodinu. Na jednu příhodu
vzpomínal později jeho mladší
kamarád ze sousedství Jaroslav
Macháč: „Emil tehdy jezdil
z Kopřivnice do Studénky učit se
ve vagónce. Někdo z bohatších
kluků mu řekl, že když dokáže
běžet za vlakem, aby mu neujel
– bylo to dobrých osm kilometrů
– dá mu svoji svačinu. Emil se
s ním vsadil a svačinu vyhrál.
A pak ještě mockrát.“
Ve svých šestnácti letech začal
pracovat v Baťově obuvnické
továrně ve Zlíně. „Jednoho dne
ukázal závodní trenér, který byl
mimochodem velmi přísný, na
čtyři chlapce včetně mě a řekl,
že půjdeme na běžecké závody.
Protestoval jsem, že jsem moc slabý a nemám na běhání kondičku, ale
trenér mě poslal na prohlídku a doktor řekl, že jsem naprosto zdravý.
A tak jsem musel závodit. Když jsem se rozběhl, cítil jsem, že chci vyhrát,
ale skončil jsem až druhý. A tak to celé začalo,“ vzpomínal Zátopek,
který tehdy doběhl druhý na 100m trati. Od toho okamžiku se o běh
začal vážně zajímat.
V roce 1944, tedy za pouhé čtyři roky, Emil pokořil český rekord v běhu
na 2000, 3000 a 5000 metrů. Byl vybrán do českého reprezentačního
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Díky sportovnímu vytížení se v politice příliš neangažoval. Jako člen
armádního sportovního klubu, nejdříve ATK (později Dukla Praha)
dosáhl za své sportovní úspěchy povýšení až do hodnosti majora. V r.
1968 jako významná osobnost podporoval demokratické křídlo KSČ,
vedené A. Dubčekem, takže jej po Pražském jaru v období normalizace neminulo odvolání ze všech důležitých pozic a trest v podobě pracovního úvazku v uranovém dole.
9. března 1990 prezident Václav Havel Zátopka rehabilitoval.
Emil Zátopek zemřel před 10 léty 21. listopadu 2000 ve střešovické
nemocnici v Praze ve věku 78 let. Čtyřnásobný olympijský vítěz a český
Atlet století se zde léčil po mozkové příhodě. V prosinci roku 2000 mu
byla posmrtně udělena medaile Pierra de Coubertina.
Zátopek byl prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 km pod
29 minut (28:54,2 1. června 1954 v Bruselu) a trať 20 km pod jednu
hodinu (59:51,8 29. září 1951 ve Staré Boleslavi). Celkem vytvořil
třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích.
Nejvíce se proslavil svými třemi zlatými medailemi při Olympijských
hrách 1952 v Helsinkách. Tento „trojboj“ se dodnes žádnému vytrvalci
nepodařilo zopakovat a atletičtí experti pochybují, že při současné specializaci na jednotlivé tratě se to ještě někomu kdy podaří.
Několik let patřil k týmu, sledujícího našeho fenomenálního běžce,
i bývalý vedoucí Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni doc.
MUDr. Z. Hornof, CSc. (***). V závěru jednoho ze svých komentářů
k výkonům tehdy nejlepšího světového vytrvalce napsal: „Nakonec
musím říci, že Zátopek dal víc nám lékařům než my jemu. Byl první
na světě, kdo začal provádět tak intenzivní trénink, a my mu nemohli
říci, zda je takový postup správný. Tím, že nám umožnil sledovat účinky
tohoto tréninku na sobě, pomáhá nám řešit těžký úkol o vlivu vrcholného tréninku na člověka.“ (+)
(*) Kožík F.: Naposledy s tebou, Emile. In: Dopisy z Melbourne. STN
Praha 1957, s. 61-79
(**) Zátopek E.: Můj trénink a závodění. Praha, STN 1955
(***) Hornof Z.: Problém světových vytrvalostních výkonů běžeckých
po zkušenostech se Zátopkova tréninku. Plzeň. lék. Sborn. 1, 1956, s. 920
(+) Hornof Z.: O Zátopkovi s hlediska lékařského. In: (**), s. 77-82

poslední olympijský závod (*): „...Emil Zátopek se objevil v bráně šestý.
Udělal vše, co mohl. Jen olbřímí vůle mu vydobyla toto čestné místo.
Obecenstvo to cítilo a pochopilo. Až dosud diváci seděli. Nyní do jednoho vstali – podvědomou úctou a obdivem. Mimoun byl vítěz. Zátopek je
člověk, jehož velikost nezmenšáí už žádná porážka. A jemu na pozdrav
se zvedl potlesk a křik větší, než jaký vítal Mimouna.“
Jedinečnou kariéru ukončil v roce 1958 vítězstvím v přespolním běhu
ve španělském San Sebastianu.
Jeho umění i gentlemanské chování se odrazilo v trojnásobném
vítězství v anketě o nejlepšího sportovce světa z let 1949, 1951 a 1952.
Za svůj přístup k atletickým soubojům se stal jeden z nejlepších
představitelů olympijských ideálů v roce 1975 laureátem mezinárodní
Ceny Fair play. Byl také oceněn titulem „Nejlepší atlet století“ a český
olympionik století. A protože zlatou olympijskou medaili získala v roce
1952 také Emilova manželka Dana, jsou Zátopkovi pokládáni za
nejslavnější sportovní pár historie.
Zátopkův běžecký styl byl velmi charakteristický a hodně se lišil od
toho, co se v tehdejší době považovalo za ekonomický styl. Typické
byly pohyby hlavy v rytmu běhu a grimasy potvrzující maximální úsilí,
obličej měl pokřivený námahou. Dostalo se mu přezdívky česká lokomotiva. Trénoval za každého počasí, a to i když sněžilo, a na sobě měl
často těžké vojenské kanady namísto speciálních běžeckých bot. Tvrdil,
že při závodě tak získá pocit lehkých nohou. Zařazoval i speciální tréninkový prvek – běhat se svojí manželkou Danou na zádech. Vždy byl
ochoten poradit jiným běžcům, nebyl žádným tajnůstkářem.
Tajemství svých sportovních úspěchů sám popsal následovně (**):
„Můj způsob tréninku je založen na běhání opakovaných sprintů. Tímto
způsobem jsem se připravil stejně na své první opravdové závody, kdy
jsem se zaměřil na 1500 m, jako později na olympijský marathon. Při
přípravě na dlouhé trati jsem běhal především čtyřstovky, meziklusy
jsem zkrátil na polovinu a běhal jsem je poněkud rychleji, abych získal co největší vytrvalost. Dalším typickým znakem mého trénování je
soustavné zvyšování množství tréninkové práce tak, jak tréninkem rostly
mé schopnosti. Hlavní zásada vytrvaleckého tréningu je běhat co nejvíce
a co nejrychleji. Kdybychom běhali málo, nepřivykly by naše vnitřní
orgány na vlivy vytrvalého běhu. Kdybychom běhali hodně a pomalu,
náš výkon by se mnoho nelišil od volné chůze a funkce vnitřních orgánů
by se celkem nevyrušila z klidu.“

(jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
Exploze sopek vedly v minulosti několikrát
k pádům civilizací. Při výbuchu velké sopky
sopečný prach zastíní slunce takovým způsobem,
že se výrazně sníží úroda, objeví se kyselé mlhy,
deštivé počasí, až polovina populace vymře.
Něco takového hrozí podle Václava Cílka
i v současnosti. Zatímco zásoby obilí v sýpkách
starého Egypta měly zajistit výživu i v případě
několikaletého sucha, v dobách Říma na jeden
až dva roky, dnes strategické zásoby potravin ve
světě klesly na 26 dní. Ke katastrofám velkých
rozměrů dochází v intervalech několika tisíců
let, tedy pravděpodobnost, že by právě nás
postihla, je malá. (P. Honzejk: Islandská sopka
ukázala, jak snadno se náš svět zadře. Hosp.
Nov. č. 079, 23.4.2010, s. 11)
Podle hlavního hygienika MUDr. M. Víta
je přístup Čechů k závažným nákazám stále
méně zodpovědný. Přitom se každým rokem
ve světě objeví alespoň dvě úplně nové infekce,
proti kterým je potřeba nejprve vyvinout
účinnou obranu. Příčinou liknavého postoje
je nízká míra informovanosti. Kromě pravých
neštovic jiná závažná infekční onemocnění
nejenže nezmizela, ale znovu se objevují a při
nedostatečné péči se rozvíjí plnou silou. (J.
Krupka: Mor, tyfus, černý kašel. Hrozba pořád
existuje. PD 23.4.2010, s. 17)
Na otázku, k jaké značce automobilu by
přirovnal prof. Jan Pirk péči o pacienty na
své klinice, odpověděl: Naši pacienti se vozí
v mercedesech, z našich výrobců v superbech.
Zákroky, prostory i zázemí u nás odpovídá té
nejvyšší úrovni na Západě. Ceny srdečních
operací se pohybují od 300 tisíc korun až po 2,5

milionu. („Pacienti mají špičkovou, ale velmi
drahou péči“. Rozhovor s Janem Pirkem. Jasně,
duben 2010, s.7)
90 procent české populace nad 30 let trpí
zánětem dásní. Zuby je třeba čistit po každém
sladkém jídle i slaných pochoutkách. Z potravinových doplňků jsou pro zuby nejdůležitější
vápník a fosfor. V prevenci je třeba se vyvarovat
sladkých nápojů i 100% džusů. Doporučuje se
žvýkat žvýkačky bez cukru. V ústech žije více
než 1000 druhů mikroorganizmů. (Otestujte si
svoje zuby. Blesk-nV, 25.4.2010, s. IV-V)
Počet nádorových onemocnění tlustého
střeva, slinivky břišní, dýchacích cest, kůže,
ledvin, močového měchýře a prsu u žen je
v Plzeňském kraji v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel vyšší než je průměr České republiky.
Plzeňské onkologické centrum ročně přijme
2500 nových pacientů. Je však třeba dbát
na prevenci a docházet na pravidelné kontroly. (M. Kunešová: Lékaři vyhlašují boj
rakovině, lidé prevenci stále podceňují. PD č.
147, 25.6.2010, s. 4)
Dlouhodobě nemocní nebo lidé s omezenou
hybností potřebují často pomoc při hygieně
či doprovod k lékaři. V řadě českých měst
tuto službu poskytují osobní asistenti. Jejich
služba je placená, k úhradě slouží postiženým
tzv. příspěvek na péči. (sra: Handicapovaným
pomáhají asistenti. PD 2.8.2010, č. 177, s. IV)
Ministr zdravotnictví v návrhu reforem
připra-vuje škrtnout paragraf, že se nemůže
doplácet na zdravotní výkony. Pojišťovna
pak bude plně platit pouze ten ekonomicky
nejvýhodnější (nejlevnější) postup, na ty
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nákladnější postupy si bude pacient připlácet.
Zvýší se příplatek za pobyt v nemocnici na 100
Kč za den. K požadovanému nárůstu platů ve
zdravotnic-tví ministr Leoš Heger prohlásil, že
zodpovědný lékař by se měl připravit na to, že
rok zůstanou platy zmrazené. (Kubík J.: Příští
rok nás donutí si na zdraví připlácet. mfDnes
č.218, 18.9.2010, s. 12A)
Kolem šesti milionů návštěvníků přijelo na
tradiční Oktoberfest v Mnichově. Novinkou,
která všechny nepotěšila, byla skutečnost, že
poprvé v historii byl nekuřácký. V referendu
si obyvatelé Bavorska odhlasovali, že restauracích se nekouří, takže totéž platilo i pro
pivní stany Oktoberfestu. Kdo si ve stanu
zapálil, riskoval, že nejen že nedostane další
pivo, ale nebude obsloužen nikdo z dalších
spolustolovníků. (R. Müller: Oktoberfest je tu.
Nekuřácký a dvousetletý. PD č. 217, 18.9.2010,
s. 16)
V objektu v těsné blízkosti hlavní budovy
autobusového nádraží Florenc vypuknul po
půlnoci požár. Po necelých dvou hodinách
byl hasiči lokalizován. U zcela vyhořelého
objektu se zřítila stropní konstrukce. Na
spáleništi byly nalezeny pozůstatky devíti obětí,
pravděpodobně bezdomovců, využívajících
opuštěný objekt. Jedná se o nejtragičtější
požár od r. 1984. (hoř: Uhořelo 9 lidí! Blesk
29.10.2010, s. 2-3)
Nedonošených dětí se rodí stále více,
v současnosti 7,8 % všech narozených.
V Plzeňském kraji to bylo dokonce 9,4%. Roli
hrají věk matky, způsob života, zdravotní komplikace rodiček i stoupající počet dvojčat „ze

zkumavky“. Z hlediska medicínské etiky je
rozumné zachraňovat děti od porodní hmotnosti kolem 500 g. Čím je miminko menší
a méně zralé, tím je riziko významných komplikací vyšší. To řekla v rozhovoru MUDr. E.
Dortová, kandidátka na cenu Purpurové srdce.
(M.Kunešová: Lékařka se uchází o srdce rodičů
nedonošených dětí. PD č. 236, 12.11.2010, s. 3)
Necelé tři týdny po kolapsu odchytal český
brankář Pavelec zápas v AHL. Podle lékařů
byla příčinou jeho kolapsu dočasní ztráta
vědomí vznikající při dlouhém stání vinou
kritického poklesu průtoku krve mozkem. Při
pádu na led utrpěl otřes mozku a strávil dva
dny v nemocnici, kde se podrobil sérii testů. (P.

Vacek: 19 dní po kolapsu už zase chytal. Blesk
29.10.2010, s. 19)
V Německu a Rakousku se od května 2011
otevře pracovní trh. I když lékaři patří u našich
západních sousedů mezi nejžádanější povolání,
tamní platy jsou výrazně vyšší nejen u lékařů, ale
u většiny profesí. Díky tomu je také průměrný
měsíční plat v Rakousku 3221 eur (přes 80 tisíc
Kč), v Německu 3662 eur (přes 91 tisíc Kč).
Němečtí podnikatelé již dnes jezdí lanařit přímo
do Čech. (R.Růžičková: Cizinci lanaří české pracanty. Blesk č. 259, 8.11.2010, s. 19)
Přírodní katastrofy zabily v r. 2010 více lidí
než teroristé za posledních 40 let. Zemětřesení,
vlny veder, záplavy, sopky, tajfuny, sněhové

bouře, sesuvy půdy a sucho usmrtily nejméně
čtvrt milionu lidí. Prof. geologie R. Bilham:
Je to sebevražda – stavíme domy, které nás
při zemětřesení zabijí, stavíme v záplavových
zónách, kde se utopíme. Země si jen dělá to
svoje. (jhr, čtk: Letos svět zdivočel: zemětřesení,
bouře, záplavy. PD 22.12.2010, s. 16)
Žít zdravě v r. 2011 se údajně vyplatí. Zdražit
by měly výhledově cigarety\ a alkohol, naopak
se očekává zlevnění u biopotravin. Díky
dražším surovinám by mělo zdražit pečivo,
cukr i čokoláda. Zdražit by měly i potraviny
údajně kvůli horší úrodě. (J.Kolina: 2011: kdo
žije zdravě, ušetří. Lid.Nov. 30.12.2010, s.1-2)
(jn)

POTĚŠITELNÝ DOPIS REDAKCI
Redakce našeho periodika obdržela v nedávných dnech dopis předsedy
České lékařské společnosti J.E. Purkyně pana prof. MUDr. Jaroslava
Blahoše, DrSc. S příslovečnou skromností prof. Blahoš poděkoval
za čláínek, který jsme otiskli při příležitosti jeho životního jubilea
a připojil zajímavou osobní zkušenost ze setkání s francouzskými výzkumníky, kterou v autentnickém znění našim čtenářům předkládáme:‘
Vážení členové Redakční rady,
právě jsem dostal Váš časopis Facultas nostra s gratulací k mým
narozeninám. Moc Vám za ni děkuji. Obávám se však, že tak krásnou laudaci si nezasluhuji. Cením si jí ovšem tím více, že díky plzeňské lékařské
fakultě jsem mohl vůbec studovat medicínu a že mi plzeňská fakulta
dala pevný základ pro můj další profesní život. Jsem ji za to moc vděčen
a povinován.
Rád jsem si přečetl i zprávu o J.-Y. Cousteauovi, se kterým jsem se
setkával během svého pobytu v Paříži (1967-1969) u prof. Maurice
T. Fontaina, ředitele Oceánografického ústavu v Paříži anebo u jeho
rodiny doma, kam jsem byl občas pozván na večeři. Bydleli nedaleko
Oceánografického ústavu v Rue St. Jacques. Jednou po přednášce
J.-Y. Cousteauna v Oceánografickém ústavu jsme byli oba pozváni

k Fontainům. Cousteau a Fontaine byli dobří přátelé i spolupracovníci.
Fontaine se s ním zúčastnil i několika průzkumných plaveb. Žasl jsem nad
moudrostí obou badatelů, zejména když tématem byly ryby, jejich hormony, evoluce a biologie obecně. K večeři bývala většinou ryba. Podávala
se na talíři z modrého porcelánu, zdobeného rybou. Stejně tak vidlička,
nůž i lžíce měly rukojeti ve tvaru ryby.
S Mauricem Fontaine jsem se poprvé setkal v Kodani v roce 1965 na
ustanovujícím sjezdu Evropských srovnávacích endokrinologů. Fontaine
měl zájem o hormony u ryb, zejména o kalcitonin. Ten nás sblížil a za
dva roky nato jsme se setkali na 2. sjezdu, který jsme organizovali spolu
s doc. Šilinkem a dr. Černým v Karlových Varech. Poslední setkání s prof.
Fontainem bylo na půdě Académie Nationale de Médecine v Paříži v roce
2008. V roce 2009 zemřel ve svých 105 letech.
Promiňte, že jsem Vás zdržel touto vzpomínkou, kterou vyvolal Váš
článek ve Vašem krásném časopise. Váš Jaroslav Blahoš.
Redakční rada si samozřejmě váží každého podobného ocenění z pera
našich čtenářů a zejména též každého doplňku některého z uveřejněných
článků. Od pana prof. Blahoše při jeho časovém zaneprázdnění takový
dopis potěší dvojnásob.
(r)

Z MEDIKA NÁRODNÍM UMĚLCEM:
PHDR. H.C. JAROSLAV KVAPIL (1868-1950)
Jaroslav Kvapil se narodil 25. září 1868 na
tzv. Starém zámku v Chudenicích. Narodil se
do rodiny místního lékaře Hynka Kvapila,

který byl v širokém okolí znám jako velký
vlastenec a lidumil, mající vřelý vztah k české
historii. Malý Jaroslav navštěvoval chudenickou školu, kde na něj měl velký vliv zejména
vlastenecky smýšlející řídící učitel Karel Jícha.
Po odchodu ze školy nastoupil Jaroslav na klatovské gymnázium, kde se však jeho prospěch
velmi zhoršil. Rodiče se rozhodli pro radikální
krok a poslali svého syna na gymnázium
do Plzně, kde jej svěřili svému známému,
přísnému učiteli Matěji Plzákovi. U něj také
Jaroslav po celou dobu studií v Plzni bydlel.
Pod dohledem tohoto kantora se Kvapilův
prospěch velmi zlepšil a projevil se u něj
zájem zejména o češtinu a historii. Učitelem
a vzorem mu však byl nadále i otec, s nímž
vedl dlouhé rozhovory, které měly velký vliv
na formování Jaroslavových názorů na otázky
společenské, mravní, náboženské i politické.
Smysl pro poezii a divadlo se u Jaroslava
Kvapila objevil již záhy. První verš složil
v kvintě a otiskl jej ve školním Almanachu.
Veršoval též při svých prázdninových pobytech
v Chudenicích, kde spolu se svými spolužáky
pořádal besedy, přednášky, společenské zábavy
a divadelní představení. Divadlo se také hrálo
v budově Starého zámku za tichého souhlasu
majitele Jaromíra Czernina.
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Mladý Kvapil získal díky svému básnickému
nadšení velkou popularitu mezi plzeňským
studentstvem. Tuto popularitu si udržel
i při svém studiu v Praze, kam přišel jako
osmnáctiletý. Ve šlépějích svého otce zamířil
nejdříve na lékařskou fakultu. Díky otcově
dobré známosti bydlel v Praze u dalšího známého chudenického rodáka a významného
pražského lékaře MUDr. Václava Rubešky. Se
svými spolužáky a přáteli chodíval rád do studentského hostince U Pravdů, kde se seznámil
s malířem Olivou. Ten se nevědomky zasloužil
o Jaroslavův další příklon k umění asi nejvíce.
Zavedl jej totiž mezi umělce a výtvarníky,
kde se Kvapil setkal s prvním skutečným básníkem svého života Františkem Táborským.
Patrně jím ovlivněn odešel z medicíny a přešel
na filozofickou fakultu. O vánocích roku
1888 byly jeho první autorské verše „Nad
vyschlým zdrojem“ a „Zapomnění“ otištěné
ve Světozoru.
Po premiéře ve Světozoru se Jaroslav Kvapil
seznámil s Jaromírem Boreckým, F. X. Šaldou,
bratry Mrštíkovými, v Umělecké besedě též s Janem Nerudou a Svatoplukem Čechem, a v tehdy
snad nejproslulejším centru pražské bohémy
U sv. Tomáše se setkal s Jaroslavem Vrchlickým,
Mikolášem Alešem i Jakubem Arbesem.

Kvapilův zvyšující se zájem o současnou
lyriku jej odváděl od klasického studia a začal
vynechávat přednášky i na filozofii. Na začátku
roku 1889 Kvapil vydal svojí první knihu
básní „Padající hvězdy“. Sklidil za ní uznání
a Vrchlický o ní uveřejnil kladnou recenzi v
Hlasu národa. Povzbuzen prvním výrazným
úspěchem vydal další básnickou sbírku
„Reliqiue“. Touto dobou však neočekávaně
ukončil svá studia filozofie a přešel na
právnickou fakultu. Chuť k dalším studiím
však mu vydržela jen jeden semestr a pak
s vysokoškolským studiem skončil definitivně.
Jeho rozhodnutí nezviklalo ani maminčino
domlouvání ani otcovo přísné kárání.
Zřejmě největší vliv na další tvorbu básnickou i překladatelskou měl na mladého
Kvapila Jaroslav Vrchlický, kterého následoval do literárního odboru Umělecké besedy.
Následně však přešel do spisovatelského
spolku Máj, přispíval do Světozoru, Lumíru,
stal se redaktorem Hlasu národa, České stráže
a Národních listů, redigoval Zlatou Prahu
a Světovou knihovnu. Velmi oceňována byla
jeho práce právě ve Světové knihovně, na níž
vzpomíná pozdější univerzitní profesor a významný historik anglické a americké literatury
Otakar Vočadlo: „Jeho světová knihovna nám
studentům za nepatrný peníz otvírala poklady
domácí a zahraniční literatury“. Vrcholem jeho
tehdejší lyrické činnosti byla sbírka třiadvaceti
básní „Růžový keř“ s úvodem Jaroslava
Vrchlického a „Básníkův deník“. V obou
sbírkách Kvapil vzpomíná na chudenickou krajinu s jezírky a tůněmi.
Rok 1890 se stal pro Kvapila významným i z hlediska osobního života. Počátkem
tohoto roku se seznámil s herečkou Hanou
Kubešovou. Ačkoliv se o osm let starší Hana
bála věkového rozdílu vůči Jaroslavovi a ani
její rodiče nebyli nadšeni myšlenkou na sňatek
své dcery s finančně nezajištěným básníkem,
vyvrcholil vztah svatbou, která se konala 26.
května 1894. Hana přijala manželovo příjmení
a my ji dnes známe jako vynikající divadelní
herečku Hanu Kvapilovou. Vztah ke své vyvolené tak přivedl zcela neplánovaně Jaroslava
Kvapila do divadla. Ze své lásky se Kvapil
vyznal ve dvou lyrických dílech – Tiché lásce
(1891) a Liber aureus (1894). V roce 1896
vydal Kvapil sbírku třinácti básní „Oddanost“,
ze které je patrno autorovo manželské štěstí.
Titulní stranu této sbírky vytvořil tehdy mladý
Max Švabinský. Později následovala sbírka
„Trosky chrámu“, kterou vydal Kvapil již
jako třicetiletý. Následovala sbírka „Andante“
a kniha „Závoje“.
Kvapil počal svojí práci pro divadlo nevědomky již v mládí, kdy prodal své
libreto k Zimní pohádce Josefovi Nešverovi.
V roce 1897 tak mohl být sám překvapen uvedením Nešverovy opery „Perdita“ na jevišti
Národního divadla. Nešvera použil pro toto
své dílo právě zmiňované libreto Kvapilovo.
Po seznámení se s J. B. Foerstrem sepsal
Kvapil libreto podle Mosenthalovy hry
„Debora“ a zároveň dle dramatu F. A. Šuberta
„Jan Výprava“ napsal libreto k opeře Ludvíka
Lošťáka „Selská bouře“. Múzou pro sepsání
nejlepšího a nejznámějšího Kvapilova díla pro
divadlo byly balady J. Erbena a pohádky H. Ch.
Andersena, pod jejichž dojmem napsal libreto
snad k nejkrásnější české opeře, Rusalce.
Kvapil spatřoval Rusalku ve své tvořivé fan-

tazii u Jezírek ve Žďáru u Chudenic, o čemž
v dopise ze dne 11.11. 1940 napsal spisovateli Jaroslavu Fr. Urbanovi: „... a pokud jde
o Váš dotaz, jaké místo mi asi tanulo na mysli
jako dějiště Rusalky, tož bych připomněl malé
– možno-li to nazvat - jezírko na lesní louce
ve Žďáru, kde za mých mladých let bývalo i
koupaliště později odstraněné, a kde na hladině
mnoho leknínů. Na té louce a u té vody jsem za
studentských let rád dlíval, a z toho prostředí
pošly i některé mé mladé básně – připomínám
např. báseň Bažinu“ v Růžovém keři. … z
mlada mi tane na mysli půvabný ten koutek pro
pohádky za měsíčních nocí jako stvořený...“.
Antonín Dvořák Kvapilem nabízenou lyrickou pohádku vřele uvítal a za pouhých
sedm měsíců vytvořil z ní svojí nejkrásnější
a nejúspěšnější operu, která je dodnes živá.
Premiéru měla v Národním divadle dne 31.
března 1901 a také díky výbornému nastudování Karla Kovařovice a skvělým výkonům
hlavních představitelů, byla přijata bouřlivým
potleskem.
Dramatickou tvorbu zahájil Jaroslav Kvapil
scénkou „Přítmí“, po níž následovaly další dramata „Bludička“ a „Princezna Pampeliška“
a divadelní hra „Oblaka“, uvedená na jeviště
Národního divadla v roce 1906. Jak „Oblaka“,
tak i „Princezna Pampeliška“ byly zasazeny
dějem na Chudenicko.
V roce 1900, kdy vznikla Společnost
Národního divadla, stal se Jaroslav Kvapil
jejím dramaturgem. Krátce nato začal pracovat
i jako režisér. Na konci roku byl ustanoven
šéfem činohry Národního divadla. Zde často
rád režíroval hry Vrchlického i Jiráska, za lidsky i umělecky blízké považoval Šrámka a Mahena, režíroval také Dyka, Theera, Hilberta,
Malířovou, Loma a další. Díky Kvapilově
slabosti pro Ibsena, Björnsona, Čechova,
Gorkého a další světové autory dostala činohra
Národního divadla evropský charakter.
V roce 1907 Kvapilovi zemřela na diabetes
jeho milovaná manželka a básník se zařekl,
že s lyrikou zcela skončí. O tři roky později
však povzbuzen vztahem s novou manželkou,
mladičkou herečkou Zdenou Rýdlovou,
ovlivněn rodinnou pohodou, vydal cyklus
„Poslední krása“ a knihu „Na sklonku října“.
Kvapil byl také zdatný překladatel, kdy nejen
překládal, ale také na jeviště uváděl světově
známé a uznávané autory, např. Ibsenovy hry
„Paní z námoří“, „Opory společnosti“ a další,
Fuldův „Talisman“, atd. Režíroval filmy
„Ahasver“, „Zlatý klíček“ a „Oblaka“, která
však byla uvedena pod titulem „Skřivánčí
píseň“. Spolu s Emilem Pollertem natočili
Prodanou nevěstu. V rozhlase režíroval
Shakespearův „Sen noci svatojánské“.
Z Kvapilova podnětu vznikl roku 1917
Manifest českých spisovatelů, volající po
národní samostatnosti.
Po vyhlášení samostatné Československé
republiky, kdy byl nedostatek kvalitních lidí
na obsazení důležitých vládních a úředních
míst, byl povolán i Jaroslav Kvapil na ministerstvo školství a národní osvěty. Těžko se loučil
s divadlem, ale v rozhodnutí uposlechnout
„povolání“ mu pomohla i jeho dlouhodobá
oční nemoc, která mu stále více při práci v
divadle překážela. Ve svém projevu, v němž
hodnotil svojí práci a jímž se loučil s činoherním
souborem Národního divadla, uvedl: „Za
mého osmnáctiletého působení v Národním
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divadle jsem převzal ze Šubertova původního
repertoáru 29 našich autorů a přidal k nim
dalších 39. Úhrnem jsem uvedl 180 různých
her, provedených 404krát.“
Jeho sen se mu splnil po odchodu dosavadního ředitele dr. Hilara z Vinohradského
divadla do Národního. Tehdy byl z obav
o budoucnost této scény přemlouván, aby se
alespoň na čas ujal jejího vedení. V roce 1921
požádal o pololetní dovolenou, aby mohl řídit
Vinohradské divadlo. Následně byl z ministerstva uvolněn trvale. Na Vinohradech spolupracoval s herci Václavem Vydrou, Zdeňkem
Štěpánkem, Annou Iblovou a dalšími,
později získal např. Františka Smolíka, Olgu
Scheinpflugovou a pro režii Karla Čapka.
Nastupující šedesátka a zhoršující se vada
zraku donutila Jaroslava Kvapila, aby se roku
1928 vzdal stálé divadelní práce a od té doby
režíroval jen příležitostně. Před tím však ještě
uposlechl výzvy Oskara Nedbala a pro zájezd
do Španělska se ujal režie Prodané nevěsty
a Rusalky, které byly pak bratislavským souborem za velkého úspěchu hrány v Barceloně
a Madridu.
Sedmdesáté narozeniny prožíval Jaroslav
Kvapil plný obav o český národ. Následoval
Mnichovský diktát. Po volbě Dr. Emila Háchy
prezidentem okleštěného Československa
chtěl Jaroslav Kvapil spolu se spisovatelem
K. J. Benešem předat nové hlavě státu manifest „Věrni zůstaneme“, který podepsalo
spolu s nimi dalších dvanáct neohrožených
spisovatelů. Manifest však nesměl vyjít tiskem
a Dr. Hácha Kvapila nepřijal. Následoval 15.
březen 1939, ale ani po okupaci se Kvapil
nevzdal a spolupracoval s odbojem. Po zákazu
vydávat jeho knihy došlo Kvapilovi, že je
zle. Ukryl svůj bohatý archiv a počal se skrývat v Hranicích, Tišnově a Poděbradech, kde
byl také 26. června 1944 zatčen. Po výslechu
v Petschkově paláci byl převezen do věznice
na Pankráci. Odsud byl propuštěn až po
osvobození Prahy dne 11. května 1945.
Po propuštění z vězení se rychle zotavil a
počal pracovat na souborném vydání svého
díla. To vyšlo v letech 1945 – 1947 ve čtyřech
svazcích pod názvy „Rytmus života“, „O čem
vím I. a II. díl“ a „Na čtyřech strunách“.
Dne 30. ledna 1946 se dostalo Jaroslavovi
Kvapilovi velké pocty – byl jmenován národním umělcem a současně mu byl udělen čestný
doktorát filozofie Karlovy univerzity v Praze.
K jeho 80. narozeninám mu přála řada
významných osobností i prostí občané. Mistr
se pak těšil z přátelství, lásky i respektu svých
blízkých, přátel a kolegů ještě téměř další dva
roky. Zesnul dne 10. ledna 1950. Do svých
rodných Chudenic se však vrátil až o pět let
později, kdy byl pochován v rodinném hrobě
dne 24. června 1955. Zde odpočívá v pokoji
dodnes. Jaroslav Kvapil je považován za jednu
z největších dramaturgických a režizérských
osobností našeho divadla. Za jeho vliv na
českou kulturu, vlastenectví a určitý podíl
na vzniku samostatného státu mu byl v roce
1998 udělen in memoriam Řád T.G. Masaryka.
Nedávno jsme si připomněli šedesáté výročí
jeho úmrtí a brzy uplyne 110 let od premiéry
Dvořákovy a Kvapilovy Rusalky.
David Klíma: Výročí narození Jaroslava
Kvapila. 2008
Kvapil, J.: O čem vím. Díl I. Praha 1946
(jn)

VZPOMÍNKA NA JANA WERICHA (1905-1980)
nedovedl představit, že už by nikdy nesměl spatřit zemi, kterou tolik
miloval a která pro něj znamenala všechno. Nátlaku v roce 1966 tedy
nakonec podlehl a z Hollywoodu odjel. Zdravotně už na tom nebyl
nejlépe a chtěl dožít doma. Český film i legendární herec tak přišli
o jednu z největších šancí, jak se zapsat do dějin světové kinematografie.
Na konci roku 1968 při pobytu v New Yorku postihl Wericha „plicní
kolaps“, který jej téměř zahubil. Ve Voskovcových dopisech se od
té doby pravidelně objevovala douška „Nekuř, prase.“ Voskovec
považoval za neuvěřitelné, že člověk tak neobyčejně inteligentní a
dokonce i vědecky založený „může být takovým dobytkem, že po tom
utrpení a skoro-průseru na Manhattanu se opět dovede stát otrokem
toho pitomého čvaňháka“. Výhružky trvaly skoro pět let, pak uznal, že
rozhodnutí úmyslně si zkrátit život či si ho i brutálně odejmout patří
mezi neodňatelná lidská práva.
V 70. letech byl Werichovi znemožněn přístup do médií jako reakce
na jeho postoje v období pražského jara 1969. Vzájemná korespondence Wericha a Voskovce (*) je jakýmsi svědectvím o této době. Roku
1970 si Werich posteskl, že je hnusno a zima na tělo i duši, že nesmí
nebo nemá být v rozhlase, televizi a s vydáním knih jsou potíže. Jednou
cenzuře vadil název Všechno je jinak, podruhé nevhodné přívlastky
v nekrologu za Jiřím Trnkou. V r. 1974 Krajská správa pasů a víz
zamítla Werichovu žádost o cestu do Rakouska, jelikož „není v souladu
se státními zájmy ČSSR“. Až po odvolání a osobní audienci u ministra
vnitra výjezdní doložku nakonec získal.
Na sklonku desetiletí byl pak propagandisticky využit jeho podpis
tzv. Anticharty. Po zbytek svého života byl vládnoucím režimem postaven mimo hlavní kulturní proud.
Je známo, že Jan Werich miloval pošumavské Velhartice, kam ujížděl
z Prahy za odpočinkem na svou chatu. Říkal, že prchá do „údolí štěstí“.
Velhartičtí rodáci manželé Hanzíkovi na setkání s Janem Werichem
vzpomínali: Karel Hanzík: Werichova chata byla vybudována na
pozemku, který koupí získal od mého otce Václava Hanzíka, který byl
majitelem těchto pozemků – velhartického mlýna na Šlajfu. V té době
tam byl mlynářem můj starší bratr František. Škoda, že už nežije, ten byl
ve styku s Janem Werichem velmi často; byli sousedé. Bratr byl jakýmsi
správcem jeho chaty. Dohlížel, zda mu tam někdo “nehospodaří“ nebo
mu obstarával lidi, když mistr potřeboval naštípat dříví, posekat trávu...
Pan Werich mezi místní lidi moc nechodil. Dá se říct, že téměř žádné
styky s velhartickými občany neměl, kromě doktora Krůse a faráře Pavla
Janečka. Často je však navštěvovali jeho přátelé, např. Petr Štěpánek,
jeho otec Zdeněk Štěpánek, Jaroslav Vojta, Vlasta Burian, Miroslav
Horníček, Ladislav Stehlík, lékař a spisovatel Jiří Pejša, básník Josef
Kainar, herečka Nelly Gaierová, zpěvačka Ljuba Hermanová, Jaroslava
Adamová, historik Zdeněk Kalista, Jan Konstantin (pěvec Národního
divadla), František Stupka, klavírista Josef Páleníček, klavírní virtuoz Rafael Kubelík a mnozí další. A velmi často mívali schůzky na
Werichově chatě, kde poseděli, popili a v noci se všichni sebrali a šli
spát na velhartickou faru. Říkalo se, že když se jednou v létě rozveseleni
vraceli na faru, koupal se Jaroslav Vojta v kašně na náměstí. Vzpomínám
si, že Petr Štěpánek měl dokonce svatbu ve velhartickém kostele. Jedním
ze svědků byl Josef Nesvadba, druhým zpěvák Pavel Bobek.
Paní Marie Hanzíková: Já jsem se s ním stýkala hodně. Byla jsem ve
mlýně u Hanzíků jako člen rodiny od svých čtrnácti do dvaadvaceti let,
než jsem se vdala. S panem Werichem jsem přišla do styku často. Chodila
jsem k nim na chatu, protože v té době neměli telefon, a když mu přátelé
volali z Prahy, běžela jsem pro něj. Já ho měla moc ráda a nemohu říct,
že by se nějak povyšoval. Tykal mi a říkal Maruško. Ke mně se choval
vždycky hezky, i paní Werichová. Několikrát mě pozvali na pstruhy, když
se u nich na zahradě rožnilo. Paní Zdeňka je uměla udělat Samozřejmě
vzpomínek je mnoho. Třeba když přišel k nám do mlýna. Vždycky jsem
ho ráda poslouchala, když se bavil do telefonu. Oslovoval přátele: „Tě
bůh, vole!“ Takhle se bavil a byl hodně svérázný. Ale ne že by byl sprostý.
U něj to bylo něco jiného. Byl umělec, člověk z jiných poměrů. Měl velkou zásobu slov, dovedl se vyjadřovat. Nebo si pamatuju, že Werichovi
na chatě neměli pitnou vodu, protože řeka tekla hned vedle. Tak k nám
do mlýna Werich jezdil s vědry pro vodu s takovým modrým ševroletem.
To byl pro mě také zážitek, protože... On byl zkrátka pohodlnej, prostě
pracoval hlavou, ne rukama. Když přijel s vědry do mlýna, byla vždy
strašná legrace, protože on toho v autě pravidelně půlku vylil.
Jednou jsem musela Werichovi uvařit oběd. Bylo mi 17 let a paní
Zdenička přinesla dvě holoubata. Že prý musí narychlo odjet do Prahy
a Jana tu nechat. A prý jestli bych mu je udělala. Tak jsem holoubata upekla, rozkrojila, položila na pekáček a obložila knedlíky, aby si
pochutnal. A nesla jsem mu to. On byl zrovna venku pod tou velikán-

Jan Werich se narodil 6.
2. 1905 v Praze. Od podzimu
1916 studoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici a po
maturitě (1924) na právnické
fakultě Karlovy univerzity.
Vysokoškolská studia nedokončil
a od roku 1927 se natrvalo
věnoval divadelní činnosti. Už
během studií na gymnáziu se
seznámil se svým pozdějším partnerem Jiřím Voskovcem a toto
přátelství se ještě více upevnilo
po Voskovcově návratu z Dijonu.
První společná hra Voskovce
a Wericha Vest pocket revue
měla premiéru na malostranském jevišti Umělecké besedy
19.4.1927. Ve vlastní režii v ní
vytvořili dvojici klaunů se vzory
v pantomimickém a absurdním humoru němých filmových grotesek.
Od r.1929 se Osvobozené divadlo stalo výhradní scénou Voskovce
a Wericha. Psali politicky angažované revue, většina z nich byla silně
levicově zaměřená, upozorňovali na nezaměstnanost a na sociální
rozdíly. Pozdější díla byla zcela nepokrytě antifašistická (např. Caesar
z r. 1932, kde Adolf Hitler je představen jako Caesar, který touží po
válce). Tato éra trvala až do uzavření divadla 9.11.1938. Vládou tzv.
druhé republiky jim nedlouho po mnichovských událostech byla
odňata divadelní koncese pro vyhraněně pokrokovou politickou orientaci, která prý mohla vést k nežádoucí odezvě v hledišti.
Oba mladé umělce spojoval také zájem o film a brzy po nástupu zvukové éry začala i jejich spolupráce s českým filmem. Před svým odchodem do emigrace natočili čtyři filmy: Pudr a benzín (1931), Peníze
nebo život (1932), Hej rup! (1934) a Svět patří nám (1937). Werich
sám pak vytvořil ještě hlavní roli ve filmu U nás v Kocourkově (1934).
V divadelní práci pokračovali oba umělci v USA. Až do konce druhé
světové války hráli jek anglicky pro americké publikum, tak i česky
pro krajany. Jejich hlavním polem působení se stalo české vysílání
amerického rozhlasu, kde vystupovali i v politicky bojovných pořadech
s aktuálními texty na Ježkovy melodie. Na pražské jeviště se Werich
vrátil po svém návratu do Čech (1945) v postavě Sherida Whitesieda
z americké hry Harta přišel na večeři v Realistickém divadle (1946). Po
Voskovcově návratu (1946) obnovili v divadle W+V revue Pěst na oko
(1947– 48). Ještě než v r. 1948 Voskovec odešel do Francie (a později
do USA), nastudovali hudební komedii Divotvorný hrnec (1948), v níž
Werich vytvořil postavu vodníka Čochtana.
Werich pak jako člen divadla v Karlíně ještě spolu s Vlastou
Burianem zaujal publikum ve hře Nebe na Zemi. V r.1955 se ujal
uměleckého vedení Divadla satiry, které přejmenoval na Divadlo
ABC, jehož byl v letech 1956–1961 ředitelem. Zde se spolu s novým
hereckým partnerem Miroslavem Horníčkem vrátil také k některým
hrám Osvobozeného divadla. Když jej nemoc vyřadila z pravidelné divadelní činnosti, vystupoval občas v rozhlase, v televizi, ve filmu, někdy
i na jevišti. Vedle menších rolí v Psohlavcích, Pádu Berlína a Hudbě z
Marsu vytvořil několik nezapomenutelných postav ve filmech Císařův
pekař aneb pekařův císař (1951), Byl jednou jeden král (1955), Až přijde
kocour (1963) a dalších. V roce 1951 získal titul Laureát státní ceny,
v roce 1963 byl jmenován Národním umělcem.
Málokdo ví, že v říjnu roku 1966 dostal nabídku zahrát si hlavního
padoucha a protivníka legendárního Jamese Bonda ve ﬁlmu Žiješ
jenom dvakrát. V Holywoodu natáčel pět dní, seznámil se s mladým
Seanem Connerym a měl úspěch. Pak byl náhle nahrazen jiným hercem. Proč? Jen těžko lze totiž věřit tomu, že by si zkušení američtí
producenti svoji volbu rozmysleli až po pěti natáčecích dnech, kdy je
každý z nich stál sto tisíc dolarů! Podle pamětníků na Wericha tlačil
tehdejší československý komunistický režim, který mu vyhrožoval
tvrdým trestem, pokud film natočí, a dokonce mu chtěl zakázat návrat
do vlasti! Podle oficiální verze se producent a režisér filmu rozhodli
pro přeobsazení Jana Wericha proto, že jim český herec při kontrolních
projekcích připomínal více dobráckého Santa Clause než ďábelského
»záporáka«, který chce vyvolat třetí světovou válku. Do legendární
role byl tedy povolán herec Donald Pleasance. Werich natáčení opustil
a vrátil se s bolestí v srdci do Prahy. Podle zpráv, které se ale v tehdejším
Československu nesměly dostat na světlo světa, byla pravda o konci
v »bondovce« někde trochu jinde a o poznání drsnější... Werich si
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Nejenom očima a ušima vede cesta k člověku, ale také srdcem
a citem.
Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti
ní bojovat.
Nenávidím pohřby. Až na ten svůj, na kterej nebudu muset jít.
Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.
Všechno je konečné. Tak to říká rozum. I když cit mu do toho často
rád kecá.
Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se
s ním popravdě ani nic víc dělat nedá.
Když tu není ta, kterou miluji, miluji tu, která tu je.
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na
štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné,
zakrní a zahyne.
Ženské nemají smysl pro nesmysl.

skou vrbou. Tam seděl, už mě čekal! Když jsem přišla blíž, zjistila jsem,
že je nahej! Zůstala jsem stát. Když viděl, že nejdu, řekl: “Copak? Tys
ještě neviděla nahýho chlapa?“ Já pípla: “To tedy ne“. Hodil přes sebe
osušku, já před něj položila pekáč a chtěla odejít. „Ne“, přikázal mi. “Ty
si tady sedni a počkej, až to sním“. Jedl to z toho velkého pekáče bez
příboru, jen rukama. Celá dvě holoubata snědl na posezení a ještě pekáč
vytřel knedlíkem. A to měl mít jídlo na dva dny. Ale já byla šťastná, když
jsem viděla, jak mu chutná. Rukou si utíral mastnotu kolem úst a svému
psovi, kolii Héře, házel kosti.
Významný český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový
scenárista, významný představitel meziválečné divadelní avantgardy
a poválečné české divadelní kultury, spisovatel Jan Werich zemřel
v Praze před 30 léty 31. října 1980.
Z Werichových bonmotů:
Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm
může dělat kdejakej blbec.
Čím víc člověk znamená, tím méně smí kiksnout.
Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby
byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha
případech je.

(jn)
(*) Voskovec. J.,Werich J.: Korespondence I.,II., III. (2007-2009)

SVAŘÁK Z RUKOU LÉKAŘŮ
Tak jako v uplynulých letech, také před
letošními Vánocemi připravili členové Lionsklubu Plzeň-City akci prodeje svařeného vína
ve prospěch Tyfloservisu, tedy ve prospěch
zrakově postižených spoluobčanů. Mezi členy je řada plzeňských lékařů a někteří z nich
jsou pedagogové naší fakulty. Proto jsme
mohli vidět za pultem tradičního žlutého
stánku známé tváře. Prodej svařáku má už v
Plzni svoji dlouholetou tradici a tak byl stánek u Branky od rána do večera obležen stálými hosty, často našimi studenty, kteří jinak
znají prodávající spíše z poslucháren. Jedno
odpoledne dokonce vyhrávala před stánkem
dechová hudba koledy Za čtyři předvánoční

dny prodali Lioni 800 litrů svařeného červeného vína a celý výtěžek, který každoročně

přesahuje 50 tisíc korun bude předán plzeňskému Tyfloservisu.
(JAS)

POZVÁNKA NA PLES
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Vás pořádá tradiční

REPREZENTAČNÍ PLES
dne 11. března 2011 v Měšťanské besedě v Plzni od 20.00 do 02.00 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát Taneční orchestr Miroslava Novotného.
Předprodej a rezervace vstupenek jsou možné na sekretariátu děkana (tel.: 377 593 440)
nebo na studijním oddělení (tel.: 377 593 431-3).
Všichni zaměstnanci studenti i příznivci naší fakulty jsou srdečně zváni.
Magazín Žurnál náš ples inzeruje takto:
„Lékaři vždy patřili ke společenské smetánce v nejlepším slova smyslu. Díky tomu i jejich ples má noblesu a švih
a rozhodně mu sluší i secesní prostory Měšťanské besedy. Letos zde budou tančit první březnovou sobotu. O úvod
plesu se postará děkan fakulty Boris Kreuzberg, který všechny přítomné pozdraví a navnadí na další bohatý program.
K tanci bude hrát kapela Miroslava Novotného a vstupenky budou v předprodeji od 11. února v infocentru na nám.
Republiky.“
(r)
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PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok
příští vítr stále fučí.

Dá to práci odnaučit naše děti našim
zlozvykům.

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby.
(Francois de la Rochefoucauld)

Jaké zimy v prosinci, taková tepla
v červnu.

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála
v cestě mému vzdělání. (Mark Twain)

Kdo čaj s medem pije, nestoná
a dlouho žije. (České přísloví)

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
hojnost všady bývá žita.

Knihy jsou pro lidí tím, čím jsou pro
ptáky křídla. (John Ruskin)

Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá
nám zima těžké hlavy.

Byl jsem mizerný žák, nedokázal jsem
správně odpovědět ani když se učitel
zeptal kolik je hodin. (Antony Hopkins)

Muž a žena – jak by si ti dva mohli
rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně
jiného: muž ženu a žena muže.
(Frigyes Karinthy)

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře
(4.12.)
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude
příští rok hodně trávy.
Na svatého Mikuláše už je zima celá
naše. (6.12.)

Všude kde je sladké, tak najdeš i kyselé.
(Gaius Titu Petronius)

Muž, i ten nejlepší, není v určitých chvílích nic víc, než pařez.
(Fjodor. M. Dostojevskij)

Žitím jen pro sebe rezaví osobnost.
(Viktor Hugo)

Jestliže je moudrost v životě zbraní,
hloupost obvykle bývá dobrým
pacientem. (Bertrand Russell)

Kdo miluje svého psa, musí milovat
i jeho blechy.
(Asijské přísloví)

Na svatou Lucii jasný den, urodí se
konopí a len. (13.12.)
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
(16.12.)
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
(23.12.)
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou
ke dnu. (24.12.)
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař
smutně oči mhouří. (26.12.)

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo
si na to pamatuje.
(Antoine sde Saint Exupéry)
Nejmocnější je ten, kdo přemůže
sám sebe. (Lao-C´)
Aby ses poznal s nejvzdálenějšími
příbuznými, stačí zbohatnout.
(Julian Tuwim)
Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic
nevěřím. (Jan Neruda)
Raději se oženit než psát operu.
(Johannes Brahms)
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