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11. DUBEN - SVĚTOVÝ DEN PARKINSONOVY CHOROBY
Parkinsonova choroba je chronicko-progresivní onemocnění mozku
způsobené předčasným zánikem nervových buněk vyrábějících dopamin, tj. látku, která je přenašečem nervových vzruchů v určitých
oblastech mozku. Dopamin je důležitý pro regulaci činnosti tzv. bazálních ganglií – mozkových struktur důležitých pro pohyb a psychiku.
Ačkoliv pro vznik choroby se předpokládá určitá změna dědičné informace a nepříznivé vlivy zevního prostředí, vlastní příčina předčasného
odumírání nervových buněk právě v oblastech středního mozku (substancia nigra) není známa.
Parkinsonovou chorobou trpí více než šest milionů lidí na celém světě.
Nejméně jeden z deseti pacientů je přitom mladší padesáti let. V České
republice je přibližně 12 až 15 tisíc pacientů s tímto onemocněním.
Na problematiku Parkinsonovy choroby u nás jsme se dotázali
odborníků z Neurologické kliniky FN v Plzni prof. MUDr. Zdeňka
Amblera, DrSc. a MUDr. Vojtěcha Macha. Přinášíme jejich odpověď:
„Parkinsonova nemoc (PN) je, na rozdíl od řady dalších neurodegenerativních onemocnění, charakterizována nejen progresí vlastního
onemocnění, ale i progresí ovlivněnou léčbou. Terapie, která nejvíce
modifikuje průběh a klinický charakter PN, je terapie dopaminergní.
Bohužel, toto ovlivnění je jak pozitivní (zpomalení progrese nemoci
a invalidizace nemocného), tak i negativní (rozvoj motorických i nonmotorických komplikací pozdního stadia nemoci). L-DOPA (levodopa)
je stále vnímána jako „zlatý standard“ léčby PN. L-DOPA sama o sobě
není léčivou molekulou, je prekurzorem dopaminu a v těle a mozku se
metabolizuje na aktivní neurotransmiter dopamin a tak substituje dopaminový deficit. Dopaminergní jsou rovněž agonisté dopaminu, které
působí přímo na receptory dopaminu ve striatu (např. bromokriptin,
pramipexol, pergolid a ropinirol). Anticholinergika se dnes používají
jen výjimečně. Při Neurologické společnosti ČLS JEP pracuje Sekce
extrapyramidových onemocnění, která již v r. 1997 vypracovala první
doporučení pro léčbu PN.

Hlavním problémem PN je selhávání efektu léčby po několikaleté
medikaci, nutnosti zvyšovat dávky a objevení se nežádoucích vedlejších
projevů. Po několika letech průběhu PN se mohou objevit komplikace, jež jsou společným projevem progrese choroby a dlouhodobé
nepřirozené lékové stimulace dopaminových receptorů: fluktuace hybnosti (zkrácené trvání či úplná ztráta účinku jednotlivých dávek léčby
– kolísání mezi akineticko rigidními stavy „off“ a zlepšenou hybností
„on“) a polékové dyskineze choreatického či choreodystonického rázu.
Polékové psychotické projevy (halucinace, bludy, delirium) vznikají
jako nežádoucí vedlejší účinky dopaminergní, anticholinergní a jiné
léčby, především u pacientů s již existujícími kognitivními poruchami.
Tyto komplikace představují spolu s poruchami stoje a chůze hlavní
terapeutický problém v pozdních stádiích onemocnění. Komplikované
stavy vyžadují především klinické zkušenosti s velkými soubory
nemocných. Proto v řadě vyspělých zemí vznikla centra, která zajišťují
vysoce specializovanou léčbu nemocných především v pokročilém
stadiu PN.
Na neurologické klinice ve FN pracuje již několik let specializovaná ambulance pro nemocné s PN, kterou vede MUDr. Vojtěch
Mach a v současné době léčí kolem 250 pacientů. Kromě vlastních
vyšetření v ordinaci probíhají i telefonické kontroly u nemocných, kteří
jsou v relativně dobrém stavu a jsou schopni po předchozím poučení
dobře popsat svůj stav. Spolupráce s pacienty (compliance) je v 99 %
velmi dobrá, vyžaduje však předchozí poměrně dlouhé a podrobné
poučení. V klubu Parkinson v Plzni je organizováno zatím asi jen 35
pacientů. Léčba se zlepšila hlavně větším používáním neergotových
agonistů dopaminu, ale zatím neexistuje účinná terapie ke zpomalení
progrese nemoci, spíše se daří lépe kompenzovat jednotlivé symptomy.
Správným přístupem a léčbou však je možno zlepšit kvalitu života
nemocných.“
(r)

22. 4. - MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ 2011
S v á t e k
věnovaný Zemi,
který se slaví
každoročně 22.
dubna. Slaví jej
více než miliarda lidí ze 175
států světa a je
největším svátkem, který slaví
všichni společně
na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost.
Ekologický svátek má za úkol upozornit
lidi na ničení životního prostředí a hledání
cesty řešení. Poprvé se tento svátek slavil
v roce 1969 v San Francisku a jeho organizátorem se stal student Harvardovy univerzity Denis Hayes z pověření senátora USA
Gaylorda Nelsona. V následujících letech se
iniciativa Dne Země postupně rozšířila také
do zahraničí a nastartovala akce zaměřené na
ochranu životního prostředí, čistotu ovzduší,
čistotu vody, recyklaci a ohrožené druhy.

V České republice se v jednotlivých krajích na
oslavu Dně Země pořádalo mnoho ekologických akcí. Mezi ně patří např. jarní úklidy zahrad, sázení stromů a keřů, vyčištění různých
prostranství od odpadků, akce zaměřené na
poznávání přírody a mnoho jiných.
„Plzeňský kraj si nechal v r.
2005 zpracovat studii o starých ekologických zátěžích a vyšlo, že jich
zde máme 470, z nich 10 procent
jsou rizikové až vysoce rizikové.
Likvidace všech zátěží by si vyžádala
náklady okolo 5 miliard Kč. V Horní
Bříze se např. začíná ve středu města
likvidovat stará ekologická zátěž
po výrobně svítiplynu. Léta tam
unikal do půdy fenol. Likvidace
bude stát 550 milionů. Dalším
příkladem je bývalý sklad pesticidů
v Lubech u Klatov. zamořené je
i zdivo bývalého skladu. Likvidace
přijde na 10 milionů. Nejrizikovější
ekologické zátěže však jsou také
v Plzni na Slovanech, v Kaznějově,
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Kolovči, Stříbře a Zruči-Senci. Čekají nás
protipovodňová opatření kolem Klabavy
u Rokycan.“ To jsou slova radního pro oblast
životního prostředí Plzeňského kraje ing. P.
Smutného.

PŘED 20 LÉTY SKONČILA POSLEDNÍ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (II)
KSČ, a zejména, jak osobně hodlají napomoci při prosazování politiky
„normalizace“. Členové prověrkových komisí KSČ, ve kterých sílil vliv
bezohledných „ultralevých“ fanatiků a mnoha dravých prospěchářů,
tuto velkou osobní „šanci“, vedle uspokojení svých osobních ambic
a často samolibých aspirací, náležitě „využili“ a zneužili.
Během roku 1970 již formování sociální i politické základny
normalizačního režimu, včetně pacifikace rozhodující většiny obyvatelstva, pokročily natolik, že stále znovu vyhlašovaná a připravovaná
preventivní opatření proti nespokojeným občanům byla jen stereotypní rutinou. Normalizace vedla na řadě vysokých škol ke kategorizaci učitelů obdobné, jako tomu bylo na PEF VŠZ Praha v Českých
Budějovicích (cit. podle *): Zaměstnanci byli rozděleni do kategorií
A, B, C, D. Označení a zařazení do jednotlivých kategorií znamenalo
následující osud: A – tzv. perspektivní – budoucí kádry s perspektivou jistého růstu, s možností kariéry v závislosti na svých schopnostech podřídit
se a plnit uložené stranické úkoly; B – stabilní, kteří byli ponecháni na
svých pozicích a funkcích, ovšem bez možností další rychlé a úspěšné
kariéry; C – vyloučení a vyškrtnutí, prozatím ponecháni na škole, s reálnou a neustálou hrozbou „urychleného“ odchodu v případě potřeby,
většinou přeřazení ze svých dřívějších pozic; D – určení většinou
k bezpodmínečnému odchodu ze školy. Poslední kategorie se dělila na
dvě subkategorie. Na ty, kteří odešli do starobního důchodu, což bylo
pro ně i jejich rodiny „svým způsobem velkou životní výhrou“. Ostatní
– většina této kategorie, odcházeli s „cejchem“ a tvrdým existenčním
dopadem, který jak jim, tak i jejich rodinám (i jejich dětem), velice
silně a dlouhodobě znepříjemňoval každodenní život, často až do roku
1989.
Politické čistky byly rozšířeny i na rodinné příslušníky. Nový ministr
školství J. Hrbek ihned po svém nástupu do funkce koncem roku 1969
vyhlásil program odstraňování nepřátel státu mezi učiteli. Počátkem
roku 1970 nařídil jmenovat na vysokých školách disciplinární komise
a využívat novelizovaný zákon o vysokých školách spolu s novelou zákoníku práce k urychlenému rozvazování pracovního poměru
s „pravičáky“ i těmi, kteří se dříve exponovali a teď „zaujali vyčkávací
stanovisko“. Postupně pak – podle závěrů hodnocení všech učitelů –
v odůvodněných případech i s dalšími. Ministerstvo školství si dovolilo
veřejně porušovat ústavu ve směrnici nařizující přihlížet při přijímacích
zkouškách do škol k vlivům prostředí, v němž uchazeči vyrůstali, což
zdůvodňovalo tím, že nelze opomíjet působení rodiny a postoje rodičů
k zájmům státní politiky. Tak byla starost rodičů o děti zcela nestydatě
zneužívána k politickému vydírání a s vědomím vedení KSČ prosazováno trestání dětí za politické názory a činy jejich otců a matek.
To vše se odehrávalo na všech úrovních života tehdejší socialistické
společnosti – ve zdravotnictví, v průmyslu, ve všech státních institucích,
v zemědělských podnicích – a nemohlo být jinak, direktivy určovala
vedoucí síla společnosti - Komunistická strana Československa.
(pokračování příště)
(jn)

Normalizace citelně zasáhla všechny oblasti společnosti, pochopitelně
také vysoké školy. Rezignací Alexandra Dubčeka na zasedání
Ústředního výboru Komunistické strany Československa dne 17. dubna
1969 na funkci 1. tajemníka ÚV KSČ došlo ke zvolení nového vedení
KSČ v čele s Gustávem Husákem. Občané ČSSR celkem správně
vycítili či vytušili, že se jim do té doby „jejich“ strana i vláda odcizila.
Jestliže ještě za Dubčekova vedení KSČ lidé většinou věřili tomu, že
svým kritickým hlasem mohou situaci ovlivnit a přispět tak ke změně
chybných rozhodnutí vládnoucí garnitury, za Husákova vedení už
považovali v převážné většině své protesty za zcela zbytečné, a také již
vůči své osobě za patřičně nebezpečné. Proto většina občanů přešla na
pozici oné proslulé „nespokojené mlčící většiny“.
Bylo odstartováno období čistek v československé společnosti. Ve
všech sférách života byla většina československé společnosti pomalu,
postupně a neochotně donucena podřídit se tlaku normalizátorů.
Důležitou etapou završující proces tzv. konsolidace totalitního režimu
se v roce 1970 stala čistka v KSČ, probíhající pod označením „výměny
členských legitimací“, kterou ÚV KSČ schválil ve dnech 28.–30. ledna
1970. Počáteční vlažný postup tzv. prověrek a jejich liberálnost vedla
předsednictvo ÚV KSČ ke schválení nového dokumentu „Závěry
předsednictva ÚV KSČ ze 14. dubna 1970 k dalšímu postupu při
výměně stranických legitimací“.Ten fakticky přinesl nová pravidla
pro stranické orgány, která dokonce umožňovala zrušit výsledky již
uskutečněných stranických „pohovorů“. Vyloučení či zrušení členství
se tak stalo poslušným nástrojem v rukou „normalizátorů“. Celý vývoj,
včetně bilaterálních vztahů ČSSR a SSSR, dovršila 6. května 1970
v Praze podepsaná nová Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. V prosinci 1970 následovalo přijetí neblaze proslulého
„Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu
KSČ“ a vyvrcholením byl ve dnech 25.–29. května 1971 XIV. sjezd
KSČ. Stále nespokojení normalizační představitelé v KSČ žádali - pod
trvalým nátlakem sovětských představitelů - aby došlo i na všechny
ostatní československé občany, tedy i jinostraníky a bezpartijní!
Federální vláda ČSSR dne 27. srpna 1970 přijala známé usnesení č. 202
o provedení tzv. pracovně politického zhodnocení příslušníků nekomunistických stran a nestraníků pracujících ve státní a hospodářské
správě. Listopadové volby 1971 do zastupitelských orgánů v ČSSR
již plně potvrdily „podřízenost“ většiny československé společnosti
totalitnímu komunistickému režimu.
Sociální základna normalizační moci po dubnu 1969 byla nesmírně
úzká. Představovala ji polovzdělaná, zkostnatělá a reformami ohrožená
byrokracie politických aparátů a státních úřadů, střední generace
funkcionářů ozbrojených sil a malé skupinky lidí ze všech sociálních vrstev, spjaté ideologicky po léta s politikou Sovětského svazu,
Gottwalda a Novotného. Pro setrvání v KSČ byl požadován bezvýhradný souhlas s „internacionální pomocí“. Prověřovaní tak svým
postojem do jisté míry rozhodovali o svém osudu. Před komisemi
museli sami dokazovat, čím si vlastně zaslouží důvěru setrvat v řadách

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB
28. - 29. 4. 2011, HEJNICE
Mezinárodního kongresu zdravotnických
záchranných služeb Euroregionu Nisa, který se
uskutečnil ve dnech 28.-29.dubna v Hejnicích
na Liberecku, se zúčastnili také zástupci
záchranné služby Plzeňského kraje.
Na této akci záchranáře z Plzeňského kraje

reprezentovali MUDr. Robin Šín a Michal
Šebek. V rámci kongresu probíhaly odborné
přednášky a prezentace vztahující se k mezinárodní spolupráci mezi polskými, německými
a českými záchranáři. Nechyběly však ani
přednášky, které se týkaly také nejnovějších

léčebných postupů užívaných v urgentní
medicíně. Součástí kongresu byly také ukázky vybavení jednotlivých záchranných služeb
nejen z České republiky, ale také nedalekého
Polska. Jednou ze zajímavých ukázek byla
práce a zásah LZS Libereckého kraje.

SEMINÁŘ „AUTORSKÉ PRÁVO A E-LEARNING“ 28. 4. V PLZNI
Copyright Treaty), smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců
a o zvukových záznamech (WPPT – World Intellectual Property
Organization Performances and Phonograms Treaty), směrnice Rady
91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových
programů (směrnice o ochraně počítačových programů), směrnice

K autorskému právu se vztahuje řada mezinárodních smluv a dohod
a také směrnic Evropské unie, jako např. dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights, dále jen „TRIPS“), smlouva WIPO
o právu autorském (WCT – World Intellectual Property Organization
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rovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky
nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky
či jiným způsobem, je dílem souborným. Fotografie a dílo vyjádřené
postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty
první, jsou chráněny jako dílo fotografické.
Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není
dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.
Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava
nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem
výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1,
je dílem souborným.
Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě,
denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip,
metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.
V následné diskusi Mgr. Bc. Rybnerová zodpověděla řadu otázek,
souvisejících s předneseným tématem a složitými vazbami na evropskou a také zámořskou legislativu. Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými
fakultami v rámci projektu Mefanet“ (reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0050).

Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006
o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti
duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským (směrnice
o pronájmu a půjčování), směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících, směrnice 96/9/ES Evropského
parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází
(směrnice o ochraně databází) a řada dalších. U nás je zohledňuje
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Právě tento zákon byl předmětem jednání semináře, který uspořádali
pracovníci asistenčního centra LF UK v Plzni pro zaměstnance
Lékařské fakulty v Plzni v příjemném prostředí hotelu CD. Výkladu
se ujala Mgr. Bc. Blanka Rybnerová. Přítomné seznámila zejména
s předmětem autorského práva označovaného jako „dílo“. Dílem je
ve smyslu zákona zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem,
dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené
postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské,
dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění
a dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li
původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.
Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu auto-

(r)

FAD MEETING ISTANBUL 12. - 13. 5. 2011
12. a 13. května proběhl v největším městě
Turecka pracovní seminář řešitelů projektu
Fighting Aneurysmal Disease (FAD). V centru pozornosti interdisciplinárního výzkumu
je zejména aneuryzma břišní aorty (AAA),
jehož incidence během posledních dvaceti let
významně vzrostla a například v Dánsku se
mortalita tohoto onemocnění blíží karcinomu
prsu. Plzeňský řešitelský tým v čele s prof.
Třeškou se zaměřuje na proteomickou analýzu
vzorků pacientů s AAA a dále na studium
mikrostruktury aneuryzmatické aorty nebo
vlivu statinů na AAA u prasečích modelů. Za

státy bývalého východního bloku jsme v projektu jedinými zástupci, což je jistě uznáním
dlouholeté práce a výstupů, ale i výzvou obstát
v konkurenci těch nejzkušenějších. Radikální
léčba bude nejspíš i nadále nejčastějším
a většinou nejlepším řešením velkých aneuryzmat, hledají se ale cesty ovlivnění progrese malých aneuryzmat, včetně způsobu
vyhledávání rizikových pacientů.
(L. Eberlová)
Foto: Prof. Třeška při prezentaci příspěvku
Clinical significance of serum and tissue factors
in patients with AAA

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER CHIRURGICKÉ KLINIKY LF UK A FN V PLZNI
operativy pracoviště. Přednášející docent T. Skalický podal podrobný
rozbor problematiky chirurgie štítné žlázy, který doplnil zajímavými
fotografiemi. Posluchače mimo jiné seznámil i s moderními přístroji
a operačními postupy, které se v poslední době etablují v tyreoidální
chirurgii a umožňují dále zkvalitnit péči o pacienty s chorobami štítné
žlázy. V této souvislosti zmínil i založení endokrinochirurgické poradny,
která bude na chirurgické klinice otevřena počátkem května tohoto
roku.
Ve třetí přednášce „Karcinom žlučníku – je indikována radikální
chirurgická léčba“ se přednosta chirurgické kliniky prof. Třeška se
spoluautory T. Skalickým, A. Sutnarem a V. Liškou zamýšlel nad
smyslem a přínosem radikální operační léčby tohoto závažného
nádorového onemocnění. Na konkrétních údajích doložil nárůst incidence pokročilých stádií nemoci a v této souvislosti také nechvalné
první místo našeho regionu v rámci České republiky. Při limitovaném
postižení jen žlučníku, případně s diseminací do nejbližších lymfatických uzlin, je metodou volby cholecystektomie, resp. cholecystektomie
s resekcí přilehlé jaterní tkáně a lymfadenektomií hepatoduodenálního
ligamenta. Šíří-li se nádor do jater, pak je nutná adekvátně rozsáhlejší
jaterní resekce. Pokročilá stádia nemoci jsou určena k symptomatické
léčbě. Jak výsledky vlastního sledování 101 operovaných v desetiletém období, tak citované literární prameny ukazují pozitivní přínos
radikálního operačního přístupu u časných stádií nemoci a naopak
jeho neefektivnost při lokoregionálně pokročilém či diseminovaném
nádoru.
Odborný asistent V. Šimánek se spoluautorem J. Klečkou v přednášce
„Polytrauma. Diagnostika, léčba, komplikace. Traumacentrum FN
Plzeň 2008-2010“ seznámil auditorium s problematikou diagnostiky a léčby závažných úrazových stavů, včetně prezentace aktuálních vyšetřovacích a léčebných algoritmů. Polytraumata představují

Ve středu 6. 4. 2011 proběhl v Šafránkově pavilonu tradiční
přednáškový večer Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni pod vedením předsedajícího
doc. MUDr. Eduarda Kasala, CSc. Ten letošní byl spojen s významným
životním jubileem dlouholetého pracovníka chirurgické kliniky a LF
UK v Plzni doc. MUDr. Luboše Holubce, CSc. Zcela zaplněný sál, ve
kterém vedle sebe zasedli pracovníci řady klinik zdejší fakultní nemocnice, dále lékaři z mnoha chirurgických pracovišť regionu a v neposlední řadě také ambulantní chirurgové, si vyslechl 8 sdělení, která byla
aktuálním průřezem činnosti chirurgické kliniky.
V prvé přednášce nazvané „Pozitivní role plicní metastazektomie
v léčbě diseminovaného nádorového onemocnění“ podal docent J.
Vodička se spoluautory V. Špidlenem, J. Klečkou, V. Šimánkem, J.
Šafránkem, P. Mukenšnáblem, J. Fichtlem a M. Roušarovou přehled
výsledků chirurgické léčby plicních metastáz u 109 osob v období
let 2000-2010. Radikální plicní metastazektomie je dnes všeobecně
přijatým léčebným postupem při akceptabilní perioperační mortalitě
a morbiditě, přičemž tvoří významnou a stále se zvětšující část hrudní
operativy pracoviště autorů, které v této oblasti nabývá celostátního
významu. Medián přežití po tomto typu operace se v prezentovaném
souboru blíží čtyřiceti měsícům, tříleté přežití přesahuje 50 %, pětileté
pak dosahuje 40 %. Ve srovnání s minimálními počty operovaných před
20 lety při prakticky nulovém dlouhodobém přežívání je to dramatický
krok vpřed správným směrem.
I následující sdělení na téma „Chirurgická léčba onemocnění štítné
žlázy – Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni v letech 1994-2010“
autorů T. Skalického, V. Třešky, V. Špidlena, J. Vodičky, T. Kurala, V.
Šimánka a M. Poláka bylo prezentací výsledků chirurgické kliniky,
tentokrát v oblasti chirurgie štítné žlázy. V uvedeném období bylo provedeno 2650 operací štítné žlázy, což představuje přibližně 3 % veškeré
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traumatu na vlastním pracovišti s podrobnějším rozborem pěti z nich.
V. Liška spolu s kolektivem 11 spoluautorů z 6 pracovišť seznámil
v přednášce „Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným rozsáhlým chirurgickým výkonem
– experiment na velkém zvířeti“ posluchače s výsledky uvedeného výzkumu. Provedení rozsáhlých jaterních resekcí, zejména u nádorových
onemocnění, je často limitováno funkční kapacitou reziduální jaterní
tkáně. Proto se například hledají možnosti podpory regenerace jaterní
tkáně po parciální ligaci portální žíly před plánovaným operačním
výkonem. Předložené výsledky experimentu na praseti ukazují, že
existují působky, jako např. interleukin 6 či mesenchymové kmenové
buňky, ale i další, které prokazatelně akcelerují regeneraci jaterního
parenchymu. Experiment současně prokázal vhodnost prasečího modelu k hodnocení efektu léčebných postupů před aplikací do humánní
medicíny.
V závěrečném sdělení autorů D. Šmída, P. Nováka a M. Poláka nazvaném „Nové trendy v léčbě infikovaných ran“ zazněly z úst prvně
jmenovaného praktické a osobní zkušenosti s novými metodami
ošetřování chronických a infikovaných ran. Mezi ty patří například
podtlakový uzávěr rány (VAC – vaccum assisted closure), hydroaktivní
krytí rány (tender wet active), použití alginátů (preparáty s obsahem
stříbra), polyuretanové pěny, aj. Zkušenosti autorů byly veskrze pozitivní, preparáty zkracují dobu léčby, snižují spotřebu antibiotik, zlepšují
kosmetický efekt léčby a v neposlední řadě snižují ekonomické náklady
na léčbu, což bylo doloženo na konkrétním případu nemocného s inveterovanou opařeninou trupu a končetin v rozsahu 30 %.
Přednáškový večer proběhl v důstojné atmosféře a jednotlivá sdělení
svojí již tradičně vysokou úrovní vyvolala značný zájem posluchačů.
Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

nejen medicínsky, ale i socioekonomicky závažný problém, jenž si
vyžaduje komplexní mezioborový přístup. I přes nepochybné pokroky
v jejich léčbě jsou stále zatížena vysokou morbiditou a mortalitou. Na
kvalitně statisticky zpracovaném souboru prezentovali autoři výsledky
plzeňského pracoviště v posledních 3 letech. Součástí sdělení byla
i kazuistika úspěšně léčeného případu závažného kombinovaného
poranění po pádu do výtahové šachty.
V páté přednášce nazvané „Karcinom prsu po estetické operaci“
představila na pěti kazuistikách dr. B. Sůvová zkušenosti kolektivu
autorů B. Sůvové, M. Vachtové, I. Zedníkové, O. Hese, M. Hlaváčkové
a M. Průchové s diagnostikou a léčbou ne příliš častých případů
karcinomu prsu u žen po jejich estetické operaci. Ukazuje se, oproti
často mylným představám laické i části odborné veřejnosti, že toto
nejčastější nádorové onemocnění žen se nevyhýbá ani těm, které
v různých obdobích svého života podstoupily některou z plastických
operací ňader. Proto je nezbytné, aby ženy měly prsy před uvažovanou
estetickou operací vždy komplexně vyšetřeny, tzn. nejen klinicky spolu
s pečlivě odebranou anamnézou, ale i příslušnými zobrazovacími
metodami. Přednáška byla doplněna bohatou a kvalitní obrazovou
dokumentací.
Další přednáška odborného asistenta J. Moláčka „Poranění cév
u sportovních úrazů“ (spoluautoři V. Třeška, B. Čertík, M. Čechura, J.
Křižan, R. Šulc, V. Kuntscher, K. Houdek) obrátila pozornost auditoria
k problematice diagnostiky a léčby poranění cévního řečiště, ke kterým
může dojít při různých sportovních aktivitách. Tato poranění jsou sice
relativně vzácná, avšak ve svém důsledku závažná, neboť postiženému
může hrozit nejen například ztráta končetiny, ale v krajním případě
i života. V prvé části podal přednášející komplexní přehled diagnostických a léčebných metod a postupů využívaných u tohoto typu poranění,
který zdařile doplnil kvalitními obrázky. V druhé části pak navázal
představením souboru úspěšně léčených nemocných s tímto typem

VEČER ÚSTAVU LÉKAŘSKÉ GENETIKY 13. 4. 2011
Dne 13.4.2011 proběhl v přednáškovém sále
Šafránkova pavilonu Večer Ústavu lékařské
genetiky LF UK a FN v Plzni. Pracovníci
ústavu si připravili celkem čtyři příspěvky.
V prvním příspěvku Cytogenetická vyšetření u hematologických neoplasií s eosinofilií a abnormalitami genů PDGFRA,
PDGFRB a FGFR1 autoři Dvořák P., Hrubá
M., Harmáčková L., Pittrová M., Lebová K.,
Rykovská A., Šubrt I. kasuistikami dokumentovali klasifikací WHO 2008 nově vyčleněnou
kategorii hematologických neoplasií. Cytogenetické vyšetření se zřetelem k abnormalitám genů PDGFRA, PDGFRB a FGFR1
by mělo být prováděno u všech pacientů
s podezřením na myeloproliferativní nemoc
s eosinofilií a také u pacientů s akutní leukemií s eosinofilií zejména proto, že zahraničními

studiemi byla prokázána účinnost léčby tyrozinkinázovými inhibitory u této skupiny.
Další příspěvek autorů Jaklová R., Polendová
D., Kacerovská D., Grossmann P. „Familiární
melanom na podkladě mutace genu CDKN2A“
na bohatém klinickém materiálu dokumentoval potřebu cíleného genetického vyšetření
a genetického testování u rodin s pozitivní
anamnesou na melanom. U rizikových osob
lze podle výsledků genealogického vyšetření
a související genetické konsultace nabídnout
prediktivní testování a doporučit speciální
preventivní program, snižující riziko tohoto
závažného onemocnění.
Třetí příspěvek autorů Vohradská P., Jaklová
R., Hrubá M., Suchánková J., Šťastná M.,
Šubrt I. „Translokace chromosomu X a autosomu, fenotypový projev“ se věnoval méně

obvyklým strukturním aberacím s široce variabilním fenotypem. Na klinickém materiálu
byla dokumentována obtížnost stanovení klinické prognosy mladých probandek i závažnost
stanovení genetické prognosy v případě prenatálního genetického vyšetření.
Závěrečné sdělení autorů Šubrt I., Polendová D., Slovanová J., Černá M. „Molekulární
diagnostika syndromu Prader-Willi jako
onemocnění na podkladě imprintingu“ seznámilo posluchače s novými metodami
molekulárně genetického vyšetření a se
změnami strategie laboratorního genetického testování u syndromů vznikajících na
podkladě poruch lokusu PW/AS. V závěru
byl zdůrazněn význam studia a testování
epigenetických změn jako nezbytné součásti
genetického vyšetření.
Ivan Šubrt

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER 1. INTERNÍ KLINIKY 20. 4. 2011
transplantační společnosti za nejlepší publikaci v transplantologii, Aleš
Kroužecký - Počtova cena za nejlepší publikaci v českém časopise,
Lenka Ledvinová – Cena francouzského velvyslanectví za lékařství.
V závěru svého vystoupení profesor Matějovič poblahopřál
k životnímu jubileu panu docentu MUDr. Jiřímu Dvořákovi, CSc.
K poděkování za profesionální a zároveň hluboce lidský přístup jak
k pacientům, tak k nám lékařům, se dovoluji připojit za sebe i své spolupracovníky. Přejeme ti, Jiří, pevné zdraví, úspěch v práci i v osobním
životě. Jsem moc rád, že jsi na klinice s námi, respektive, že můžeme být
na klinice s tebou.
Přednáškový večer pokračoval podle stanoveného programu pěti
sděleními pracovníků kliniky. Večeru předsedal a diskuzi moderoval
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. V následujícím textu je uvedeno jako
první jméno přednášejícího, spoluautoři, název přednášky a stručný
souhrn prezentované studie.
Mareš J., Richtrová P., Hričinová A., Tůma Z., Moravec J.: Interaktom
krev-dialyzátor jako nový parametr biokompatibility. Inkompatibilita

Podvečerní zasedání zahájil přednosta 1. interní kliniky prof.
Matějovič. Ve svém sdělení prezentoval přehled vědeckovýzkumné
činnosti kliniky za rok 2010. Celkem publikovaly vědeckovýzkumné
týmy kliniky 65 článků v recenzovaných časopisech. Podstatné je, že
24 publikací bylo otištěno v periodicích s faktorem impaktu. Faktor
impaktu (IF) přepočtený na jednu publikaci činil 3,1, což je hodnota
vynikající. Nejvíce impaktovaných prací publikovaly nefrologická skupina (celkem 9 článků, průměrný IF 2,3) a skupina metabolické JIP
(8 článků, průměrný IF 3,8). Většina původních prací vznikla v rámci
řešení výzkumného záměru Náhrada a podpora některých životně
důležitých orgánů. Ze tří nejvýše hodnocených studií za rok 2010
byly dvě otištěny v Critical Care Medicine (IF 6,4) a jedna v Antiviral
Therapy (IF 4,3).
Z ocenění, která získali lékaři 1. interní kliniky v roce 2010, je třeba
uvést následující: Martin Matějovič – cena Karla Janečka za medicínu, Neuron 2010, Jan Mareš – cena České nefrologické společnosti
za nejlepší publikaci v nefrologii, Tomáš Reischig – cena České
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odd. FN Plzeň v období 2009-2010 hypotézu, že deplece neutrofilů
může ovlivnit charakter mikrovaskulárních změn. Výsledky studie, do
které bylo rekrutováno 37 subjektů (vč. kontrol) však prokazují v rámci
semikvantitativních charakteristik mikrocirkulace identický průběh
septického šoku u nemocných s neutropenií i bez ní. Překvapivý a dle
názoru autorů prioritní je průkaz významné poruchy mikrocirkulace
(srovnatelné s postižením v septickém šoku) u nemocných s neutropenií bez jakýchkoliv známek systémové inflamace. Tento poznatek
bude předmětem dalšího zkoumání.
Balihar K., Lysák D., Koželuhová J., Hejda V., Krčma M.: Prevalence
celiakie u pacientů s prodělaným lymfomem. Celiakie dospělých
probíhá často skrytě. Podle literárních údajů je léta nepoznaná celiakie
asociována s vyšším rizikem onemocnění lymfomem. Autoři vyšetřili
103 pacientů léčených pro lymfom a zjistili, že prevalence protilátek
na celiakii byla 3,8 % oproti 7 % zjištěným v populaci dárců krve
z jiné starší české studie. Pouze jedna pacientka (1 %) měla celiakii
potvrzenu histologickým vyšetřením sliznice tenkého střeva. V obecné
populaci je prevalence celiakie v ČR odhadována na 0,5 %. Důvodem
nízkého serologického záchytu je zřejmě významně vyšší výskyt
deficitu imunoglobulinů u pacientů po prodělané onkologické léčbě
než v běžné populaci (2 % versus 0,2 %). Závěrem lze říci, že rutinní
screening celiakie na podkladě získaných dat v této populaci pacientů
není výtěžný a celiakii lze doporučit testovat jen v případě, že se kromě
lymfomu vyskytne některý z dalších příznaků vedoucích k podezření na
celiakii. Diagnóza by měla být stanovena nejen sérologicky, ale histologickým vyšetřením enterální sliznice.
Žourek M., Čechurová D., Jankovec Z., Rušavý Z. Porovnání
dynamiky změn glykémií mozku a podkoží použitím CGMS pri clampu
u laboratorního potkana. Systémy pro kontinuální monitorování
glukózy z podkožní tukové tkáně (CGMS), které umožňují zobrazení
glykémií téměř v reálném čase, jsou v posledních letech využívány ke
zlepšení kompenzace diabetiků 1. i 2. typu. Tyto systémy umožňují
i experimentální měření glykémií v různých tkáních. Dosud publikované práce poskytují jen omezené informace o změnách glykémie
v mozkové tkáni. Práce na prasatech s použitím mikrodialyzačního
senzoru nezjistila časový posun glykémie v mozku po podání bolusu
glukózy a bolusu inzulínu. Cílem práce bylo porovnat dynamiku změn
glykémie v mozku a podkožní tkáni za použití CGMS na modelu
laboratorního potkana. Do studie bylo zařazeno 15 potkanů, kterým
byla v celkové anestézii operačně zavedena kanyla do arteria carotis
a vena jugularis a dále senzor CGMS do pravé mozkové hemisféry
a do podkoží. Následně po 2h inicializační fázi, kdy byla glykémie
udržována na hladině 6 mmol/l kontinuální infuzí inzulínu v dávce 5
IU/kg/h a variabilní infuzí glukózy, byl aplikován bolus glukózy v dávce
0,5g/kg a po 60 minutách bolus inzulínu v dávce 5 IU/kg. V průběhu
experimentu byla měřena arteriální glykémie a zaznamenávány glykémie ze senzorů v 5 minutových intervalech. Ukázalo se, že se glykémie
v mozkové tkáni mění statisticky významně rychleji než v podkoží, a to
až s 10 minutovým předstihem.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.,
zástupce přednosty 1. IK pro výchovnou a vědeckou činnost

mimotělního oběhu a nežádoucí deplece jsou možné faktory vysoké
mortality nemocných léčených hemodialýzou. Tradičně se posuzují
podle apriori vybraných systémových parametrů jako aktivace koagulace, komplementu a leukocytů, resp. ztráty albuminu, imunoglobulinu
aj. Interaktom krev-dialyzátor, tj. soubor proteinů přímo interagujících
s povrchem dialyzační membrány, může poskytnout kvalitativně nové
informace. Lze jej analyzovat proteomickou metodikou po vypláchnutí biofilmu z použitého dialyzátoru. Takto byl pomocí explorativní
statistiky vytipován fikolin-2 jako protein s centrální rolí při aktivaci
komplementu. Tato hypotéza byla ověřena pomocí specifických imunologických metod (ELISA, Western blot). Během dialýzy dochází
ke 40% poklesu sérového fikolinu v důsledku adsorpce k dialyzátoru,
který těsně koreluje s aktivací komplementu a leukocytů. Literárně
je fikolin dokumentován jako významná složka humorální imunity
nezávislé na protilátkách. Nález fikolinu je tedy dokladem jak může
analýza interaktomu přispět k objasnění mechanismů bioinkompatibility a odhalit depleci důležitých plazmatických proteinů.
Bernat I., Rokyta R., Kačer M., Pešek J., Koza J., Šmíd M., Brůhová
H., Šterbáková G., Štepánková L.: Ulnární komprese jako nová metoda
rekanalizace akutního uzávěru radiální tepny po srdeční katetrizaci.
Práce srovnávala výskyt uzávěru radiální tepny po podání nízké (tj.
2000 j.) a standardní (tj. 5000 j.) dávky nefrakciovaného heparinu
u srdečních diagnostických katetrizací prováděných přístupem ze
zápěstí a v případě uzávěru účinek přechodné komprese ulnární tepny
na časné znovuzprůchodnění radiální tepny. Komprese radiální tepny
po výkonu se nyní provádí technikou tzv.perfuzní hemostázy, tzn. že
průtok krve tepnou během komprese zůstává zachován. Na souboru
celkem 465 randomizovaných pacientů jsme prokázali iniciální uzávěr
radiální tepny v první skupině 5,9 % a ve druhé 2,9 %. Následná
jednohodinová komprese ulnární tepny vedla k rekanalizaci radiální
tepny v první skupině v 31 % a ve druhé v 71 % případů. Konečný
výskyt uzávěru tepny byl tedy 4,1 % v první a 0,8 % ve druhé skupině
(p=0,03). Všechna vyšetření průchodnosti radiální tepny po výkonu
byla prováděna sonograficky a pacienti byli ještě týž den propuštěni
domů. Na základě výsledků studie prokázala, že: 1. dávka heparinu
5000 j. je v prevenci asymptomatického uzávěru radiální tepny přes
užití perfuzní hemostázy nadále účinnější než dávka 2000 j. 2. ulnární
komprese je novou účinnou, nefarmakologickou a neinvazivní metodou
v léčbě časně diagnostikovaného uzávěru radiální tepny po srdečních
katetrizačních výkonech prováděných přes tepnu ze zápěstí.
Karvunidis T., Chvojka J., Lysák D., Sýkora R., Kroužecký A.,
Raděj J., Novák I., Matějovič M.: Mikrocirkulace a neutropenie nejen
u septického šoku: jaký je jejich vzájemný vztah? Septický šok s multiorgánovou dysfunkcí je nejčastější příčinou úmrtí na nekoronárních
JIP. Přes vynakládané úsilí není detailní patofyziologie těchto stavů
zcela známa. Jednu z klíčových rolí v iniciaci a modulaci systémové
zánětlivé odpovědi sehrávají neutrofilní granulocyty a současná porucha mikrocirkulace. Porovnáním mikrocirkulace v sublinguální oblasti
v časné fázi rozvoje septického šoku u nemocných s polékovou (postchemoterapeutickou) neutropenií a bez neutropenie testovala studie
organizovaná ve spolupráci JIP I. IK a Hematologicko-onkologického

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 27. 4. 2011
Dne 27.4.2011 se konal Večer Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň při
Spolku lékařů v Plzni ČLS JEP, který moderoval přednosta infekční kliniky doc. MUDr.
Dalibor Sedláček, CSc.
V úvodní přednášce MUDr. V. Machartová,
Ph.D., přednosta kliniky, seznámila posluchače
s přehledem nově zjištěných nemocí z povolání v České republice v r. 2010. Celkem bylo
zjištěno 1292 nových nemocí z povolání u
1050 nemocných. Nejvíce onemocnění bylo
zjištěno v ostravském regionu (350 onemocnění), v plzeňském regionu bylo zjištěno
104 nových onemocnění. Z hlediska odvětví
ekonomické činnosti bylo nejvíce onemocnění
zjištěno v odvětví zdravotní a sociální péče (180
onemocnění), na dalších místech se umístila
těžba a dobývání nerostů (176 onemocnění),
výroba motorových vozidel (134 onemocnění),
výroba kovových konstrukcí (126 onemocnění).
Nejčastěji byla zjištěná onemocnění z kapitoly
II. Seznamu nemocí z povolání – onemocnění

z fyzikálních faktorů, nejčastější položkou této
kapitoly byly neuropatie vznikající na podkladě
dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže.
Nejčastější neuropatií dle MKN klasifikace byl
syndrom karpálního tunelu. V našem Středisku
nemocí z povolání jsme prokázali z Kapitoly
III.Seznamu nemocí z povolání – onemocnění
plic, dýchacích cest - 22 nových případů astma
bronchiale, nejčastějším alergenem v našich
případech byl diisokyanát používaný v lepidlech. Podrobnější přehled nemocí z povolání
v České republice za rok 2010 je k dispozici
na internetových stránkách Registru nemocí z
povolání ČR, kam jsou dodávaná data z jednotlivých Středisek nemocí z povolání na adrese:
http://www.szu.cz/uploads/Hlaseni_a_odhlaseni_2010.pdf. Na závěr přednášky upozornila
MUDr.Machartová Ph.D. na nový Seznam
nemocí z povolání – NV 114/2011 Sb., který
bude platný od 1.7.2011.
Přednáška MUDr. H. Bejčkové seznámila
posluchače s dvěma kazuistikami, které se týka5

ly otravy pyretroidy. Pyretroidy jsou chemické
látky,které jsou běžnou součástí i domácích
insektididů a repelentů. Jde o axonové jedy,
které blokují sodíkové kanály neuronových
membrán. První z postižených byla pracovnice
prodejny zahradnických potřeb, která byla
exponovaná postřikové látce Talstar 10 EC,
kdy došlo k rozbití lahvičky zákazníkem a pracovnice prodejny chemickou látku uklízela. Po
½ hodině od expozice se objevila nauzea, zvracení, silné bolesti hlavy. Stav se dále zhoršoval,
udávala dvojité a rozmazané vidění, svůj stav
popisovala jako stav podobný opilosti. V noci
ji začala brnět levá horní končetina,objevilo
se krvácení z dásní. V druhém případě šlo
o pracovnici katastrálního úřadu, v kterém
byla provedena sanace archivu proti plísním
preparátem Bochemit plus, který obsahuje
syntetický pyretroid Deltametrin. V popředí
potíží u této nemocné byla dušnost, dráždivý
kašel, pálení na hrudi. V obou případech byla
léčba symptomatická.

Kazuistika MUDr. S. Bajerové a MUDr.
M. Kunové přiblížila posluchačům případ
Raynaudova syndromu u brusiče. U jmenovaného byla prokázána snížená kožní teplota na prstech rukou, byl prodloužen chladový
vodní test, došlo ke zbělení posledních článků
dvou prstů, na pletysmografickém záznamu
byl po chlazení úplný rozpad pulsových
vln. Diferenciálně diagnostická vyšetření
k průkazu příčiny Raynaudova syndromu byla
v r. 2008 negativní. Z tohoto důvodu klinika
požádala o hygienické šetření na pracovišti
zaměřené na průkaz vibrací působících na
horní končetiny. Hygienická služba provedla šetření na pracovišti jmenovaného,
včetně měření vibrací přenášených na ruce.
Jmenovaný pracoval na automatické brusce
a na pásové stojanové brusce, opracovával
segmenty pro otopná tělesa. Měření vibrací

a porovnání limitních časů pro expozici těmto
vibracím neprokázalo dostatečnou dobu pro
možnost vzniku onemocnění cév z vibrací typu
Raynaudova syndromu. Nemocný byl i nadále
u nás sledován, zdravotní potíže progredovaly, z těchto důvodů byla zopakována řada
vyšetření – revmatologové v r. 2010 vyslovili
podezření na sklerodermii, cévní vyšetření se
také přiklonilo k dg. sklerodermie, nemocný byl dále vyšetřen na Revmatologickém
ústavu v Praze – závěr vyšetření byl systémová
sklerodermie v.s. profesionálně indukovaná
s incipientním postižením jícnu.
Závěrečná přednáška MUDr. V. Machartové,
Ph.D. „Nádorová onemocnění jako nemoci
z povolání“ seznámila posluchače s dělením
karcinogenů dle IARCu do 4 skupin, z nich
skupina 1 zahrnuje 96 látek označených
jako prokázané lidské karcinogeny (např.

azbest, benzen, křemík). V Austrálii 13,2 %
mužů a 2,2 % žen zemřelých na nádorová
onemocnění má původ nemoci v pracovní
expozici karcinogenům, ve Finsku je to 13,1
% mužů a 3,8 % žen. V České republice má
původ v pracovní expozici karcinogenům jen
0,21 % nádorů. Nejčastějším karcinogenem
v ČR je ionizující záření (80,7 %), dále azbest
(10,8 %) a chemické látky (7,5 %). Nejčastější
profesí, u které byla prokázána profesionální
nádorová onemocnění, byli horníci uranových
dolů. Nejčastější klinickou diagnózou byl karcinom plic.
Na závěr předsedající doc.MUDr. Dalibor
Sedláček, CSc. kladně zhodnotil přednesené práce
a pozval přítomné na další pravidelné středeční
Večery Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni.
MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D.
přednosta kliniky

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PRIM. MUDR. VLADIMÍRA KULICHA
výpočetní technika, plastické vaky, plazmafereza, autologní transfuze,
kryokonzervace).
Citace (*): „ …Neměl bych si odpustit alespoň ty vaky a výpočetní techniku. Vaky jsme ve spolupráci s Dalečínem dokončili v listopadu 1967.
Běžně jsme je používali na dvojitou plazmaferézu, na cytoaglomerační
praní kryokonzervovaných erytrocytů (je o tom 16 mm film), na mražení
plazmy. Z rozhodnutí MZ z 18.11.1968 jsme je ke konečným zkouškám
dodali po 100 kusech na ÚHKT , do ÚVN, Brna a Bratislavy. Posudky
došly takové, že krev při transfuzi z vaků teče na pacientovo lůžko, že do
vaku krev vůbec nejde odebrat, že vak má proti lahvi nevýhody, protože
nestojí a navíc nad pacientem vyhlíží neesteticky a aby se nezaváděly,
protože pacientovi je jedno z čeho transfuzi dostane. Ministerstvo
nařídilo problematiku vaků skončit, formy fyzicky zlikvidovat a další
peníze nepřidělit (na vak tenkrát asi 2,5O Kčs). První vaky jsme dostali
rok po revoluci. Výpočetní techniku v celém komplexu tj. dárce, odběry,
zpracování, dodávky zdravotnickým zařízením, finanční účetnictví,
národní registr dárců vzácných antigenních seskupení a sledování
všech lůžkových oddělení v celém Západočeském kraji pro sledování
racionální hemoterapie jsme dokončili v r. 1973. Všechna TO v kraji
měla stroje pro pořizování vstupních dat. Registr jsme ročně obnovovali
a doplňovali a poskytovali všem krajským zařízením. Zvaní dárců podle
potřeb skupin jsme prováděli automaticky a centrálně z Plzně.“
Prim. MUDr. Kulich absolvoval odborné stáže např. v Polsku (Instytut Hirschfelda ve Wroclavi), ve Francii (Paříž CNTS – laboratoř
Garetta, frakcionace), v Německu (Frankfurt – DNA laboratoř)
a v Bulharsku (Sofie).
Se souhlasem ředitelství FN pracoval tři roky jako odborný konzultant pro Made in Publicity a americkou firmu vyrábějící diagnostika.
V r. 1983 rok pracoval jako konzultant v Republice Malta na místním
transfuzním oddělení. Ve svém rozletu a iniciativě byl krátkodobě
přibrzděn infarktem v r. 1989.
Publikoval v odborných časopisech doma i v zahraničí ( celkem cca
125 publikací) a aktivně se účastnil odborných kongresů. Přednášel
např. v NDR, NSR (mikrometody, znalecká činnost), v Maďarsku
(mikrometody), na Malorce (plastické vaky), ve Švýcarsku (diagnostická séra), v Luganu (ČsTS)
a v Polsku (NTS).
Prim. Kulich byl i hlavním iniciátorem uspořádání Evropské konference ISBT v Praze v roce 1991
a byl jejím presidentem.
Deset let byl šéfredaktorem
časopisu Transfuze, který vydával
KÚNZ Plzeň, a počátkem devadesátých let jeho nového nástupce
- časopisu Transfuze dnes až do
roku 2000, kdy vydávání převzala
Česká lékařská společnost. Napsal
brožuru o plastických vacích, přeložil knihu Imunohematologie
a transfuzní lékařství (R. Eckstein),
napsal texty Imunohematologie
Prim. MUDr. V. Kulich
pro sestry.
a MUDr. V. Veselý

Prim. MUDr. Vladimír Kulich v letoším
roce slavil významné životní jubileum.
V následujících řádcích stručně shrnuji
jeho profesní kariéru a pro dokreslení
atmosféry využívám citace z jubilantovy
přednášky „Transfuzní služba 1950 –
1992“ (*), kterou jubilant prezentoval
před lety na transfuzním fóru.
MUDr. V. Kulich se narodil 20.2.1926
v Poděbradech, ale celé své školní období
žil v Praze. Patří ke generaci, jejíž život
výrazně ovlivnily historické události
20. století. Po maturitě v r. 1945 byl
přijat na Lékařskou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Studium ukončil v roce 1950. Na podzim roku 1950
byl dekretem Ministerstva zdravotnictví (MZ) přidělen na Transfuzní
oddělení (TO) FN Královské Vinohrady (přednosta prim. Jan Měšťan).
Zde z vlastní iniciativy absolvoval odborné stáže například v SZÚ
– výroba diagnostických sér, v Roztokách u Prahy – lyofilizace plazmy,
nebo v bakteriologické laboratoři.
Citace (*): „…V roce 1948 bylo usnesením vlády odsouhlaseno
zřízení Národní transfuzní služby (NTS), se vším, co k její funkci bylo
zapotřebí. Šlo o vybudování transfuzních oddělení v jednotlivých krajích, začalo to Prahou , poté Brnem, poté Plzní, celkem jich bylo vybudováno 16. Všechny stanice co jsem znal byla hrůza. Vznikly v suterénech, vlhkých sklepích, s trubkami od vody, páry a s pravidelně stanice
zaplavujícími kanalizacemi. Vybavení přístroji bylo základní, originál
byl snad jen apyrogenní přístroj na výrobu vody na injekci, jinak lednice
byly s teplotou nahoře od +4 ºC dole do -5 ºC , centrifugy zavěšené na
řetězech, vodní lázně těžko čistitelné, mrazníky jen pultové na -18 ºC.
Něco jsme dostali po USA armádě – kulaté lednice BB (Blood Bank),
centrifugy na 4 lahve, teploměry na králíky pro pyrogenitu. Autoklávy
byly naše. Materiál skoro od začátku byl náš. Kavalier dodával vše
skleněné , lahve, zkumavky, součásti na převodové soupravy, Matador
gumové hadice a zátky, mj. se stálými problémy jejich pružnosti, perforovatelnosti, autoklávovatelnosti celých 40 let. Zajištění chodu TS
zajišťovalo MZ dekrety lékařům nejrůznějších profesí (např. dermatolog,
endokrinolog, bakteriolog, patolog, přijímáním lidí ze kterých se cíleně
vyškolili laboranti, a úředníků, což byli většinou už nepotřební celníci.“
Dalším dekretem v roce 1951 byl MUDr. Kulich pověřen vedením
TO v Českých Budějovicích. Ani zde však nepůsobil dlouho. V roce
1952 vyhovělo MZ žádosti primářky TO v Plzni MUDr. Paloušové
a došlo k vzájemné výměně primářů TO Plzeň a TO České Budějovice.
Na podzim roku 1952 nastoupil prim. Kulich na TO v Plzni a setrval
zde až do svého odchodu do důchodu (1.1.1992) téměř 40 let ve
funkci primáře oddělení. Během jeho působení se oddělení opakovaně
stěhovalo, v r. 1966 do nově vybudovaného, samostatného pracoviště
TO ve stávající budově v Plzni na Borech.
Kromě vedení TO se zapojil do výuky v zdravotnické škole, přednášel
medikům, vyučoval v Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů
(ILF) v Praze, Brně a Bratislavě a až do odchodu do důchodu pracoval
jako soudní znalec.
TO v Plzni pod jeho vedením se ve spolupráci s ÚHKT Praha
podílelo na řadě výzkumných úkolů (prevence imunizace anti D,
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Byl členem odborných
společností DGTI a ISBT,
Čs. společnosti J.E.P. (Čs.
hematologická společnost,
Společnost pro hematologii a TS, Společnost
pro transfuzní lékařství).
Byl předsedou federální
Společnosti pro hematologii a TS a inicioval vytvoření
samostatné Společnosti pro
transfuzní lékařství dle
evropského vzoru. V r. 1994
se stal jejím předsedou.
Řadu let vykonával funkci
krajského odborníka, v r.
1990 byl jmenován hlavním
odborníkem MZ pro transPrim. MUDr. V. Kulich
fuzní službu a pracoval i v 1.
a MUDr. D. Bufková
radě MZ.
MUDr. Kulich za svoji práci ve výboru společnosti dostal vyznamenání Společnosti J.E.P. Dále je nositelem zlaté medaile Slovenské
lékařské společnosti, medaile za spolupráci od bavorského ČK a jako
dárce krve i nositelem medaile Jana Janského.
Na konci roku 1991 se rozhodl ukončit svoji pracovní kariéru
a odešel do důchodu.
Citace(*): …0V souhrnu ve vztahu k mému tématu bych řekl, že
uplynulých 42 let se projevovalo snahami v roce 1948 založenou
transfuzní službu dotáhnout nejprve kvantitativně a poté i kvalitativně
na úroveň sousedních států. Dařilo se to v porovnávání ke státům
východním dobře. Nedařilo se to vůči Německu, Francii, Švýcarsku,

Nizozemsku, abych jmenoval aspoň část těch kde jsem byl. Na druhou
stranu jsme neprodělali takové průšvihy jako některé státy např. s
AIDSem, homosexuály či hemofiliky. Mne při porovnávání napadá, jak
jeden z náměstků nám doporučoval v zájmu naší spokojenosti, abychom
se nikdy nepřirovnávali k varhanům ale k neckám. Jsem přesvědčen, že
dnes se můžeme porovnávat i s varhanami.“
MUDr. Kulich je ženatý, manželka pracovala na oddělení biochemie
a poté po jeho boku na transfuzním oddělení řadu let jako laborantka.
Syn ani vnukové však svou životní dráhu se zdravotnictvím nespojili.
On sám se však stále zajímá o obor transfuzní lékařství, studuje odbornou literaturu, navštěvuje své bývalé pracoviště a některá odborná
setkání.
Volné chvíle využívá ke zušlechťování svého bydliště a zahrady. Na
dobré nápady nikdy neměl a nemá nouzi.
Vážený pane primáři, dovolte, abych Vám
jménem všech Vašich
spolupracovníků,
přátel a známých
popřála hodně zdraví,
radosti ze života,
fyzickou i duševní
vitalitu a poděkovala
za Váš osobní přínos
oboru transfuzního
lékařství, kterému jste
věnoval svoji profesní
kariéru.
Výjezdový autobus pro odběry krve

Prim. MUDr.
R. Herynková

K OSMDESÁTINÁM PROF. MUDR. ZDEŇKA PLACHETY, DRSC.
Nikoho asi nepřekvapí, že mezi
tělovýchovnými lékaři je většina takových,
kteří se v mládí aktivně věnovali závodnímu
sportu, někdy na vrcholové úrovni. Mezi ty
patří i prof. MUDr. Zdeněk Placheta, DrSc.
(nar. 1931), k jehož 80tinám připravila Klinika
tělovýchovného lékařství a rehabilitace spolu
s Katedrou fyzioterapie Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně slavnostní konferenci.
Zdeněk Placheta byl aktivním všestranným
sportovcem od žákovské kategorie. Pěstoval
cyklistiku, plavání, lyžování, lehkou atletiku, závodně hrál košíkovou a vrcholové
výkonnosti dosáhl jako brankář v kopané.
V létech 1954 až 1960 hájil branku brněnských
fotbalistů i v naší nejvyšší soutěži a zachytal
si i vreprezentaci. Lékařská studia zahájil v r.
1950. Touha stát se chirurgem se mu nakonec
nesplnila, ačkoliv řadu let se na ni prací na
anatomickém ústavu připravoval. Po promoci
v r. 1958 absolvoval nejdříve povinné praxe na
různých odděleních, aby nakonec zakotvil na
oddělení tělovýchovného lékařství 2. interní
kliniky u prof. J. Polčáka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Vedle vlivů pohybové aktivity na morfologické změny zejména mladých
sportovců jej zajímaly především funkce lidského organizmu – jejich reakce a adaptace
na různé typy fyzické zátěže. Cenil si možnosti
v tomto oboru uplatnit své znalosti fyziologie,
interny, ale také traumatologie a rehabilitace.
Při několikaleté praxi ve Sportmedizinisches
Rehabilitationszentrum v Kreische u Drážďan
obhájil v Lipsku po náročné jazykové zkoušce
disertační práci nazvanou „Zur Bedeutung
einiger elektrodiagnostischer Werte des neuromuskulaeren Systeme in der sportmedizinischen Funktionsdiagnostik“. Získal tak
titul Dr. Med. místo v cizině nedůvěryhodného
označení, zavedeného tehdy v Československu,
„promovaný lékař“. V tehdejší NDR si svými

Prof. Plachetovi (vpravo) popřál k životnímu
jubileu doc. MUDr. Luiboš Hrazdira, CSc.,
předseda České společnosti
tělovýchovného lékařství (foto JN)
odbornými znalostmi vydobyl takového
renomé, že byl pověřen lékařským zajištěním
olympijského fotbalového mužstva společného
celoněmeckého výběru (tedy NDR společně
s NSR), s nímž se poté zúčastnil jako týmový
lékař Olympijský her 1964 v Tokiu. Jeho
svěřenci tam vybojovali bronzové medaile.
V roce 1966 se vrátil do Brna a začal pracovat jako samostatný lékař tělovýchovně
lékařského oddělení Krajského ústavu národního zdraví. Záhy se stal odborným asistentem tělovýchovného lékařství, leč jeho
oficiální pedagogická práce měla jen krátké
trvání. V důsledku normalizačních opatření
po srpnových událostech roku 1968 byl nucen
pedagogickou činnost opustit.
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Jako vědecký pracovník se soustředil na
zkoumání vlivu pohybové aktivity na tělesný
rozvoj, zdravotní stav a na funkční zdatnost
mládeže ve věku 12 až 18 let a podílel se
na řešení výzkumných úkolů kategorie A.
Nejvýznamnější kolektivní dílo, na němž měl
výrazný podíl – Youth and Physical Activity
(1980) – se setkalo s mimořádným ohlasem
u nás i v zahraničí.
Výsledky dalšího rozsáhlého výzkumného projektu, zaměřeného na problematiku funkční diagnostiky nervosvalového
a kardiorespiračního systému, energetického
metabolismu, změn vnitřního prostředí a acidobazické rovnováhy i dalších funkčních
i biochemických parametrů při různém objemu a intenzitě tělesné zátěže v laboratorních
i terénních podmínkách shrnul v monografii
Submaximal Excercise Tessting (1988).
Za své významné původní práce obdržel
prof. Placheta několik cen České lékařské
společnosti J. E. Purkyně a České společnosti
tělovýchovného lékařství.
Jak uvedl prof. MUDr. Petr Dobšák,
CSc., současný vedoucí Kliniky TVL a rehabilitace LF MU v Brně, označil profesor
Placheta závěrečné období svého medicínského působení za „klinické“. Začalo
zřízením kliniky tělovýchovného lékařství
a pokračovalo postupným uvolněním politických restrikcí. V r. 1986 se prof. Placheta na
Univerzitě Karlově habilitoval a o rok později
tam také obhájil doktorskou disertaci. V r.
1988 se stal přednostou kliniky a byl jmenován
profesorem.
Aktuální praxe očekávala od oboru funkční
diagnostiky návrhy na zlepšení neuspokojivého
zdravotního stavu české populace, na snížení
incidence i prevalence kardiovaskulárních
i jiných onemocnění i na cestu k prodloužení
a zkvalitnění života. Prof. Placheta stál v pozadí skript a monografie „Zátěžová diagnostika

v ambulantní a klinické praxi“. Významnou
měrou přispěl ke zvýšení vědecké erudice
na svém pracovišti, které předal v r. 1996 své
nástupkyni. Je příznačné, že i nadále pracuje
na klinice ve zkráceném úvazku jako profesor
konzultant.
Po celou svoji profesní dráhu prof. Placheta
léčebně i preventivně pečoval nejen o stovky
a tisíce sportovců – závodníků výkonnostní

úrovně, ale také o desítky členů reprezentačních
družstev, tedy o sportovce vrcholové výkonnosti. Byl mj. týmovým lékařem dráhových
a silničních cyklistů, s nimiž se zúčastnil mnoha
významných domácích i zahraničních akcí, jako
je mistrovství světa, olympijské hry či pětkrát ve
funkci hlavního lékaře Závodu míru.
V současnosti někdejší aktivní sportovní
závodní činnost vyměnil profesor Placheta

za sport a pohyb pro zdraví. Celým svým
životem nás přesvědčuje, že právě tělesná
aktivita příznivě ovlivňuje zdravotní i funkční
stav člověka, udržuje výkonnost a chuť kpráci
a zkvalitňuje život. Do dalších let ve zdraví
a pohodě popřáli prof. Plachetovi mnozí
jeho spolupracovníci, žáci, čelní představitelé
LF MU v Brně i zástupci České společnosti
tělovýchovného lékařství.
(J. Novák)

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROFESORY…
PROF. MUDR. JOSEF SÝKORA, PHD.
pacientů s idopatickými střevními záněty. Dalšími řešenými úkoly byl
grantový projekt „Biomarkers for noninvasive diagnosis of a childhood disease“ (Univ.of Alabama, Birmingham, USA, 2006-2009), mezinárodní studie „Double resistance of Helicobacter pylori in childhood“
a „Peptic ulcer disease in children – Prospective European Multicenter
Epidemiologic Study on risk factors of gastric and duodenal ulcers or
erosions in children“.
Vaše výzkumná činnost má jistě i řadu publikačních výstupů … ?
Ano, jsem řešitelem nebo spoluřešitelem více než 20 výzkumných
záměrů a grantů domácích i mezinárodních, publikoval jsem až dosud
98 odborných publikací, z nich bylo téměř 40 publikováno v časopisech
s impact factorem a do současné doby citováno skoro 300x.
Jsem také autorem jedné monografie a spoluautorem 8 specializovaných kapitol v zahraničních vědeckých nakladatelstvích (Nova
Science Publishers New York, Medimond, Bologna) a spoluautorem
připravovaného celosvětového atlasu endoskopie trávicího traktu
dětského věku, jsem také i spoluautorem výukových vysokoškolských
textů a popularizujících a edukačních článků.
Při výzkumu je obvyklá spolupráce s jinými pracovišti: platí to i u Vás?
Ano, spolupracuji nejen s pracovišti dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy v České republice (Praha, Hradec Králové, Brno), ale i s
pracovišti ve Francii, Německé spolkové republice, USA, Belgii a Irsku.
Pracujete i v některé zahraniční odborné organizaci?
Jsem členem Internationale Gesellschaft für Preventiv Medizin,
francouzské Groupe D´Études Francais des Helicobacter, členem
výboru Pracovní skupiny dětské gastroenterologie, hepatologie
a výživy České pediatrické společnosti, členem předsednictva Vědecké
rady Institutu Danone pro ČR, členem Společnosti pro probiotika
a prebiotika v České republice, členem pracovní skupiny pro studium
infekce Helicobacter pylori u dětí Evropské společnosti pro dětskou
gastroenterologii,hepatologii a výživu (ESPGHAN) – koordinátorem
pro mezinárodní projekty, členem Evropské společnosti pro studium
infekce Helicobacter (EHSG) aj.
Je nám známo, že jste i členem redakční rady některých odborných
časopisů…
Jsem členem redakční rady Pediatrie pro praxi, členem redakční rady
Current Pediatric Reviews (USA), Case Reports in Pediatrics (USA) aj.
Kromě toho působím jako pravidelný recenzent domácích odborných
časopisů v oboru dětské lékařství (Čs.pediatrie, Pediatrie pro praxi aj.)
i zahraničních časopisů (Journal of Clinical Gastroenterology, Nutrition,
Current Pediatric Reviews, Journal of Pediatric Gastroenterology
and Nutrition, Acta Paediatrica, Nuclear Medicine Communications,
Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Science of Total
Environment, Clinical Medicine:Oncology, Helicobacter, Journal of
Medical Microbiology aj.)
Také působím jako recenzent projektů Interní grantové agentury
(IGA ČR) a Grantové agentury (GA ČR), ale i zahraničních grantových projektů a jako recenzent některých monografií (Annalés
Nestlé, Nestlé Nutrition).
Jaká je Vaše pedagogická činnost na Lékařské fakultě?
Učím obor dětské lékařství, přednáším jak pro studenty všeobecného
směru tak pro studenty zubního lékařství v českém i anglickém jazyce
včetně volitelných předmětů; vyučuji rovněž pediatrii na Pedagogické
fakultě ZČU v Plzni.
Jsem školitelem studentů doktorandského studia v oboru pediatrie
a členem Oborové rady doktorského studijního programu Pediatrie na
Lékařské fakultě UK v Plzni.
V oblasti postgraduálního vzdělávání působím jako člen zkušební
komise pro atestační zkoušky v oboru Dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa a Dětské lékařství.
Jsem členem akreditační komise MZd ČR pro dětskou gastroenterologii a hepatologii.

Počátkem prosince 2010 byl jmenován profesorem dětského lékařství prof. MUDr. Josef
Sýkora, PhD., zástupce přednosty Dětské
kliniky LFUK a FN v Plzni pro pedagogickou
činnost.
Prof. Sýkora se narodil 3.10.1957 v Plzni;
po absolvování základní školy a po maturitě
na gymnáziu v Blovicích v roce 1976 studoval v létech 1976-1982 na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Plzni a svá lékařská studia ukončil s červeným diplomem.
V srpnu 1982 nastoupil jako sekundární
lékař na Dětskou kliniku LFUK a FN v Plzni,
kde dále pracoval jako ordinář pro dětskou gastroenterologii a hepatologii a kde pak později (1996-2004) pracoval jako odborný asistent.
Získal specializační atestace v dětském lékařství, gastroenterologii,
dětské gastroenterologii, hepatologii, specializovanou způsobilost v pediatrii a v roce 1999 získal také Fellowship v dětském lékařství v Albany
Medical Centre, New York, USA.
V roce 2002 ukončil svá doktorandská studia a po obhajobě
disertační práce „Problematika Helicobacter pylori a Helicobacter
heilmannii v dětském věku a nové možnosti neinvazivní diagnostiky
Helicobacter pylori v klinické praxi“ získal titul PhD.
V roce 2004 obhájil svou habilitační práci „Onemocnění žaludku
a dvanáctníku v dětském věku“ a byl ustanoven od 1.1. 2005 docentem. Profesorem dětského lékařství byl jmenován prezidentem České
republiky 8.12.2010.
Zajímali jsme se o podrobnosti jeho profesionální dráhy a prof.
Sýkora nám ochotně odpovídal.
Pane profesore, jaké je Vaše hlavní pracovní zaměření?
Je to samozřejmě pediatrie se zaměřením na dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu, ke které mne přivedl v polovině 80. let prof.
MUDr. František Stožický, DrSc. K tomu směřuje i moje výzkumná
práce, zabývám se výzkumem infekce Helicobacter v dětském věku
a vředové choroby gastroduodenální u dětí a jejími rizikovými faktory.
Zabývám se také idiopatickými střevními záněty v dětském věku se
zaměřením na genetické faktory, epidemiologické aspekty, oxidativní
stres a reparace DNA. Zajímá mě problematika gastrointestinálního
traktu, gastrointestinální hormony a jejich vliv na diabetes mellitus
1.typu, dále vliv probiotik a prebiotik na onemocnění gastrointestinálního traktu v dětském věku, biologické markery a jejich využití v neinvazivní diagnostice chorob dětského věku.
Své poznatky a odborné zkušenosti jste patrně nezískal jen na svém
mateřském pracovišti: kde všude u nás i v zahraničí jste působil ?
Stážoval jsem např. na Oddělení dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, ve Fakultní
Thomayerově nemocnici v Praze, dále dlouhodobě v Albany Medical
Center v New Yorku (USA), ve Švédsku v University of Lund, ve
Francii na Universitě v Lille - Hospital Jean de Flandre, absolvoval
jsem studijní pobyty v Izraeli, Holandsku a Rakousku.
Prosím, přibližte nám některé z Vašich výzkumných projektů ...
Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem výzkumných projektů IGA
MZ ČR, které byly všechny v závěrečném hodnocení hodnoceny
nejvyšším stupněm „A“. Jmenoval bych např. projekt „Epidemiologická
studie prevalence infekce Helicobacter pylori (Hp) u českých dětí ve věku
1-15 let pomocí stanovení antigenu H. pylori ve stolici“ (2003-2005), dále
projekt „Oxidativní stres a DNA reparační mechanismy u dětí s diabetem
mellitem“ (2004-2006), projekt „Výskyt infekce Helicobacter pylori
u lymfocytární autoimunitní thyroiditidy v dětském věku a imunologické
profily“ (2006-2008). Řešil jsem i výzkumné záměry České koordinační
skupiny pro studium onemocnění gastrointestinálního traktu u dětí
v České republice (ČKSGE) týkající se celorepublikovoého registru
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Získal jste za svou práci nějaká ocenění?
Za publikaci „Onemocnění žaludku a dvanáctníku v dětském věku“
jsem dostal v roce 2002 ocenění za nejlepší práci v oboru dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy; Spolek lékařů v Plzni mě v roce
2005 ocenil za nejlepší přednášku „Neinvazivní diagnostika infekce
Helicobacter pylori v dětském věku“.
V roce 2004 jsem v Paříži dostal ocenění Poster Award of the World
Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition;
práce byla oceněna za světově prioritní popis účinku probiotik v léčbě
dětí s infekcí Helicobacter pylori a chronickou gastritidou a byla pak
publikována in extenso v americkém odborném periodiku Journal of
Clinical Gastroenterology.
Za zhodnocení své práce považuji i to, že za velkého zájmu Fakultní
nemocnice i Lékařské fakulty UK v Plzni a ve spolupráci s domácími
i zahraničními pracovišti se podařilo vybudovat renomované specializované klinicko-výzkumné pracoviště dětské gastroenterologie,
hepatologie a výživy, kterému byl v roce 2006 udělen Ministerstvem
zdravotnictví ČR statut akreditovaného pracoviště pro uvedené obory.
Přes veškerou vědeckou a výzkumnou práci však naše hlavní pozornost a soustředěný zájem patří péči o dětské pacienty na Dětské
klinice. Na tomto místě bych chtěl velmi ocenit a poděkovat všem

spolupracovníkům z Dětské kliniky a také všem pracovištím Fakultní
nemocnice v Plzni za trvalou a vždy vynikající spolupráci.
Pane profesore, máte při své náročné práci ještě čas i na odpočinek
a nějaké své osobní zájmy?
Svou práci mohu vykonávat jen díky obětavé pomoci a nezměrnému
pochopení své rodiny – manželky, syna a svých rodičů, kterým jsem za
to velmi vděčný. Své volné chvíle trávím nejraději se svými blízkými
ve svém rodišti, malé vesnici Jarov na jižním Plzeňsku, kde si nejlépe
odpočinu; tam jsem vyrostl a strávil své dětství a stále se tam rád
vracím. Od mládí jsem se zajímal o sport, aktivně jsem hrál kopanou;
sport mě také určitě připravil i na tvrdou práci v medicíně. Jinak musím
o sobě prohlásit, že jsem absolutní plzeňský patriot a také jsem velký
fanda všech plzeňských sportů, hlavně kopané a hokeje; velmi rád
vzpomínám i na své aktivní působení v týmu plzeňských lékařů, kam
mne přivedl můj přítel prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Vedle sportu také rád cestuji hlavně po České republice, které dávám přednost
před zahraničím.
Vážený pane profesore, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám
hodně dalších úspěchů ve Vaší záslužné práci!
-jak-

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 27.4.2011
Po schválení zápisu z minulé schůze se AS
zabýval návrhem rozpočtu LF UK v Plzni na
rok 2011. Návrh rozpočtu, který měli členové
AS k dispozici před jednáním komentoval spectabilis děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
Rámcové částky rozpočtu jsou následující:
Náklady
209 300 tis. Kč
Výnosy
217 930 tis. Kč
Zisk
8 630 tis. Kč
Rozpočet je plánován jako ziskový, existuje
možnost vyplacení odměny za první pololetí.
Může být ještě ovlivněn počtem zahraničních
studentů i kurzovými ztrátami. Je nutná
finanční spoluúčast na projektu UNIMEC.
Ta bude čerpána rovněž z fondu rozvoje
investičního majetku. AS LF UK v Plzni schválil rozpočet všemi hlasy přítomných členů.
Spectabilis děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg,
CSc. informoval AS o nutnosti podat změněnou
žádost (žádost o změnu projektu UniMeC) na
MŠMT. Projekt UniMeC (Univerzitní medicínské centrum) a jeho změny dále přiblížili
jeho manažeři ing. Pojar a RNDr. Chochole.
Odhad nákladů projektu stoupl o 31 325
723 Kč, a to především kvůli infrastruktuře.
Byl prezentován podrobný rozpočet projektu,
jeho parametry a předpokládaný časový harmonogram realizace. Výstavba první etapy by
měla být zahájena v září 2011. Ukončení stavby
se předpokládá v září 2013, zatímco podle
dřívějšímu předpokladu se dokončení plánovalo do března 2013. Stavba bude zatím bez auly.
AS se shodl na tom, že zahájení výstavby auly v co nejkratším termínu je pro LF
důležité. LF nemá žádnou posluchárnu, která
by pojala celý ročník studentů. Změna žádosti
byla AS LF UK v Plzni schválena. Návrh
bude postoupen Akademickému senátu UK
a vedení UK.
Spectabilis děkan doc. MUDr. B.
Kreuzberg, CSc. přednesl výroční zprávu
o hospodaření LF za rok 2010. Hospodaření
skončilo s mírným přebytkem. Univerzitní
audit hospodaření dopadl dobře. Zpráva
byla jednohlasně schválena.
AS LF UK v Plzni se seznámil s návrhem
nového vysokoškolského zákona. K návrhu
se vyjádřil MUDr. J. Beneš, Ph.D., zástupce
v AS University Karlovy. V návrhu bylo kritizováno několik bodů, např. zavedení institutu správních rad sestavených z veřejných

osobností - omezení akademických svobod,
zrušení akreditační komise, povinná závěrečná
kvalifikační práce i na lékařských fakultách
problematika postavení studenta v případě,
že škola ztratí akreditaci, student pak nemá
žádná práva a nároky.
AS LF UK v Plzni se ztotožnil s kritickým
stanoviskem jeho Magnificence rektora UK
a toto své stanovisko mu postoupí.
Za účasti prof. MUDr. J. Filipovského,
CSc. a Spectabilis děkana doc. MUDr. B.
Kreuzberga, CSc. proběhlo jednání s ředitelkou
FN ing. J. Kunovou o platech zaměstnanců LF
s částečným úvazkem ve FN.
Představitelé LF vidí dva hlavní problémy:
- po zvýšení tarifů ve zdravotnictví se
prohlubuje diskrepance mezi základními platy školských a zdravotnických
pracovníků; tento rozdíl je nejdůležitější
u začínajících lékařů a situace může zhoršit
přestup perspektivních pracovníků k LF
- pohotovostní služby jsou propláceny
rozdílně
Stanoviska paní ředitelky Ing. Kunové jsou
následující:
- pracovníkům jsou rozdělovány odměny
podle návrhu přednosty (tj. zaměstnance
LF), který má možnost zohlednit skutečné
množství vykonané zdravotnické práce
a může tak vykompenzovat současné
nevýhody pro pracovníky LF
- neexistuje údajně jiný legální způsob proplácení pohotovostních služeb než ten, který
je praktikován ve FN Plzeň. Přednostové
pracovišť mají možnost vyžádat si přehled
celkových příjmů svých zaměstnanců za
rok 2010 a posoudit, nakolik tyto příjmy
odpovídají
výkonnosti
jednotlivých
pracovníků
- FN dále připravuje vnitřní audit jednotlivých pracovišť. Pokud bude zjištěno, že
zaměstnanec LF vykonává větší množství
zdravotnické práce, než kolik odpovídá jeho
nominálnímu úvazku, vedení FN se nebrání
zvýšení platu
Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. v diskusi
uvedl, že v řadě případů se množství odvedené
práce nedá měřit pomocí výkonů zadaných
do nemocničního elektronického systému
vykazování. Prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D.
upozornil na to, že rozdíly mezi kmenovými
9

zaměstnanci LF a FN nemusí být takové, jaké
se předpokládají – vyplynulo to z platové
inventury provedené na jeho pracovišti.
AS LF UK v Plzni vzal výsledky jednání
na vědomí.
Doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. představila
kritéria, podle kterých by vedení LF mělo
nominovat nejúspěšnější autory publikací
a nejúspěšnější školitele za každý uplynulý
rok. MUDr. J. Beneš, Ph.D. a MUDr. L. Bolek,
Ph.D. upozornili na to, že se jedná pouze
o hodnocení publikačních aktivit a že hodnocení nezahrnuje aktivity spojené s patentovými
a jim příbuznými aktivitami, které jsou rovněž
vyhodnocovány v RIV. V názvu kritérií MUDr.
L. Bolek, Ph.D. požaduje změnu tak, aby z něj
bylo patrné, že nejde o hodnocení celkového
vědeckého výkonu. AS LF UK v Plzni vzal
informaci doc. MUDr. M. Králíčkové, Ph.D.
i diskusní příspěvky na vědomí.
Zahraniční studenti (MUC. Pavao) představili členům AS bohaté a různorodé aktivity
Mezinárodní asociace studentů medicíny v Plzni; týkají se jak studijních záležitostí a zvláště
pomoci začínajícím studentům, tak aktivitám
ve volném čase. MUC. Fedurčák informoval
o založení Spolku mediků v Plzni – Plzeň byla
posledním městem, kde sídlí LF a kde takový
spolek neexistoval (kromě Ostravy).
Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc. požádal
o přesun zkoušky z dermatovenerologie
u studentů stomatologie do 4. ročníku, kdy
studenti již absolvovali základy klinických
oborů a příprava na zkoušku by pro ně měla
být snazší. Ve 3. ročníku nemají potřebné
znalosti. MUC. Vrána uvedl, že už teď je curriculum zimního semestru 4. ročníku nabité.
Pokud by došlo k přesunu zkoušky do zimního semestru, byla by žádoucí komplexnější
změna curricula. Doc. MUDr. B. Kreuzberg,
CSc. navrhnul projednání žádosti na kolegiu.
Doc. MUDr. A. Zicha, CSc. uvedl, že je velká
diskrepance v počtu výukových hodin – ve
čtvrtém ročníku je jich podstatně více. Řešením
by mohla být výměna s očním lékařstvím. Prof.
MUDr. J. Filipovský, CSc. navrhnul, aby doc.
Zicha společně se studenty připravili návrh
širší změny curricula.
AS LF UK v Plzni vzala diskusi k tomuto
problému na vědomí, rozhodnutí o změně
curricula náleží Vědecké radě LF.

Prof. MUDr. J. Racek, DrSc. podal žádost
o zřízení Laboratoře funkční genomiky s tím,
že skupina pracovníků z Ústavu lékařské chemie a biochemie a z Centrální radioizotopové laboratoře již spolupracuje v této oblasti
a chtěla by tuto svou činnost zastřešit. V diskusi bylo řečeno, že předkladatelé by měli svůj
návrh prezentovat osobně a dále že je nutné
znát stanovisko prof. MUDr. O. Topolčana,
CSc., který je vedoucím Centrální radioizotopové laboratoře a který se zatím k návrhu
nemohl vyjádřit, protože je na služební

cestě. Rozhodnutí o zřízení laboratoře bylo
odročeno.
Spectabilis doc. MUDr. J. Kreuzberg,
CSc. informoval AS o tom, že po vzájemně
přijatelné dohodě dosavadní paní tajemnice
LF UK v Plzní ing. J. Vlnasová předběžně
přijala místo na osobním oddělení děkanátu
LF UK v Plzni. Na obsazení místa tajemníka bude vypsán konkurs. Účast v komisi při
konkursním řízení předběžně přijal kvestor
UK ing. Kubíček.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. konstatoval,

že AS LF UK v Plzni by měl hrát důležitou roli
při tomto zásadním rozhodnutí o osobě příštího
tajemníka, a navrhl, aby členy konkursní
komise byli předseda a dva místopředsedové
AS LF UK v Plzni (doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
a MUDr. L. Bolek, Ph.D.).
AS LF UK v Plzni tyto informace vzal na
vědomí.
Příští zasedání AS LF UK v Plzni se bude
konat ve středu 22. června 2011 v 15:00 hod.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.
předseda AS LF UK v Plzni

SEMINÁŘE KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK A FN PLZEŇ
VE SPOLUPRÁCI S KRAJSKÝM ÚŘADEM PLZEŇSKÉHO KRAJE
cyklus seminářů bude klinika pořádat v rámci evropských dotačních
fondů. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.3. je již zahájen projekt Pracovní lékařství
pro lékaře všech odborností, registrační číslo CZ.1.07/3.2.02/01.0026,
který bude navazovat na tyto již proběhlé semináře.

Dne 12. 5. 2011 se konal závěrečný seminář cyklu seminářů Kliniky
pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň konaný ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Semináře byly určeny pro praktické
lékaře našeho regionu, konaly se v zasedací místnosti krajského zastupitelstva. Celkem s konalo 5 seminářů od května loňského roku, témata
jednotlivých seminářů byly volena dle nejaktuálnějších otázek oboru
Pracovní lékařství, pozornost byla věnována nejen nemocem z povolání,
ale i pracovně lékařské péči v jednotlivých rizikových provozech. Nový

MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D.
přednosta kliniky pracovního lékařství

NOVÁ ČESKÁ UČEBNICE BIOCHEMIE
V prosinci vyšla nová učebnice s názvem
„Základy lékařské chemie a biochemie“. Je
dílem autorského kolektivu, v jehož čele stál
doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc., emeritní
přednosta Ústavu biochemie a experimentální
onkologie. Autoři jsou pracovníci 1. LF a 2.
LF UK v Praze a LF UK v Plzni, jmenovitě
prof. R. Černý a doc. J. Kotyza. Učebnice
vyšla v nakladatelství Galén, má přibližně 500
stran textu a obrázků. Jednoho z plzeňských
spoluautorů – prof. MUDr. Radima Černého,
CSc. jsme se zeptali na několik podrobností
o nové publikaci.
Komu je především nová publikace určena?
Jak se uvádí
v informaci nakladatelství Galén,
publikace
je
základním
učebním
textem
předmětu
lékařská
chemie a biochemie
pro
studenty
všeobecného lékařství a zubního
lékařství. Některé
její části mohou
sloužit i studentům nelékařských zdravotnických oborů. Je společným dílem zkušených
pedagogů z 1. a 2. lékařské fakulty UK v Praze
a Lékařské fakulty UK v Plzni. Poslouží také jako
pomůcka při postgraduálním studiu i v přípravě
na atestace různých medicínských oborů.
Jaké kapitoly publikace obsahuje?
Kniha se člení do čtyř základních oddílů:
první seznamuje se základy fyzikální, bioanorganické a bioorganické chemie, druhý se
základy biochemie, třetí představuje základy
buněčné a molekulární biologie a poslední
část pojednává o biochemii orgánů a funkcí.

V závěru jsou popsány základy chemického
a lékopisného názvosloví a shromážděny
hlavní internetové zdroje k výuce lékařské
chemie, biochemie a molekulární biologie.
Podrobnější obsah tvoří následující kapitoly
(v závorce uvedeni autoři – bez titulů):
I. ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ, BIOANORGANICKÉ A BIOORGANICKÉ
CHEMIE:
1. Základy fyzikální chemie (Eva Bubnová)
2. Základy bioanorganické chemie (Alena
Buděšínská) 3. Základy bioorganické chemie (Alena Buděšínská) 4. Sacharidy (Eva
Bubnová) 5. Lipidy (Bohuslav Matouš) 6.
Aminokyseliny a bílkoviny (Alena Buděšínská)
7. Enzymy (Eva Bubnová). II. ZÁKLADY
BIOCHEMIE: 8. Metabolismus sacharidů
a úvod do bioenergetiky (Stanislav Štípek)
9. Metabolismus lipidů (Bohuslav Matouš)
10. Metabolismus aminokyselin a bílkovin
(Tomáš Zima) 11. Porfyriny, žlučová barviva,
metabolismus železa (Jaromír Křemen) 12.
Metabolismus purinů a pyrimidinů (Jaromír
Křemen). III. ZÁKLADY BUNĚČNÉ A

Autor (první zleva) doc. MUDr. Bohuslav
Matouš, CSc., a děkan 1.LF UK v Praze prof.
MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
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MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE: 13. Základy
buněčné a molekulární biologie (Radim
Černý, Jaromír Kotyza) 14. Buněčná membrána (Václav Pelouch, Bohuslav Matouš)
15. Extracelulární a intracelulární komunikace (Zdeněk Kleibl, Bohuslav Matouš). IV.
BIOCHEMIE ORGÁNŮ A FUNKCÍ: 17.
Biochemie svalové kontrakce (Václav Pelouch,
Bohuslav Matouš) 18. Biochemie nervové
tkáně a smyslů (Václav Pelouch, Bohuslav
Matouš) 19. Biochemie extracelulární matrix
(ECM), adhezní molekuly, intracelulární spojení (Václav Pelouch, Bohuslav Matouš) 21.
Biochemie ledvin (Tomáš Zima) 22. Biochemie
jater (Bohuslav Matouš) 23. Vnitřní prostředí
(Antonín Kazda) 24. Základy imunochemie
(Radim Černý) 25. Biochemie výživy, vitaminy,
trávení (Václav Pelouch, Bohuslav Matouš)
26. Základy xenobiochemie (Stanislav Štípek)
27. Základy chemického a lékopisného názvosloví (Alena Buděšínská, Bohuslav Matouš) 28.
Internetové zdroje k výuce lékařské chemie, biochemie a molekulární biologie (Zdeněk Kleibl).
Z jaké učebnice dosud zájemci poznatky
z lékařské chemie a biochemie čerpali?
Předchozí kolektivní česká učebnice oboru
vyšla v roce 1984, pořadatelem knihy byl tehdy
doc. MUDr. Jiří Duchoň, CSc., vedoucí stejného pracoviště. To se tehdy ovšem jmenovalo
2. ústav lékařské chemie FVL UK v Praze.
Dlužno říci, že v češtině byly vždy k dispozici
i další texty, jmenoval bych především didakticky vynikající učebnice německého autora P.
Karlsona, která vyšla postupně ve 3 vydáních
a navíc ještě vydání jeho Pathobiochemie.
Vyšly též dva české překlady světově proslulé
Harperovy biochemie, ten poslední překlad
byl z roku 1998 a jeho hlavním redaktorem byl
prof. Jiří Kraml. V češtině vyšla i další světová
učebnice, a to autorské dvojice Voet - Voetová:
„Biochemie“ s pěknými barevnými obrázky
ovšem také ve světové ceně, takže byla pro
většinu studentů nedostupná. Existovaly

ovšem i učebnice biochemie přírodovědeckých
fakult a VŠCHT. Mezeru v českých učebnicích
pro lékařské fakulty v posledních letech
vyplňovala i skripta hradecké lékařské fakulty autorů Ledvina – Stoklasová – Cerman:
„Biochemie pro studující medicíny I a II“, a to
ve dvou vydáních.
Sestavit kolektivní dílo v oboru tak
rozsáhlém není jednoduchý úkol a vyžaduje
určitý čas. Jak dlouho se připravovalo vydání
této publikace?
Současně vydaná učebnice se začala rýsovat
někdy v letech 2002-2003, kdy doc. Matouš
oznámil svůj záměr a vyjednal možnost vydání
ve zmíněném nakladatelství. Autorský kolektiv byl sestaven v průběhu roku 2003 a já
jsem byl požádán o sepsání kapitoly o nukleových kyselinách a proteosyntéze, včetně
kapitoly o tvorbě imunoglobulinů. Vzhledem
k tomu, že nastala doba, kdy uzrály i poznatky
o opačném procesu, tedy o proteolýze, do
takové míry, že si zasluhovaly zpracování
pro učebnici, byť zatím se v žádné učebnici
podobná kapitola nevyskytovala, požádal
jsem svého kolegu doc. Kotyzu o zpracování
problému proteolýzy do učebnicové podoby.
Ten tak učinil a kapitola se ocitla v knize, byť

s částečně chybně označeným autorstvím, za
což se nakladatelství i hlavní autor knihy doc.
Kotyzovi omluvili.
To by vypadalo dost jednoduše – opravdu
vše proběhlo hladce?
Termín k odevzdání rukopisu byl stanoven na červen 2004. Bohužel plzeňští autoři
byli snad tehdy jediní, kteří rukopis skutečně
odevzdali. Trvalo pak ještě mnoho let, nežli
se sešly všechny rukopisy a kniha mohla
být vydána. Pochopitelně, že ukáznění autoři
se ocitli v nevýhodě, protože jejich text byl
pět let starý v době, když ti méně ukáznění
své texty dokončili. Záviděl jsem autorům
rovněž nedávno vyšlé „Interny“, jejíž sepsání
a vydání pod vedením prof. Richarda Češky
trvalo prý jeden rok. Ovšem ten náš včasný
text neupadl úplně do zapomnění, protože byl
již před lety vystaven na fakultním Moodlu
a naši studenti jej tam měli a dosud mají
k dispozici. Další nevýhodou sepisování byl
fakt, že nikdo z autorů neznal text ostatních autorů, ani stanoviska recenzentů. Přesto
vznikl text, který celkem dobře reflektuje
potřeby výuky oboru a může dobře posloužit
studentům ve zvládnutí nepříliš oblíbeného
předmětu. Další novinkou učebnice, vedle

Pracovnice nakladatelství Galén a v pozadí sedící prof. Černý (vlevo) a doc. Kotyza
(uprostřed)
již zmíněné Kotyzovy proteolýzy, je kapitola o signalizaci růstovými faktory a cytokiny
a závěrečná kapitola o internetových zdrojích
pro výuku biochemie (obě kapitoly zpracoval
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl Ph.D.).
Učebnice tedy nakonec vyšla a jak je na
1.LF UK v Praze zvykem, byla pokřtěna 10.
února 2011 v Klubu ve Faustově domě za
účasti obou plzeňských spoluautorů.
Matouš B. at al.: Základy lékařské chemie
a biochemie. Galén, Praha 2010
(r)

NOVÁ MODERNÍ UČEBNICE PRO VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
RICHARD ČEŠKA A KOLEKTIV: INTERNA, 1. VYDÁNÍ
jsou mezi autory také internisté z Brna, Olomouce, Ostravy, Hradce
Králové a z Plzně.
Jednou z autorek je také prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC.,
vedoucí Centra preventivní kardiologie na 2. interní klinice LFUK
a FN v Plzni. Paní profesorky jsme se dotázali na její autorský podíl na
uvedené učebnici. Řekla nám:
„Já jsem se účastnila napsání kapitoly o Rizikových faktorech
aterosklerózy (Kapitola 4 Kardiologie) a kapitoly 18.6 věnované
základům preventivní kardiologie nazvané: Prevence, epidemiologie,
klinické studie a EBM (evidence-based medicine). Touto kapitolkou
jsem chtěla hlavně studentům medicíny a mladým lékařům, internistům,
ukázat, že preventivní kardiologie a její metodika (kardiovaskulární epidemiologie) umožnila pochopit kauzalitu řady rizikových faktorů pro
nejčastější onemocnění v interní medicíně tj. především pro aterosklerotické vaskulární nemoci. Ukázat, že naše životní návyky a časté
rizikové faktory pro aterosklerózu jsou také rizikovými faktory pro
další časté onemocnění v naší populaci - pro časté maligní nádory (kolorektální karcinom, karcinom plic a karcinom prsu) a pro nejčastější
metabolickou chorobu - diabetes mellitus 2. typu, a že všem nemocem
souvisejícím s naším životním stylem lze předejít, neboli jsou preventabilní! Stručně vysvětlená metodika epidemiologických studií snad
umožní studentům a mladým lékařům při čtení odborných časopisů
správně interpretovat výsledky vědeckých publikací. Např. významy
pojmů relativního a absolutního rizika jsou často špatně chápány, neboť
autoři vědeckých publikací používají tyto parametry zcela rutinně a již
nevysvětlují jejich základní význam.
Učebnice INTERNA je velmi moderně a didakticky napsaná, je
doplněná řadou přehledných tabulek a obrázků. Dle mého názoru je
vhodná pro pre- i postgraduální studium interní medicíny. Učebnice
Interna byla pojata především klinicky a prakticky a vzhledem ke své
aktuálnosti je velmi vhodná pro přípravu studentů naší lékařské fakulty
ke státní zkoušce z vnitřního lékařství.“
(r)

I když v posledních letech vyšlo několik
učebnic pro vnitřní lékařství, učebnice R.
Češky a kol. se odlišuje od těch ostatních
především tím, že vznikla v historicky
krátké době – během jednoho roku
(od zadání textů autorům po vytištění
učebnice), a proto podává nejaktuálnější
informace o současných klinických
přístupech v diagnostice a léčbě interních
chorob. Jak píše prof. Češka v Předmluvě
učebnice INTERNA: „Naší prioritou
byla rychlost vydání, tedy aktuálnost,
stručnost a omezení teoretických informací a patofyziologie na minimum, jakož
i důraz na praktičnost.“ Rychlá příprava
učebnice o tak rozsáhlém oboru, jakým
je interní medicína, může přinést určité nepřesnosti, za které se hlavní
autor v Předmluvě „omlouvá“, ale nejedná se o chyby zásadní, spíše
o nepřesnosti týkající se např. nejednotné terminologie v různých kapitolách apod.
Vlastní text učebnice INTERNA zahrnuje 820 stránek a je
rozložen do 18 kapitol, ve kterých jsou probírány jednotlivé obory
interní medicíny, včetně kapitoly o Šoku a kardiopulmonální resuscitaci, kapitoly o Vybraných příznacích vnitřních chorob a včetně
závěrečné kapitoly o Praktických problémech v interně. Hlavní autor
chtěl mít učebnici zcela nově pojatou, a proto oslovil především
autory, kteří ještě nebyli v minulosti zatíženi psaním učebnic. Kromě
renomovaných osobností různých oborů interní medicíny oslovil
i mnoho mladých autorů a relativně mladý byl i kolektiv recenzentů
včetně hlavního recenzenta (MUDr. Jan Vachek, 1. Interní klinika
1. LF UK a VFN Praha). Autorský kolektiv pochází především
z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale kromě Prahy

NOVÁ MONOGRAFIE K PROBLÉMU,
PROČ POTŘEBUJEME POHYBOVOU AKTIVITU
Po dvaceti letech čtenářského čekání vyšla na
začátku letošního roku nově kniha Fyziologie
a klinické aspekty pohybové aktivity. Podílel
se na ní početný týmu autorů, v jehož čele stáli

dva špičkoví tělovýchovní lékaři z Motola –
profesor Máček a docent Radvanský. Poslední
úspěšné monografii s názvem Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže je již 20 let.
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Nová kniha má 13 kapitol na 245 stranách.
Na konci každé kapitoly je seznam citované
literatury a na konci celé knihy rejstřík a seznam zkratek.

První kapitola nese název Fyziologie tělesné
zátěže a jejími autory jsou Máček a Radvanský. Zabývá se zejména fyziologickými reakcemi a změnami jednotlivých systémů lidského
organismu, ke kterým dochází v průběhu
zátěže a po jejím ukončení.
Druhá kapitola se jmenuje Mechanismy
působení pohybové aktivity, její nedostatek,
detrénink a autoři jsou stejní jako v první
ka-pitole. Dokládají, že nedostatečný objem
i nízká kvalita pohybové aktivity významně
přispívají ke vzniku řady hromadných
neinfekčních onemocnění.
Třetí kapitola nese název Zdravotní
péče o sportovce, podíleli se na ní Máček,
Máčková, Radvanský a Krejčí. Po obecnější
části, popi-sující zejména laboratorní a terénní
vyšetření sportovce, následuje důležitá podkapitola zabývající se možnostmi a metodikou
tréninkového ovlivňování tělesné zdatnosti.
Nejrozsáhlejší část se věnuje metodice a interpretaci zátěžových vyšetření.
Čtvrtá kapitola Vliv zevního prostředí na
výkonnost a zdravotní stav popisuje vliv horka
(Máčková), chladu (Zeman), pohybovou
aktivitu a sport ve vysokohorském prostředí
i fyziologické a zdravotní aspekty pohybové
aktivity v extrémních výškách (Rotman). ORL
problematiku potápění napsal Fajstavr.
V páté kapitole se věnuje Radvanský vztahu
výživy a pohybové aktivity.
Silnou stránkou motolských pracovníků je
pediatrická problematika, kterou se zabývá
Máček v šesté kapitole (Pohybová aktivita
a sport v dětském věku).
Opačná část populačního spektra je v centru pozornosti sedmé kapitoly (Pohybová
aktivita ve vyšším věku, autor Máček). Je popsán optimální postup při preskripci programu
aerobních aktivit i posilovacího tréninku.
V osmé kapitole Máčková a Máček uvádějí
problematiku pohybové aktivity a sportu
u ženské populace. Vychází z fyziologických
rozdílů mezi muži a ženami a uvádějí některé
poruchy zdraví, které jsou u žen spojeny
s intenzivním tréninkem. Autoři se zabývají
i problematikou pohybové aktivity u žen
v průběhu těhotenství a po porodu.
Kučera je autorem kapitoly s názvem
Pohybový systém a tělesná zátěž. V první
polovině jsou uvedena některá poškození
a onemocnění pohybového systému a možnosti
jejich reparace nebo léčení. Ve druhé části je

podán přehled
nejčastějších
poranění
při
sportu. Protože
je problematika poškození
a onemocnění
pohybového
systému náplní
dalších klinických
oborů,
jsou tato témata
zmíněna
jen
okrajově a jen
tehdy, jestliže
mají kauzální
vztah k pohybové aktivitě, nebo častěji ke sportu.
Desátá kapitola z pera fyzioterapeutů
Šafářové a Koláře se poměrně detailně zabývá
problémem posturální stabilizace u sportovců.
Zařazení této kapitoly je správným krokem,
neboť významně a systematicky rozšiřuje
a obohacuje podané informace.
Další velmi důležitá kapitola pojednává
o některých patologických stavech, které souvisejí se sportovní činností. První čtyři podkapitoly
(přetrénování, abstinenční syndrom, vyčerpání
a bezvědomí po úderu na hlavu), napsal Máček.
Radvanský se věnuje mediálně „atraktivnímu“
tématu náhlé netraumatické smrti při sportu a rozebírá z tohoto hlediska (mimo jiných) i hypertrofickou kardiomyo-patii, komoci srdce, poruchy
iontových kanálů, mitrální prolaps a možnosti
účinné prevence. Poslední dvě podkapitoly napsali otorinolaryngolog Fajstavr (poranění
a záněty ucha, horních dýchacích cest, nosu
a paranazálních dutin) a oftalmoložka Brůnová
(změny v oku při zátěži a oční úrazy).
Dvanáctá kapitola je nazvána Pohybová
aktivita a sport jako terapie. První čtyři podkapitoly, které napsal Máček, se věnují pohybové aktivitě u onemocnění imunitního systému, u chronických plicních onemocnění,
u onemocnění srdce a cév a u obou typů
diabetes mellitus. Kraus se zabývá pohybovou
aktivitou u nemocných s epilepsií a dále se
věnuje úrazům hlavy a pohybové intervenci
u chronických neurologických onemocnění.
Poslední kapitola, kterou napsala Daďová,
nese název Sport osob se zdravotním
postižením. Jsou uvedeny principy, kterými se
řídí sportování těchto osob.

Co říci závěrem? Je důležité, že čtenáři
dostávají širokou paletu většinou soudobých
informací; samozřejmě, že minimálně dva-tři
roky, které uplynuly od psaní rukopisu, jsou
v těchto létech obvykle nabité řadou nových
poznatků. Autor, který dopíše knihu, by ji
mohl začít psát znovu. I když bude mít čtenář
k textu kritické připomínky, nakonec bude mít
z knihy dobrý dojem. Relativně velký rozsah
informací, který v odborné literatuře vidíme
jen zřídka, posunuje hranice tělovýchovného
lékařství (chcete-li sportovní medicíny) do
reálného kontaktu s řadou dalších klinických
oborů.
Dle recenzenta doc. MUDr. Stejskala z UP
Olomouc lze klasifikovat knihu jako výbornou
a doporučuje ji širokému spektru čtenářů:
- postgraduálně
se
vzdělávajícím
tělovýchovným lékařům
- geriatrům
a
všem
zdravotnickým
pracovníkům pečujícím o seniory
- lékařům, kteří se zabývají preventivní medicínou a indikují pohybovou aktivitu
- lékařům nejrůznějších oborů spolupracujícím se sportovci v jednotlivých sportovních
odvětvích, včetně sportovců s tělesným
postižením
- fyzioterapeutům, kteří mohou doplnit své
specializované vzdělání a pohled na komplexní reakci „člověka v pohybu“
- pregraduálním studentům lékařských,
pedagogických a dalších zdravotně orientovaných fakult jako doplněk fyziologie
nebo patofyziologie zátěže a tělovýchovného
lékařství
- trenérům, pedagogům a organizátorům
S využitím recenze doc. MUDr. Pavla
Stejskala, CSc. v Med Sport Boh Slov 20 (1),
2011:59-62, zkráceno.
Miloš Máček, Jiří Radvanský et al.:
Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Vydalo nakladatelství
Galén, Praha 2011, 390 Kč
(VZ)
Poznámka redakce:
Na knize se podílelo 14 autorů, z toho 10
z Motolské nemocnice a 2 z jiných pražských
pracovišť. Pouze 2 mimopražští autoři byli vyzváni hlavními autory a pořadateli díla k napsání vlastních kapitol či subkapitol. Může
nás těšit, že je mezi nimi i prof. MUDr. Václav
Zeman, CSc., vedoucí Ústavu tělovýchovného
lékařství naší plzeňské LF.

NENÍ DOMOV JAKO DOMOV
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 nemoc-

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.
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ným. 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
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 pacien-

tovi 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.

ILLUSTRIOUS DOCTORS OF MY CITY
PROFESSOR ABEL SALAZAR
“A Doctor who only knows medicine, neither medicine knows”
This widely publicized sentence in Academic
circles and even in the society in general is
authored by Professor Abel Salazar, an outstanding figure in the Porto cultural environment on which I propose to reveal a short
biography, opening the gallery of „Illustrious
Doctors of my City“ promised some time
ago.
Abel de Lima Salazar, it was his full name,
was born in Guimarães, birthplace of Portugal,
on 19th July of 1889 and there made his
first studies at school. Later he attended the
High school in Porto and in 1909 entered in
the Medical-Surgical School where he graduated in 1915 with a thesis on „Philosophical
Psychology Essay“ which was rated with
20/20. While student he was assistant of anatomic pathology department. It was at this
prestigious medical school, later named Faculty
of Medicine of Porto, that Abel Salazar in
his quality as Professor and Researcher held
an extraordinary anticipation of the time on
teaching methods that were seen as revolutionary for its time.
In 1918 when he was only 30 years old
was appointed Professor of Histology and
Embryology and despite the many setbacks
and notorious lack of resources, has developed
an important research on brain anatomy, with
new and different ideas about its evolution
and differentiation. Then focuses on the biology of the ovary where he presents unique

interpretations on the Graafian follicles atresia. He discovered a new staining technique,
the method of “tano-ferrico de Salazar” as is
still known in laboratory practice and reveals
the importance of drawing in the microscopic
observation.
Persistent and tireless, along with numerous
scientific studies that had been developing,
conducted a course on “Philosophy of Art”
with great success and attended by the intellectuals of the city of Porto. In this course,
Prof. Abel Salazar pointed to new frontiers on
the potential of art, its relations with the ideas,
emotions and fantasies in everything that
could be related to science.
In his lectures there are no books, no
assigned seats! No call and therefore there is
no fouls! He did not oblige anyone to attend
at the lectures, instead he invited!
Defender of an active school, where the
free and progressive discussion and research
are the method and the way, Abel Salazar,
lucid and courageous, frightens the regime
that was known as authoritarian, conservative
and obscure.
In 1928 following a long period of dedicated
work without breaks and in constant feverish activity of thought, the Master suffered a
severe depletion and stopped his activity as
teacher and researcher.
During this period away from academic life
he traveled widely in Europe, he wrote, painted, and finally gave vent to his artistic talent
that in drawings and colors has become visible
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easy to see the social anxiety in his soul when
he lived close to the hard work and poverty in
our rural areas, where the “wife-mother” took
great preponderance. Some people say that his
painting anticipates or opens the doors to the
neo-realist current in this art.
Having traveled a lot in Europe he wrote
what he saw and felt. His prose on a trip to
Italy is a clear testimony of his talent, as a
smooth and colorful language typical of a
painter, left an unforgettable description of
the cities of Rome and Florence.
In 1935 he returned to his Cathedra where
was everything changed, and he is surprised
by a government diploma which alienates him
from the University on the grounds that his
influence and teaching action was harmful to
the University students. Impeded for political
reasons to exercise what he loved most, teaching and research, Abel Salazar did not stop.
Since then he develops an intense and feverish
activity, painting, sculpting, working copper,
writing, producing essays and critiques with a
strength that caused admiration to all.
In 1941, during the II World War, the
Minister of Education of the Government creates a Microscopic Studies Centre at the Faculty
of Pharmacy, delivering his direction to Prof.
Abel Salazar, who knows if in an attitude to
mitigate the violent and unfair expulsion from
the University in 1935. Prof. Abel Salazar died
on December 29, 1946 in Lisbon.
From brilliant student to teacher and researcher of merit, pedagogue that bring forward in

time with teaching methods that have created
perplexity, artist whose hands went out pieces
that testify his creative talent, writer with prose
whose reading was easy and attractive, Prof.
Abel Salazar left us a vast and rich patrimony
that can be seen and appreciated in “House

Museum” who was given his name and where
he lived the last 30 years of his busy and probably painful life. Founded in 1975, the Instituto de
Ciencias Biomédicas Abel Salazar (Abel Salazar
Biomedical Sciences Institute) of the University
of Porto was named after him. There will not be

certainly an exaggeration from my part to leave
a recommendation for your visit in any season to
Porto, a land full of charm and good people who
always know how to receive.
Jose’ Francisco Pavão,
5th Year Medical Student

VZPOMÍNKA NA DOC. MUDR. JANA BADALA (1901-1987)
Jan Badal se narodil 26.3.1901 ve Staré Bělé, dnes začleněné do
Ostravy. Jeho otec byl ředitelem peněžního ústavu - záložny. Matku
brzy ztratil, zemřela na TBC plic. Gymnázium navštěvoval ve FrýdkuMístku. Po maturitě vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově
v Praze.
Po promoci pracoval jako sekundární lékař na poliklinice v Praze
u prof. Václava Libenského, který byl zaměřením kardiolog. Později se
stal na této poliklinice asistentem. Dvakrát získal Famelovo stipendium
ke studiu ve Francii, které absolvoval u prof.Laubryho a prof. Liana
v Paříži.
Během pobytu ve Francii získal na tehdejší dobu novodobé pohledy
na léčení kardiovaskulárních chorob. V roce 1929 se zúčastnil internistického - kardiologického kongresu v Montpellier, kde přednesl svou
první práci o poruchách srdečního rytmu. Krátce působil jako soukromý lékař v Ostravě. Roku 1932 jej vyzval prof. V.Libenský k vedení
vyšetřovacího a léčebného ústavu v Poděbradech. Jednalo se o léčebné
zařízení moderně vybavené biochemickou laboratoří, RTG přístroji,
EKG a velkou elektroléčbou.
Prof.V.Libenský - člen správní rady poděbradských lázní - měl
rozhodující vliv na vybavení celých lázní moderní diagnostickou
a léčebnou technikou. Poděbradští lázeňští lékaři - dr. Jan Badal,
dr. Arnošt Mládek a dr. Věra Volfová - byli vedeni prof. Libenským
k intenzivní publikační činnosti. Ta pokračovala i po smrti prof.
Libenského (1937) za jeho nástupce prof. MUDr. Stanislava Mentla.
Doba protektorátu vedla ke zpřetrhání kontaktů se zahraničím, ale
i přesto se publikační činnosti nadále dařilo.
Po roce 1945, kdy nebylo zcela jasné zaměření poděbradských lázní,
odešel doc. Badal na rok do lázní Jeseník /Grafenberg/ a rok na to do

Františkových Lázní, kde se stal přednostou Balneologického ústavu
kardiologického. Tento ústav byl vybaven velmi dobrou biochemickou
laboratoří, EKG přístroji a velmi dobrými RTG přístroji. Zde pracoval
až do roku 1973.
V roce 1953 se začal zabývat myšlenkou podkožní insuflace zřídelního
plynu (počátky viz Francie - Lázně Royat). Po předchozích pokusech
v rámci fyziologického ústavu lékařské fakulty UK (pletyzmografická
měření, změny teploty v aplikačních areách, fotografování očního pozadí
pokusných zvířat) vytvořil předpoklady k možnému použití v lázeňské
medicíně. Závěry byly oponovány prof. MUDr. Janem Brodem,
přednostou Ústavu pro výzkum oběhu krevního v Krči (dnes IKEM). Po
schválení postupu tímto pracovištěm byla uvedená metoda zavedena do
spektra lázeňských procedur. Osvědčila se u ischemické choroby srdce,
u obliterujících procesů tepen DK, u Raynaudovy choroby, u vertebrogenních syndromů, u Menierova syndromu a u sklerodermie (spolupráce
s prof. Hlaváčkem - dr. Širokým, klinikou prof. Gawalovského). Pokusně
byla tato léčba zkoušena též u případů mozkomíšní roztroušené sklerózy
ve spolupráci s klinikou akademika Hennera.
V roce 1956 byl habilitován docentem pro balneologii a fyziatrii na
Lékařské fakultě UK v Plzni.
Kromě léčení kardiovaskulárních chorob věnoval se také otázce
bioklimatologické. Tuto problematiku sledoval i po svém odchodu do
důchodu v roce 1973, prakticky do konce svého života, neboť i nadále
pracoval jako ordinář ve Františkových Lázních. Z oboru kardiologie, balneologie a bioklimatologie zpracoval kolem osmdesáti pěti
odborných prací. Svou životní pouť ukončil 28.března 1987.
Nedávno jsme si připomněli 110. výročí jeho narození.
MUDr. Antonín Somol

INTERNSHIP IN GASTROENTEROLOGY IN BRASIL, AUGUST 2010
I always wanted to go to Brasil, and to do
my internship I thought it would be perfect
since I would arrive to a completely different
country on a new continent and at the same
time I would be speaking my mother language. I have to say my arrival to Sao Paulo
wasn´t the best since there was a confusion
between me and another Portuguese girl, also
named Patricia. And as so no one ever said
they would pick me up. My destination was
Bragança Paulista, a small city 1.30 h from Sao
Paulo (without counting the traffic).
Upon my arrival I was surprised by very
nice and welcoming people! During my staying I was in an apartment just 5 minutes by
foot to the Hospital São Francisco, dept. of
Gastroenterology. And I was living with an
amazing girl which helped me around in
everything I needed. I met my teachers and
they were very kind and made me be a better
doctor since they wanted me to take the greatest benefit of this internship as possible.
I started making consults on my own and
afterwards I discussed my findings, possible
diagnosis and conduct. I have to say that
the language was a big help for me! I was in
Gastroenterology department, but they gave
me freedom to do anything I would want to
try, so I also went to Neurology department,
where I also made consults under supervision,
and to Surgery department, where I saw many

different surgeries and even participated on a
few of them. I spend in hospital 5 days every
week, 5 to 9 hours daily.
In the hospital I visited they didn´t have
such availability of some resources such as CT,
PET CT and/or MIR. The main problem for
the hospital management are probably limited financial resources. However, the doctors
seem to be very good clinicians.
There are few computers in hospital; computer rooms in faculty are available for all
students and also in the apartment my roommate had own internet.
I performed independently examination
of patients: anamnesis, physical examination,
diagnosis and treatment (under supervision).
After the hospital we students wanted
to know the city and meet everyone from
the internship. I made some of friends from
Austria, Taiwan, France, and also from every
corner of Brazil. We weren´t many but we
were a great group! We went all out and
enjoyed the Brazilian music which is very
joyful and also learned how to samba (typical
Brazilian dance).
In all my weekends I went to some different cities since Brazil is so big. First I went to
Monte Verde, which is a small place were you
have mountains, big farms, lots of horses and
lakes; there I learned how to make caipirinhas
(typical drink) it was very nice...but a bit cold.
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Next weekend I went to the best place for me,
which was Salvador. In Salvador I traveled
with a group which belonged to local IFMSA
and I saw so much, like beautiful beaches with
turtles, I heard and danced all kinds of music,
and tasted all sorts of typical food. My third
weekend I went with my roommate to her
home in Lavras in Minas Gerais, which is a different state, and I tasted some new food, went
to swim on big waterfalls and I also went to a
festival of Brazilian music - it was really funny.
And last but not least I went to Sao Paulo, the
big city with more than 10 million habitants,
were you can find everything.
If you travel to Brazil in August I recommend to take some clothes both for hot and
cold. Also if you want to travel in some parts
better to take repelant for mosquitoes.
It was a very good integration. The Brazilians
are a very welcoming people in every way. For
me since my mother language is the same it
was quite easy. I was never alone the hosts
showed me everything and we made many
plans. Also in the hospital I learned a lot, they
taught me and let me do many things.
This was my experience and I have to say it
was a very good one. It was a great summer!
Ana Patricia Pereira,
paty_pereira88hotmail.com

CO DĚLAT SKORO MĚSÍC NA SARDINII
PRAXE V UNIVERZITNÍ NEMOCNICI SASSARI, 3. 6. – 30. 6. 2010
V denním režimu obvykle po stáži v nemocnici následovala návštěva
menzy a poté snaha 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 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

V termínu 3. 6. 2010 – 30. 6. 2010 jsem se zúčastnil klinické stáže
na Oční klinice Univerzitní nemocnice Sassari. Město se nachází na
severu Sardiniie 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.

MĚSÍČNÍ STÁŽ NA ODDĚLENÍ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE AUB,
ČERVENEC 2010
Na stáži jsem měla původně zájem zejména o plastickou chirurgii. Ta byla bohužel
již přeplněná, takže jsem byla přidělena na
oddělení ortopedické chirurgie Univerzitní
nemocnice American University in Beirut
(AUB), která nakonec předčila moje
očekávání. Byla jsem na tomto oddělení jediná
a lékaři byli velice vstřícní a vždy se snažili vše
vysvětlit. Věc, která mě velmi mile překvapila,
byla, že všichni - až na starší ročníky - mluvili plynule anglicky. V normální mluvě
běžného Libanonce se prolínala arabština
s francouzskými a anglickými slovíčky. To
bylo občas náročné, poněvadž jsem při vizitě
zbystřila pozornost, že by se mohlo mluvit
anglicky a bylo to často jenom jedno dvě
slova a dále se pokračovalo arabsky. Arabština
se jinak používala pouze při vizitách, kvůli
pacientům.
Většinou den začal tak, že se začalo v sedm

vizitou a poté jsem si mohla vybrat, jestli chci
den strávit na ambulanci nebo na sálech nebo
každý pátek v ordinacích pro případy z okolních
chudých nemocnic, kde byly občas k vidění
docela šílené záležitosti. Do toho se skoro každý
den konaly přednášky z různých oborů pro
místní mediky, kteří tou dobou plnili letní praxe.
Těch jsme se mohli zúčastnit podle zájmu.
Bydlení jsme měli zajištěné na kolejích
pro místní studenty. Skvělé bylo, že všichni
studenti IFMSA bydleli ve stejných kolejích,
takže zábava nebyla nikdy daleko a daly se
snadno plánovat různé akce. Jako nevýhodu
bych určitě viděla to, že občas v noci v koupelnách vylézali z odpadních mřížek švábi.
Program od místních studentů bych určitě
hodnotila dobře, výlety byly skvělé, i když není
na škodu vyrazit občas na vlastní pěst taxíkem
s pár kamarády a zbavit se poměrně velké skupiny cca 45ti lidí. Pozor na večer v proslaveném

Sky baru. Byli jsme velmi zklamaní, protože
jsme na doporučení koordinátora vyrazili na
„charity night“, kde byl vstup místo obvyklých
120 USD „pouze“ za 50 dolarů a měla z toho
být protančená noc s open barem. Místo toho
se losovala tombola, v ceně byly dva drinky
a zábava skončila po třech hodinách. Takže
doporučuji vyrazit nějaký lepší večer a zjistit
si předem přesně jaký program bude.
Celkově musím Libanon doporučit všem,
ať už stáž v nemocnici, tak zemi a možnosti
cestování. Libanon je celkem malá země
a snadno se dá taxíkem docestovat do Sýrie
i Jordánska. Celkově jsem byla s pobytem
v této zemi velmi spokojená, našla jsem i pár
libanonských přátel. Bylo hodně zajímavé
poznat lidi ze země s tak velkou náboženskou
rozmanitostí, v níž i moji vrstevníci ještě
pamatují občanskou válku.
Karolina Čermáková

SPONZORSKÝ DAR PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ A.S.
dovedností. Modely budou využity pro výuku Pracovního lékařství
v rámci výuky studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
(vm)

V březnu 2011 obdržela Klinika pracovního lékařství LF UK a FN
Plzeň od Plzeňské teplárenské a.s. modely pro výuku – model ruky
a model horní končetiny - a dva modely pro nácvik resuscitačních

MEDICI NA LYŽÍCH
ÚTV LF v Plzni, jako každoročně pořádá
pro studenty zimní lyžařské kurzy. Dvakrát
pro sjezdové lyžování a snowboard, jedenkrát
běžecký kurz.
Sjezdové kurzy proběhly v lyžařském středisku Adamello ski v Passo Tonale v únoru a v

březnu. Tato oblast se rozkládá na severozápadním okraji Val di Sole v Itálii. Toto středisko se
nachází v nadmořské výšce 2500 m s přístupem
na ledovec Presena v nadmořské výšce 3600 m
a možností celoročního lyžování. Areál nabízí
100 km sjezdovek se 40 lanovkami.
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Ubytování je zajištěno v obci Velon, která
je vzdálena 6 km od střediska. Každý den je
zajištěna doprava autobusem tam i zpět.
Pro účastníky je zajištěna polopenze.
Letos se zúčastnilo 82 studentů od prvého
do pátého ročníku. Studenti mají možnost

získat za absolvování 4 kredity. V obou
kurzech bohužel došlo ke zranění v podobě
natažených vazů v koleni. V prvním kurzu

jsme nechali studentku transportovat sanitou z ČR k ošetření na ortopedické klinice v Plzni. Kurzy proběhly v pořádku diky
disciplinovanému přístupu studentů. Všichni
byli velmi spokojeni a velmi se těší na další
ročník.
Běžecký kurz proběhl v termínu 17.-22.
3. 2011, ubytování bylo na Lyžařské boudě
v nadmořské výšce 1200 m pod Liščí horou
v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 35 studentů.
Ubytování bylo na 5 dní s plnou penzí. Ač
počasí nebylo ideální, kurz splnil očekávání.
Každý den studenti absolvovali výlet do okolí
(Špindlerův Mlýn, Sněžka, Černá Hora). Kurz
proběhl bez zranění a studenti se také těší na
další ročník.
(M.Červený)

Autorkou fotografií
je studentka
Silvie Ševčíková

PLZEŇ DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ OČIMA LÉKAŘE (I)
žumpový s povrchními kanálky jen prknem přikrytými, odvádějícími
splašky do kanálku neb jen do strouhy.“
Podobnou rozdílnost popisuje i ve III. okrese, ale s nejhorší situací se setkal ve IV. okrese : „ Svou povahou jest tento okres čtvrtí hospodářskou
a dělnickou. Malé domy v této čtvrti jsou většinou seřazeny podél
cest a jejich dvory, přiléhající k polím nebo loukám, slouží z velké
části hospodářským účelům. Chov dobytka a drůbeže není tu možno
z této příčiny potlačiti ani omeziti. Ovšem jest třeba k provozování
hospodářství dostatečného místa a přiměřených staveb, čehož však
v četných případech neshledáváme. Pokud lze soudit z úmrtnosti a nemocnosti na zdravotní stav jsou poměry tohoto okresu, srovnáme-li je
s ostatními, nepříznivé.“ Na konec odhaduje úmrtnost v tomto okrese na
2,2 % z obyvatelstva, přesnější údaj podle něho není možný vzhledem
k nezjistitelné fluktuaci obyvatelstva (nocleháři).
Změny v počtu obyvatel, jejich struktuře a v nemalé míře v bydlení
ovlivnily i hygienické poměry a potažmo zdravotní stav obyvatel.
Hygienické poměry
Zdravotní stav obyvatelstva, hlavně ve městě, je kromě jiného závislý
na některých hygienických podmínkách, jakými je dostatečný přívod
nezávadné pitné vody, odstraňování tekutých a tuhých odpadků a osobní čistota. Středověká města podobné otázky neřešila, a když, pak
jen formálně, aniž by se opravdu očekávala náprava. Takové dědictví
předchozích generací přijímala města bez hlubšího odporu a neblahých
důsledků, jakými byly epidemie infekčních chorob, chápala jako nutné
zlo. Podobná situace byla i v Plzni. Otázkám pitné vody, tedy vodě po
stránce smyslové, chemicky a mikrobiologicky nezávadné, byla veřejnými
činiteli, kromě ojedinělých výjimek, věnována až do konce 19. století minimální pozornost. Jen nepatrnou reakci vyvolala epidemie v roce 1832.
Teprve rozvoj průmyslu, hlavně strojírenského a pivovarského, donutil
společnost bojovat proti nebezpečí jakým infekce hrozila. Masový
výskyt onemocnění mohl ohrozit prosperitu podniků, které ostatně samy
k svému provozu potřebovaly značné množství vody. Proto je pochopitelné, že i průmyslník typu Emila Škody byl ochoten prosazovat zřízení
nového vodovodu, protože si byl vědom, že jeho účast na stavbě se mu
mnohonásobně vrátí. Podobně i kanalizace a odstraňování odpadků byly
vymoženostmi druhé poloviny 19. století. Vlastně jediným hygienickým
zařízením, o nějž již ve vzdálenější minulosti jevila společnost jakýsi
zájem, byly lázně.
Středověká Plzeň měla jako všechna tehdejší města svoje vlastní lázně.
Možná, že jich bylo několik, ale největší stály u hradby Masných krámů.
Je o nich zmínka k roku 1474 a za Mansfeldova obležení se jimi vojska
dostala do města. Kdy tyto lázně byly zbourány nevíme, ale je zřejmé ,že
i po jejich odstranění podobné zařízení v Plzni existovalo.
V Plzni jsou známa jména některých lazebníků jako Vacek, majitel
prostředních lázní; Bartoloměj Ott, Zikmund Summera a jeho syn, lazebník a chirurg Václav Landner, Šebestián Pirkner, Maria Albrecht, Pavel
Holub, Volf, Urban, Jakub Munk a jiní. Ve 30. letech 19. století zčásti
funkci lázní tohoto typu převzal i lázeňský dům na Lochotíně.
V roce 1870 byl zakoupen dům č. 397, v němž byly příštího roku
otevřeny lázně a plovárna. Fungovaly 60 let do roku 1931, kdy začal provoz v nových lázních. Ty už měly charakter jiný, protože kromě očistné
složky měly i léčebný ústav s rašelinovými lázněmi, uhličitými koupelemi
a elektroléčbou. Zdá se však, že celková koncepce nového ústavu byla
na plzeňské poměry poněkud předimenzována, protože v prvních letech
provozu bylo využití pouze 16 – 18 %.
(Pokračování v příštím čísle)
MUDr. Richard Šídlo

Plzeň první poloviny 19. století prodělala složitý vývoj, během něhož
se původně zemědělské město se složkou řemeslnickou stalo městem
řemeslnicko-zemědělským a později průmyslovým. Takové rozsáhlé
proměny nezůstaly bez vlivu na vnější tvářnost, výstavbu domů, komunikací. Výrazně se změnilo i složení obyvatelstva. Významně byl dotčen
i systém zdravotnictví.
Na začátku 19. století si zachovala Plzeň ráz středověkého města,
obehnaného hradbami, které ji tísnily a znemožňovaly rozvoj. Postupně
byly brány bourány (Pražská, Slepá, Říšská), zasypávány příkopy,
odstraňovány hradby – jedné bašty bylo použito v roce 1832 jako
městské nemocnice. V uvolněných prostorách si stavěli domy řemeslníci
a v jednom z nich se v rodině zámečníka Škody narodili synové František
a Josef, kteří se později jako lékaři dopracovali nemalých úspěchů.
Plzeň jako krajské město bylo největším městem západních Čech,
v roce 1840 mělo 563 domů a 10181 obyvatel, což je přes 18 obyvatel
na jeden dům. V té době měla větší západočeská města tento ukazatel výrazně nižší: Tachov na jeden dům přes 6 obyvatel, Stříbro přes 7
obyvatel, Rokycany přes 8 obyvatel. Tento rozdíl dokumentuje změnu
struktury Plzně. Navíc došlo k rozšíření obydlené plochy o 3 předměstí
(Říšské-Jižní, Saské-Severní a Pražské). Pole a louky obklopovaly
město. Ráz Plzně začátku 19. století se téměř nelišil od středověkého,
prakticky bez zelených ploch a bez dláždění. Všude bylo z vlhka mnoho
bláta, při suchu mračna prachu a téměř vždy a všude kupy odpadků.
Tekuté odpady a splašky stékaly volně do povrchových vodotečí. Valná
část pitné i užitkové vody byla čerpána ze soukromých studní, protože
vodárna nestačila krýt potřebu města.
Ukazatelem celkového charakteru města může být i počet domů a jejich obyvatel. Malý počet rodin i obyvatel v jenom domě je typický pro
zemědělské obyvatelstvo nebo pro řemeslníky. Se stoupajícím počtem
větších výrobních podniků s řádově desítkovým či stovkovým množstvím
dělníků a se stoupajícím počtem obyvatel v sídlištích roste sice i počet
domů, ale zdaleka ne tak rychle jako počet obyvatel. Vezmeme-li rok
1820 jako výchozí hodnotu rovnou 100, pak v roce 1858 byl ukazatel pro
domy 134 a v roce 1890 už 361. Růst počtu bytů ve stejném měřítku pro
rok 1858 178, pro rok 1890 523. Strmý vzestup obyvatel dokumentuje
ukazatel 229 pro rok 1858 a 638 pro rok 1890. Takový prudký absolutní
nárůst obyvatel města Plzně měl za následek výrazné zhoršení bytových
podmínek se všemi důsledky hygienickými, sociálními i zdravotními.
Plzeň si poměrně dlouho udržela svůj středověký ráz a jen zvolna
se do poloviny 19. století měnila v město, které se pak rychle stalo
průmyslovým střediskem západních Čech.
Ještě v roce 1840 byl v Plzni jediný čtyřpatrový dům (činžák “U dvou
zlatých klíčů“ na náměstí), osm domů mělo tři patra a asi pětina všech
byla dvoupatrových. Ostatní byly jednopatrové nebo přízemní.
Tyto obecné údaje v sobě ukrývají i statistickou chybu, která je
v každém průměru. Jak hluboká byla diferenciace bydlení lze dokumentovat zprávou městského fyzika MUDr. Hegnera z konce 19. století: Pro
II. okres uvádí: „ Část ležící blíže ke středu města, jest až na nepatrné
výjimky bezvadná, obydlena zámožnější třídou, vykazuje zdravé a prostorné byty. Jest z největší části kanalizována, dlážděna neb makadamisovaná. V druhé části vně náspu shledáváme, nehledíme-li k novějším
stavbám, které hygieně vyhovují, po většině malé těsné domky s malými
nedlážděnými dvorky, malými byty (1-2 světnice) obydlenými skoro
výhradně dělnictvem, do kterých letního času ještě nocleháři přijímáni
bývají a to někdy v takovém množství pokud tomu prázdná prostora podlahy dovoluje. Také v této části shledáváme namnoze systém
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ALBRECH DÜRER (1471-1528): 540 LET OD NAROZENÍ

A. Dürer: Vlastní portrét (1498)
Albrecht Dürer byl jedním z největších
německých malířů a myslitelů renesance.
Jeho umění dominovalo evropské kultuře
na počátku šestnáctého století – převedl
německou gotiku plynule do období renesance. Dürer byl všeobecně vzdělaný,
velmi pohledný, vždycky otevřený novým
zkušenostem, cestám a známostem, nábožensky
založený, vtipný a charismatický muž.
Dürerův otec Albrecht byl potomkem
maďarských zlatníků, do Norimberku přišel
z Maďarska v roce 1455. Původní maďarské
příjmení jeho otce bylo Atjósi, protože pocházel z městečka Atjós poblíž Gyuly. Jeho původní
příjmení znamenalo něco jako „ten, kdo dělá
dveře“, což pak bylo přeloženo do němčiny
jako Dürer. Malé dveře se také nacházejí
v rodinném erbu rodiny Dürerových. Po svém
příjezdu do Norimberku si Dürerův otec našel
zaměstnání v dílně klenotníka Hyeronima
Holpera. V roce 1467, když mu bylo 40let,
se oženil s Barbarou, dcerou svého mistra.
V roce 1468 se stal členem cechu zlatníků
a otevřel si svou vlastní dílnu. 21. května
1471 se mu narodil jako třetí z jeho osmnácti
dětí syn Albrecht. Norimberk té doby byl
kosmopolitním městem literátů, matematiků,
zeměpisců, teologů, umělců a obchodníků.
Mladý Albrecht pracoval spolu se svými sourozenci v dílně svého otce, který chtěl, aby se
z něho stal zlatník. Albrecht se však zajímal
o malování. Otec brzy poznal jeho nevšední
talent a 30. listopadu 1486 se rozhodl patnáctiletého Albrechta uvolnit ze své dílny a dovolit
mu docházet do nedaleké malířské dílny
Michaela Wolgemuta, jednoho z nejlepších
malířů Norimberku. Ve Wolgemutově
dílně Albrecht strávil celé tři roky.
Ke konci svého studia u Wolgemuta Dürer
odešel na studijní cestu Německem (tzv.
Wanderjahre) od dubna 1490 do května
1494. Studoval umělecké styly německých
malířů a na cestě se živil prodejem svých
obrazů. Brzy po návratu do Norimberku
však zase odjel na rok do Itálie, kde se
poprvé setkal s italským humanismem.
14. července 1494, když mu bylo 23 let, si
Dürer vzal za manželku Agnes Freyovou,
dceru známého norimberského zlatníka. Novomanželé bydleli v domě Dürerů
společně s Albrechtovými sedmnácti sourozenci, odstěhovali se až po patnácti letech

manželství. Albrecht a Agnes neměli žádné
děti, pravděpodobně také proto, že jejich
manželství bylo dohodnuté a manželé si k sobě
nikdy doopravdy nenašli cestu. V té době byl
Dürer již velmi uznávaným malířem a měl
mnoho vlivných přátel ve vyšších kruzích.
V roce 1495 si také založil vlastní malířskou
dílnu. O rok později se dokonce seznámil
s místodržícím Frederikem Saským Moudrým,
který o Dürerovy malby a rytiny projevil
nevšední zájem a žádal ho, aby vyzdobil jeho
zámek a kapli v jeho sídle v Innsbrucku.
Oba muži se stali blízkými přáteli a pro
Dürera to znamenalo strmý vzestup kariéry.
Dürer vytvářel nové rytiny, nejdřív jen aby
pokryl své peněžní výdaje. Jeho rytiny se však
s postupem doby staly velmi vyhledávanými a měly obrovský vliv na umění německé
renesance. Rytiny aktů vedly k širšímu
studiu anatomických proporcí, hledání
vnitřního světa postav se všemi napětími
a vášněmi a ke zkoumání tajemství hlubin
duše. Vývoj Dürerových děl byl v té době
srovnatelný s uměním Leonarda a Titiana.
Dürerův život byl směsí úspěšné kariéry
a společenského uznání, ale v kontrastu
se slávou trpěl Dürer depresemi, melancholií a onemocněním pankreatu. To vše
se odráželo i v námětech k jeho obrazům.
V roce 1502 zemřel Dürerův otec a Albrecht
přebral nové zodpovědnosti, musel zaopatřit
celou rodinu. Při tom stále bydlel v domě
svých rodičů. V letech 1505 až 1507 však opět
pobýval v Itálii jako host Fuggerů, mocné
rodiny bankéřů. Dlouhou dobu pobýval
v Benátkách. Důvodem jeho návštěvy však
ani nebylo seznámit se se slavnými italskými
malíři, jako spíše naučit se technice perspektivy a proporcí. V jeho nových obrazech se pak
opakovala témata ženských i mužských aktů.
Dürer také objevoval svět přírody.
Stejně jako Leonardo da Vinci se zajímal
o motivy rostlin a zvířat, avšak na rozdíl
od Leonarda hledajícího harmonii přírody
jako celku, se Dürer na přírodu zaměřoval
s přímo encyklopedickým zaujetím. Jeho
kresby a akvarely byly plné nevšedních
detailů, s delikátními barvami a životností.
V Benátkách se Dürer setkal mimo jiné také
s Boschem. Při návštěvě Milána se dokonce
seznámil s Leonardem a studoval jeho Monu
Lisu. Z Itálie se Dürer vrátil jako nový člověk
– kulturnější, vzdělanější, pln odhodlání a inspirace, ale i bohatší. V roce 1509 také konečně
koupil svůj vlastní dům, známý Dürerhaus
v Ziegelgasse.V Norimberku se stal velkou autoritou a uznávanou osobností kulturního života
a pro nikoho už nebyl jen pouhým malířem.
V roce 1513 Dürer vstoupil do služeb
Maxmiliána I. Habsburského. Nemusel platit
daně a jeho plně umělecké tvorbě nehrozily
žádné finanční obtíže. V té době Dürer vytvářel
nové obrazy Madon, které zobrazoval s plným
technickým mistrovstvím a sebevědomím.
Dodával svým postavám nevšední pocit lidskosti a jemnosti, stejně jako ve všech svých
portrétech mužů. Věnoval pozornost detailu,
pohledu do duše člověka a jeho obrazy byly
plné intenzity a jemné krásy. Tehdejší Evropa
však byla plna napjaté atmosféry epidemií
moru, syfilidy a pohlavních chorob, honů
na původce chorob a nemocných lhostejně
ponechaných svému osudu. Evropě také hrozily násilné nájezdy Turků a v Německu té doby
začínaly náboženské nepokoje. Dürer však
hledal harmonii umění, nenáviděl násilí a byl
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vždy ochoten naslouchat novým myšlenkám.
Když v bitvě u Frankenhausenu padlo více než
deset tisíc sedláků Tomáše Müntzera, Dürer
se přiklonil k reformátorskému učení Martina
Luthera. Dürerovu lítost nad osudy reformace
brzy přehlušil odpor k barbarství sedláků, kteří
bezostyšně rabovali kostely a zapalovali v nich
hodnotné obrazy a sochy. Jako pravý humanista a intelektuální aristokrat Dürer prožíval
mnoho smíšených pocitů – hledal kompromis
v dialogu mezi mírem a inteligencí a sedláckou hrubostí, byl však znechucen agresivitou
nenávisti a částečně se navrátil ke katolicismu.
V roce 1520 Dürer odešel do Antverp a na cestě
se zastavil v různých městech Německa, kde
byly na jeho počest pořádány četné bankety
a večírky. Poprvé také na své cesty vzal svou
manželku Agnes a o celé cestě si vedl v deníku
pečlivé záznamy. Setkal se s mnoha významnými malíři Holandska a ovlivnil je svým mezinárodním stylem, učením humanismu, svým
otevřeným duchem a srdcem evropské renesance. 23. října 1520 se také zúčastnil korunovace císaře Karla V., který na trůn nastoupil
po svém dědečku Maxmiliánovi I. Dürer byl
znovu přijat do královských služeb již dva
týdny po Karlově korunovaci i se všemi ekonomickými výhodami Maxmiliánovy smlouvy.
Dürerova cesta však nedopadla dobře. V zimě
chtěl Dürer vidět velrybu uvízlou na pláži,
byl však zaskočen silnou bouří. Onemocněl
a jen velmi těžce se zotavoval. Po návratu
z Nizozemí bylo jeho zdraví velmi chatrné
a stále se zhoršovalo. Albrecht Dürer zemřel
6. dubna 1528 v Norimberku. Byl pohřben na
tamějším Johannově hřbitově a jeho hrob nese
ještě dnes viditelný nápis ve švabachu – „Zde
leží, co bylo v Albrechtu Dürerovi smrtelné“.
Nesmrtelné dědictví Dürera však spočívá v jeho univerzálnosti, nových tématech umění,
formách a technikách, a jeho neustávající
snaze o pokrok v renesančním malířství.
(jn)

A. Dürer: K nauce o proporcích

120 LET OD NAROZENÍ
„KRÁLE KOMIKŮ“ VLASTY BURIANA (1891-1962)
Burian byl velmi populární, jeho tvář a jméno byly často využívány
reklamou. Obchodníci po něm pojmenovali i bonbóny s názvem
„Burianky“ a také nově vyšlechtěná růže - „Růže Vlasty Buriana“
po něm nesla jméno. Kamkoli přijel, budil rozruch - byl oblíbený
a slavný. Miloval rychlá auta, armádu a uniformy. Uniformy pak také na
veřejnosti sám nosil. Byl taktéž příslušníkem Československé armády.
Dokonce si za první republiky vyběhal a uplatil hodnost nadporučíka.
Nedaleko Prahy měl statek, kde choval krávy. Každou měl pojmenovanou podle postav ze slavných oper (Carmen, Libuše, Mařenka,…).
Jména byla napsána na cedulích, které měly krávy připevněné nad
hlavou. Svým bohatstvím se rád chlubil na veřejnosti, což vyvolávalo
velkou závist, která byla jednou z příčin jeho poválečného pádu.
Z poměru s tanečnicí Annou Emílií Pírkovou měl za svobodna
dceru Emilku Burianovou (nar. 1912). Roku 1919 se oženil s Ninou
Červenkovou-Burianovou. Ta mu byla největší oporou v těch nejtěžších
dobách, měla ho velmi ráda a byla jeho největší obdivovatelkou.
Musela být na každém Burianově představení, když se zpozdila, Vlasta
nechal pozdržet představení, dokud Nina nebyla ve své lóži. Když byla
Nina nemocná, nechal Burian zavést mikrofon na jeviště a Nina poté
jeho výkon poslouchala telefonem. V roce 1944 se Burianově dceři
narodil syn Vlastimil Kristl.
Společnost Buriana znala jako zábavného společníka, v soukromí
byl však melancholický, náladový a měl deprese - trpěl maniodepresivními stavy. I proto se často uzavíral ve své vile v Dejvicích, kterou
měl elegantně a luxusně zařízenou. Každodenně sportoval, ve vile měl
velikou tělocvičnu, v zahradě byl postaven bazén a tenisový kurt. Ráno
pravidelně jezdil na kole a pořádal přátelské tenisové zápasy i mimo
Prahu. Byl také velkým mecenášem sportovců, jak profesionálních
(sponzoroval národní cyklistické mužstvo), tak amatérských. Dnes už
téměř neznámá je vzpomínka jedné pamětnice, která viděla Buriana
jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří hráli fotbal se starým roztrhaným míčem, nový míč, aby mohli lépe sportovat.
V roce 1944 došlo v jeho životě a v popularitě k prudkému zlomu.
Nejdříve jeho divadlo zavřeli Němci, po válce byl zatčen a jeho
divadlo bylo znárodněno. Byl uvězněn do společné cely s esesáky
a kriminálníky, kde byl velmi ponižován. Poté byl na intervenci Jana
Masaryka propuštěn, vyšetřován na svobodě, a nakonec jej soud osvobodil. Po negativním ohlasu v tisku i na zásah některých politiků byl
opět uvězněn a na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen za
kolaboraci s německými okupanty na několik měsíců k těžkému žaláři
a pokutě půl milionu korun.
Po propuštění už divadlo nesměl obnovit, byl mu zabaven prakticky
veškerý majetek (také vila) a následujících pět let nesměl vystupovat. V jeho vile byla zřízena školka. Traduje se, že když šel Burian
navštívit děti, které pobývaly v jeho bývalé vile, nepřišel nikdy s prázdnou. Ze začátku musel pracovat tvrdou manuální prací, byl vážným
v severočeských dolech, pak jako poslíček pracoval na horských chatách, kde jezdil s autem pro rekreanty ROH a v kuchyni pak škrábal
brambory. Zde už začal ilegálně vystupovat.
Za pět let, kdy nesměl hrát, se Burian změnil: byl skromnější, ze
sportovce s výbornou fyzickou kondicí díky věznění a pronásledování
utrpělo jeho zdraví. Teprve v roce 1950 mu byl zákaz herectví zrušen. Po
zkušebním představení v Městském divadle v Kladně Burian začal hrát
v divadle v Karlíně. Od roku 1953 znovu vystupoval na nejrůznějších
estrádách, které mu postupně ničily zdraví. Měl problémy s tromboflebitidou dolních končetin, díky otokům nemohl ani pořádně chodit
a musel při představení sedět. Přesto však stále publikum dokázal
pobavit. Jeho humor i komika však postupně ztrácely podstatnou
část oné výbušnosti a osobitosti, které jim dřív dodávaly světovou
úroveň. Známá je Burianova smutná poznámka určená fanouškovi,
který chtěl, aby se mu podepsal na fotografii jako Vlasta Burian, Král
komiků: „Král? Kdepak král! Teď už jenom králíček…“ Bylo mu také
povoleno natáčet filmy; poslední rolí byl účetní Dušek v satirickém
filmu Zaostřit, prosím!. Aby se uživil, musel vystupovat na estrádách,
i když byl nemocný. Poslední představení svého života odehrál s těžkým
zápalem plic. Zemřel 31. ledna 1962 v Praze na plicní embolii, doma,
v blízkosti své věrné družky Niny Burianové. Nina pak zemřela o devět
týdnů později, podle pamětníků na manželově hrobě. Vlasta Burian byl
pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze.
Už rok po Burianově smrti byl natočen střihový dokument Král
komiků – VLASTA BURIAN. V roce 1994 byl rehabilitován poté, co
divadelní historik Vladimír Just prosadil znovuprojednání jeho případu.
V. Just k případu napsal: „Dokonce jsem se zprvu domníval, že Burian

Přezdívku Král komiků může mezi
našimi herci mít jen jediný z nich.
Pokud bychom mezi návštěvníky kin
či televizními diváky, obeznámenými
s českými filmovými veselohrami,
položili otázku, kdo je naším Králem
komiků, zcela určitě by i dnes anketa
dopadla jednoznačně ve prospěch toho
pravého – Vlasty Buriana.
Vlasta Burian se narodil 9. dubna
1891 v Liberci libereckému krejčímu,
vlastenci a ochotníkovi Antonínu
Burianovi a jeho, o pět let starší,
manželce Marii Burianové, která měla
z předchozího manželství dceru Žofii
Pickovou. V Liberci prožil prvních
deset let svého života. 5. května 1901 se
celá rodina přestěhovala do Prahy na Žižkov, protože jeho vlastenecký
otec neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel německé národnosti,
dostatek příležitostí k vlasteneckým aktivitám. V Praze byl Burianův
otec úředníkem vybírajícím potravinové daně a malého Vlastíka vodil
pravidelně do Národního divadla na opery.
Vlastimil se v Praze později vyučil obchodním příručím na obchodní
škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem
o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám jako
dítě zpíval na kůru a měl rád operu. Byl velkým sportovním fandou,
z dnešního pohledu měl sportovní talent. Byl výborným fotbalovým
brankářem nejdříve v žižkovském Unionu, později chytal za ligovou
Viktorii Žižkov. V letech 1914 až 1920 hrál dokonce za populární AC
Spartu.
Úspěchy slavil i v cyklistice, závodně hrál tenis. Dochovala se
i řada jeho sportovních trofejí, vyplňujících celou vitrínu. Časem
však většina sportovních aktivit ustoupila divadlu. Své bavičské
nadání zpočátku uplatňoval převážně na večírcích svých přátel. Jeho
nadání mu postupně otevřelo cestu k veřejnému vystupování. Otec
tím nejdříve nijak nadšen nebyl, ale když viděl syna na jednom
představení v hospodě, usoudil, že k tomu, aby se stal výborným
komikem má předpoklady, a dále už mu v umělecké činnosti nebránil.
Burian nejprve začal vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel Na
Vinohradech a ve Švandově divadle, ale na doporučení Karla Hašlera,
který si povšiml jeho osobnosti, začal působit v různých kabaretech,
v nichž se pak již před válkou stal miláčkem místního publika. Pravidelně
na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem Futuristou.
Když vypukla 1. světová válka, snažil se jí vyhnout. Dokonce zběhnul
z rakouské armády a s přítelem a klavíristou Daliborem Ptákem putoval po českém venkově. Byl však dopaden a uvězněn. Po amnestii si
konec války odbyl ve vojenské kapele. Po válce převzal komické role
v několika renomovaných divadlech (Národní divadlo, Vinohradské
divadlo a další), kabarety však byly stále jeho nejoblíbenější scénou.
Byl natolik populární, že musel zvládnout i několik představení
denně. To však bylo nad síly i tak zdatného herce, jakým byl Vlasta
Burian, a dopadlo to tak, že se divadelní ředitelé dohodli, že už ho
nikdo nezaměstná. Burian vyřešil situaci svérázně - 1.září 1925 v Adrii.
si založil vlastní divadlo – Divadlo Vlasty Buriana. To několikrát
změnilo působiště, až roku 1930 přešlo do nově vybudovaného paláce
Báňské a hutní společnosti v Lazarské ulici. Zde Burianovo divadlo
působilo až do května 1945, kdy bylo znárodněno. Nehrálo se v něm
už od září 1944, kdy říšský ministr propagandy Joseph Goebbels nechal
uzavřít všechna divadla v Říši. V paláci Báňské a hutní společnosti
Burian vybudoval nejen prosperující divadlo, ale také dílny, foyer, ateliér, módní salón a dokonce vlastní kino Vlasta. Jeho divadlem prošlo
mnoho skvělých herců (např. Jaroslav Marvan, Čeněk Šlégl a další).
Vlasta Burian však proslul zejména jako filmový herec. Jeho filmografie v letech 1923-1956 zahrnuje 4 němé a 36 zvukových filmů, z nichž
většinou šlo o komedie. Z těch nejznámějších uveďme např. C. a k. polní
maršálek, To neznáte Hadimršku, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese,
Ducháček to zařídí, U pokladny stál, Anton Špelec, ostrostřelec, Tři vejce
do skla, Katakomby, Přednosta stanice a mnohé další. K pěti svým filmů
natočil německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy mluvících zemích. V roce 1942 získal za své herectví Státní cenu. Za každou
roli dostával honorář přesahující sto tisíc korun, zatímco velké filmové
dámské hvězdy (Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša Gollová či Věra
Ferbasová) dostávaly za roli pouze deset tisíc.
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figurína v převleku C. a K. polního maršálka. Od tohoto roku se také
pravidelně pořádá Dostih Vlasty Buriana. Dne 8. února 2002 byly
ostatky Vlasty Buriana a jeho ženy Niny přeneseny z Vinohradského
hřbitova do nového hrobu na Vyšehradě. V anketě České televize
o „Krále komiků“ se umístil na 1. místě. (2. místo: Vladimír Menšík, 3.
místo: Jiřina Bohdalová). A v anketě „Největší Čech“ se umístil na 31.
místě. Na jeho počest je každoročně udělována Cena Vlasty Buriana,
která se uděluje nejlepším brankářům naší nejvyšší fotbalové soutěže
a také nejlepším komikům. O Burianově popularitě svědčí i to, že
jeho filmy jsou stále reprízovány v televizích a také vycházejí na VHS
kazetách a DVD nosičích. Nedávno jsme si připomněli 120. výročí jeho
narození.
(*) V. Just: Věc: Vlasta Burian, Rozmluvy, Praha 1991
(jn)

je vinen (mravně nikoliv kriminálně), že umělec takového formátu je
pod zvětšovacím sklem a neměl by si zadat ani v nejmenším s okupanty
(nacisty jako komunisty, já mezi tím nedělám v podstatě žádný rozdíl).
Teprve, když jsem se pustil do - téměř desetiletého - studia pramenů,
archivních materiálů atd., prostudoval jsem dokonce kompletně všechny
protektorátní Vlajky a Árijské boje, nenašel jsem s Burianem žádný
rozhovor, žádnou „kolaborantskou“ zmínku, na rozdíl od dlouhé řady
českých herců a režisérů.“ (*)
8. listopadu 1998 byla na jeho vile v Dejvicích odhalena pamětní
deska, u Divadla Komedie (dříve Divadlo Vlasty Buriana) po něm
pojmenována pasáž a ve foyeru odhalena busta (25. listopadu 1998).
V roce 2000 došlo k odhalení pamětní desky na stadionu pražské
A. C. Sparty, kde Burian několik let profesionálně chytal v bráně.
A v říjnu v roce 2000 byla ve Voskovém muzeu odhalena jeho vosková

VÝROČÍ HISTORICKÉHO SETKÁNÍ DVOU SVĚTOZNÁMÝCH CESTOVATELŮ (I)
DAVID LIVINGSTONE (1813-1873)
Cestovatel
David Livingstone
se narodil 19.
března 1813 v obci Blantyre ve
skotském
kraji
South Lanarkshire,
osm mil jižně od
Glasgowa. Dětství
prožil v chudé
glasgowské rodině
Od deseti let věku
jako všichni jeho
vrstevníci musel
každodenně pracovat v přádelně.
Znamenalo
to
vstávat ráno v šest, směna končila v osm
večer, a teprve potom děti mohly dojít na
krátkou výuku do večerní školy. Zatímco po
návratu domů většina dětí uléhala vyčerpaná
ke spánku, mladý David po nocích ukrádal
vzácné chvilky a vášnivě četl. Předmětem jeho
zájmu byly zejména zeměpisné objevy.
Až ve svých 23 letech, v roce 1836 byl
přijat na Andersonian college v Glasgowě.
Studoval medicínu, teologii a řečtinu, jeho
životním cílem bylo pomáhat druhým. V r.
1840 se přestěhoval do Londýna, aby dokončil
svá lékařská studia na British and Foreign
Medical School, the Aldersgate Street
Dispensary, Charing Cross Hospital and
Moorfields Hospital. Koncem téhož roku
získal Licentiate of the Faculty of Physicians
and Surgeons of Glasgow.
Jako absolvent londýnské univerzity si
toužebně přál odjet do nejodlehlejších koutů
lidské civilizace a hlásat křesťanskou víru
nevěřícím. Jeho cílem byla Čína, byl však
Londýnskou misionářskou společností
(London Missionary Society) vyslán téměř na
samý cíp jižní Afriky mezi domorodé Bečuánce.
Stanice Kuruman, se stala prvním působištěm
sedmadvacetiletého lékaře a misionáře, který
toužil pomáhat černochům.
Už dávno před ním však přistávaly u afrických břehů ozbrojené lodě otrokářů, kteří
pořádali nelidské hony na tehdy nejvzácnější
„zvěř“ Afriky – domorodé obyvatelstvo.
S tímto přístupem k domorodcům se David
Livingstone nikdy nesmířil a naopak otevřeně
vždy proti novodobému otrokářství vystupoval.
První léta svého pobytu, který začal
roku 1840, věnoval misionář studiu a osvojení domorodých jazyků, poznávání zvyků
a povahy černochů a hledání vhodných míst

k založení stanic. Při vší práci stihnul seznámit
se s dcerou svého představeného, misionáře
a cestovatele dr. R. Moffata, se kterou se také
r. 1845 oženil. Jeho choť Mary byla jednou
z těch výjimečných žen, kterým, ač jenom
skromně stály v pozadí, vlastně vděčíme za
objevitelské činy jejich slavných manželů.
Severně od Kurumanu v osadě Mabotsa
založil novou misijní stanici a pro rodinu vybudoval dům. Zde jej potkala málem tragická
nehoda, když byl napaden lvem, který mu
natolik pochroumal levé rameno, že až do
konce života v něm měl omezenou pohyblivost. Později se Livingstoneovi přestěhovali
ještě dále na sever do osady Chonuane na
území kmene Bakwainů, zde založili další
stanici.
Roku 1849 uskutečnil svou první větší
průzkumnou výpravu, směřující napříč poušti
Kalahari, během které objevil bezodtokové
jezero Ngami. Také v paní Livingstonové se
záhy probudil dobrodružný duch. Už roku 1851
sbalila nejnutnější věci, připravila své tři děti a
následovala manžela na jeho další objevitelské výpravě na sever. Tehdy se cestovatel
ocitl na rozcestí, na kterém si musel vybrat
jen jednu cestu. Misionářskou dráhu po boku
manželky a dětí, nebo lákavou a nebezpečnou
dráhu osamoceného cestovatele v neznámých
končinách. Přestože výprava přinesla opět
několik významných objevů, po návratu ze
strastiplného putování byla rodina na dně se
silami. Majíc na mysli i smrt své šestitýdenní
dcerky v r. 1850, rozhodl se Livingstone
vyčerpanou ženu se všemi dětmi po návratu
do Kapského Města odeslat do Anglie.
Sám si však před sebe stavěl stále náročnější
úkoly. Roku 1853 se vydal na jednu ze svých
nejdelších výprav. Přes stanice Kuruman
a Kolobeng zamířil na sever do Linynti,
hlavního města říše domorodých Makololů.
Náčelník Sekeletu jej podpořil skupinou 27
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nosičů. V Sečeme spatřil Livinstone poprvé
mohutný tok řeky Zambezi. Vydal se na
severozápad s cílem přejít celý kontinent
až k Atlantiku. Na cestě plné nebezpečí
onemocněla většina členů výpravy malárií,
která pak Livingstonea trápila až do konce
života.
Po vysilující cestě dorazila výprava v květnu
1854 do města Luanda v Angole na západním pobřeží Afriky. Livingstoneovi se tak
poprvé podařilo přejít celou jižní Afriku od
Kapského Města na severozápad až k pobřeží.
Jeho zdravotní stav, kdy jej vedle malárie
sužovaly průjmy a kdy jeho vědomí bylo tak
zatemněno, že byl sotva schopen uvést své
jméno, vyžadoval čas na zotavení. Odmítl
nabídku odcestoval britskou lodí do Anglie
a spokojil se s péčí místních portugalských
správců.
Kupodivu brzy pookřál natolik, že se mohl
vydat z Luandy nazpět do vnitrozemí. Přestože
volil téměř stejnou cestu, obtíže byly ještě
těžší. Přidalo se totiž nepřátelství kmenů,
jejichž územím výprava procházela. Po krátkém odpočinku v Linianti opět s podporou
náčelníka Sekeletua vyrazil údolím Zambezi
proti proudu. Cílem byl ‚Mosi-oa-tunya‘
(The smoke that thunders neboli Kouř který
hřmí). A tak 17. 11.1855 jako první Evropan
Livingstone spatřil obrovské vodopády řeky
Zambezi, řítící se do stometrové hlubiny přes
hranu dlouhou 1600 metrů. Livingstone je zcela
výjimečně pojmenoval Viktoriiny vodopády:
„Nazval jsem je vodopády Viktoriinými. Je to
jediné anglické jméno, které jsem dal některé
části africké pevniny.“
Roku 1856 dosáhla výprava města
Quelimane na pobřeží Indického oceánu
v dnešním Mozambiku. Livingstonovi se tak
podařilo něco, co dosud bylo pokládáno za
téměř nemožné. Za dva roky úspěšně přešel
dvěma směry napříč celou střední Afrikou.
Jen druhá polovina cesty, návrat na východ,
představovala téměř 6500 km, převážně pěším
pochodem.
Byl překvapen, že nezdravé podnebí
a občasné nepřátelství domorodců bylo to
jediné, na co si mohl stěžovat. Jinak to byl
převážně kraj příjemný, vhodný zvláště pro
pěstování všech tropických plodin. „Tamější
kraje poskytovaly pouze po nepatrné práci
tolik kávy, že by si za ni mohli domorodci
opatřit všechny životní potřeby.“
Navzdory všem hrůzostrašným zkazkám
o krvelačnosti černochů napsal: „Neočekávané
objevení bílého muže vždy vzbuzuje úzkost
a strach. V dědinách prchají před bělochem

psi, ocasy mezi
nohama, …; ženy
se dívají skulinami, a jakmile se
přiblížíte, zmizí
rychle uvnitř v
chatách; malé děti,
potkají-li vás, dají
se do takového
křiku, jako by
dostaly křeče.“
Nakrátko zavítal naposledy
do Evropy. Koncem roku 1856 se
objevil v Anglii,
Lék na malárii
dva roky se snažil
získat podporu
pro své misionářské cíle. Napsal na základě
svých cestovních deníků Missionary travels
and researches in South Africa in-cluding a
sketch of sixteen years‘ residence in the interior of Africa (1857). Kniha se stala rázem
bestsellerem.
V březnu 1858 se do Afriky vrátil, tentokrát
spolu se ženou Mary a bratrem Charlesem.
Plánoval proniknout proti proudu Zambezi co
nejdále, znemožnily to však peřeje Kebrabasa.
Později objevil jezero Nyassa (Malawi). Tehdy
jej postihla těžká rodinná tragedie, po třech
měsících společných cest jeho choť Mary
ve stanici Šupanga v dubnu 1862 zemřela
na horečnaté onemocnění. Expedice byla
předčasně ukončena. Důvodem nebyla jen
smrt manželky. Livingstone neustále usiloval o
zrušení otrokářství a jeho trvalý nátlak přiměl
portugalského krále, aby se zavázal, že se s
tím pokusí skoncovat. Portugalská správa však
naopak začala naléhat na brit-skou správu,
aby donutila Livingstona Afriku opustit. Pod
záminkou, že výsledky expedice neodpovídají
vynaloženým nákladům, dostal Livingstone
příkaz k návratu. V dubnu 1864 odjel do Velké
Británie, kde se dozvěděl, že syn Robert,
dobrovolník v Lincolnově vojsku, padl v bitvě
u Gettysburgu v americké občanské válce.
Nezůstalo jen u těchto tragedií. Livingstone
ve snaze usnadnit vzájemný obchod na jím
objeveném jezeře Nyassa (dnes jezero Malawi)
investoval všechny své úspory do konstrukce
obchodní lodi „Lake Nyassa“. Ukázalo se
však zcela nemožné dopravit ji, byť po částech,
do cíle svého určení. Livingstoneovi nezbylo,
než ji prodat, zájemce se našel v indickém
Bombayi. S lodí se podařilo přeplout Indický
oceán a skutečně ji prodat. Livingstone však
vložil utržený obnos do Indian Bank, která
záhy poté zkrachovala.
Z Bombaye se Livingstone naposledy vrátil
do Evropy. Od července 1864 intenzivně pracoval na své druhé knize – „Narrative of an
expedition to the Zambesi and its tributaries;
and of the discovery of Lakes Shirwa and
Nyassa, 1858-1864“ (1865) a co nejvíce času

trávil se svými dětmi. V srpnu 1865 znovu - již lu.Tropické lijáky a bahnitá krajina jej zcela
naposledy odcestoval do Afriky. Tentokrát jej vyčerpaly. Stále častěji mu museli pomáhat
The Royal Geographical Society požádala, nosiči. V osadě Ilala však bylo všem zřejmé,
aby vypátral prameny Nilu. Pětileté úsilí vedlo že Livingstoneovi dochází síly a nemá ani
ke zmapování rozsáhlých oblastí Afriky, niko- vůli k dalšímu pochodu. Ve vesnici náčelníka
liv však k cíli cesty. Dlouhé marné hledání Čitamba pro něj postavili chatrč a uložili jej na
se nutně projevilo na zdraví cestovatele. Při improvizované lůžko. Ve čtyři hodiny ráno dne
jedné ze zastávek mu byly ukradeny všechny 1. května 1873 byl velký cestovatel nalezen
léky. V březnu 1869 Livingstone trpěl pneu- mrtev, klečíc u svého lože při motlitbě.
monií, přicestoval do Udžidži a zjistil, že
Podle místního zvyku domorodí průvodci
všechny zde uložené zásoby byly odcizeny. pohřbili jeho srdce hluboko do africké
Přes průjmové onemocnění a tropické vředy země. Tělo usušili na slunci, pečlivě zabalili
na dolních končetinách poté dosáhl Barbary, a dlouhou a nebezpečnou cestou je donesli
kde jej zastihly tropické lijáky.Nakonec se až do Zanzibaru, kde je odevzdali anglickým
po skončení dešťů vrátil do Udžidži u jezera úřadům. Livingstoneovy ostatky tak odpočívají
Tanganika v říjnu 1871.
ve Westminsterském opatství v Londýně,
Churavý cestovatel pochopitelně neměl ale srdce navždy patří jeho milované černé
tušení o tom, že africkou divočinou se Africe.
metr za metrem probíjí výprava, které velí
Na svých cestách nezapomínal na svoji
Henry Morton Stanley, a že jejím hlavním lékařskou kvalifikaci. Popsal řadu afrických
cílem je nalézt právě řadu let nezvěstného chorob, jako tropický vřed, kurděje a malárii.
Livingstonea. Stanleymu se to nakonec přes Jako jeden z prvních používal k léčbě malávšechny obtíže podařilo. Takto líčí setkání dne rie chininu v dávkách dodnes uznávaných
10.11.1871 literární dokument:
za účinné. V důsledku toho mortalita mezi
Livingstone se namáhavě posadil. Probudily členy jeho výprav byla významně nižší než u
ho vzrušené hlasy přicházející zvenku. jiných badatelů. Recept svého léku popsal v již
Dovnitř vběhl rozčilený sluha. „Rychle, pane, zmíněném cestopisu Narrative of an expedivenku je Angličan! Viděl jsem ho … hledá tion to the Zambesi and its tributaries. Firma
vás …“ Za okamžik se mělo uskutečnit jedno Burroughs Wellcome vyráběla přípravek až
z nejdramatičtějších setkání celého 19. století. do r. 1920. Tušil a správně popsal možný vztah
Uprostřed černého kontinentu se po měsících mezi malárií a štípnutím moskytů. Všimnul si
usilovného hledání našli a pozdravili dva také souvislosti mezi opakovanými horečkami
bílí cestovatelé: David Livingstone a Henry a kousnutím klíštěte. Popsal souvislosti mezi
Morton Stanley.
změnami klimatu a nemocemi jako zápal plic,
Novinář a cestovatel Stanley byl u cí- tyfem a úplavicí.
le. Podařilo se mu najít muže, k jehož
Livingstoneovo jméno nesou dnes vodopády
nejvýznamnějším objevům ve vnitrozemí na řece Kongo a pohoří na východní straně
Afriky bude navždy pařit průzkum mnoha řek, jezera NASA.
zejména pak veletoku Zambezi od pramene
(J.Novák)
až k ústí, Viktoriiných vodopádů, jezer Ňasa
a Tanganika i bezodtokového jezera Ngami.
Berrdová K.: David Livingstone (1813Stanley si poznamenal: „Konečně jsme stáli 1873). Přemožitelé času č. 2, MON Praha,
před domem, kde bydlel a kde mě očekával dr. 1987, s. 172-176
Livingstone. Důstojně jsem prošel zástupem
http://library.thinkquest.org/4034/livinglidí, který přede mnou ustupoval. Byl bych se stone.html
k němu rozběhl, ale v přítomnosti
všech těchto lidí kolem jsem se
styděl. A tak jsem nakonec učinil
to, co mi v té chvíli kázala falešná
hrdost. Přistoupil jsem blíž,
smekl jsem a zeptal se: Doktor
Livingstone, I presume. Nemýlím
se, že?“
Stanley svůj původní záměr
nesplnil.
Livingstonea
sice
uprostřed africké divočiny našel,
ale stárnoucí cestovatel se už nikdy
do Evropy vrátit nechtěl. Jeho
druhým domovem se navždy stala
Afrika s velkou rodinou černých
přátel.
Setkání dvou cestovatelů 10. 11. 1871
Naposledy se vydal na další cestu.
Henry M. Stanley (vlevo) a David Livingstone
Putoval na jih podél východního
břehu jezer Tanganyika a Banweu-

Z DÁVNOVĚKU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Potkávající se dvě patroly kráčely těžce kolem sebe. Pravá levá, pravá
levá, tvrdý krok, tvrdý krok …
„Stůjte!“ „U Pražského Jezulátka, tady někdo leží … Honem světlo!“
Velitel poklekl na zem. „Posviťte sem …!“
„Žena!“ zvolal jeden z vojáků, ihned však zděšeně ustoupil zpět
a pohodil hlavou. „Podívejte se, podívejte!“
Nyní se sklonili všichni mužové hlídky nad ležícím tělem. Odporná
změť červů a hmyzu se hemžila v měkkém mase. Jeden prs mladé ženy
byl napolo rozežrán a uhnilý, pysky chyběly, v tvářích byly díry, dvě
žebra vyčnívala bíle a hrotitě, vlasy byly slepené a zplstěné.

Zajímavý příběh z dávnověku soudního lékařství přiblížila povídka
„Nález v Jelením příkopě“ (*). Uvádíme několik úryvků, které nám děj
povídky přiblíží. Současně také upozorníme na Znovuotevření Zlaté
uličky na Pražském hradě, která prodělala roční důkladnou rekonstrukci. Děj povídky se odehrává v období třicetileté války za panování
císaře Ferdinanda III.
Nález v Jelením příkopě
„Heslo?“ zaznělo skrze šustící divoký déšť, jenž stlačoval listí stromů
v Jelením příkopě, že tvořilo zelenou střechu. „Císař Ferdinand III.
a Praha!“ „Parola?“ „Hradčany a Vyšehrad!“ „Jděte!“
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Strnulým zrakem pozoroval Guido svou oběť. Toto po ní zbylo? Tyto
tváře, jež nebyly více tvářemi, kdysi vášnivě líbal, tyto zauzlené, nelesklé
a lesní prstí pokryté vlasy kdysi hladíval a tiskl na rty?
„Vanitas!“ vzkřikl Guido da Bassano, „Vanitas, vanitatum vanitas,
liché a pomíjející je všecko pozemské.“ Sáhl po hlíně, hnětl ji a počal
své strašlivé dílo …
Po třech dnech a nocích byl hotov. Vyvedli ze žaláře Guida da
Bassano. Oslepen zavřel oči; zlaté sluneční paprsky byly po tak dlouhé
temnotě kolem něho, sršely kolem něho jako žluté plameny. O několik
minut později bylo po všem. Podle daného slibu lámali Florenťana od
hora dolů, rozdrtili mu nejprve čelo, aby dlouho netrpěl. Zemřel, odpykav svou vinu uměním …
Jeho dílo stálo v kostele svatého Jiří. Té mrtvé ženě v rozkladu říkali
„Vanitas“ …

„Oldřichu a Václave, ty tady zůstanete na stráži! Musím ihned ten
nález ohlásiti kapitánovi. Dále!“
........
Opět přiřinčela hlídka, byl s ní nyní felčar a někdo velký s bílým krejzlem a v černém taláru; radní pán Prokop z Morkovic, jemuž podléhala
Malá Strana.
„Jak dlouho myslíte, felčare, že ta ženština tady již ležela?“ Felčar,
malý, jako led šedivý mužík, mrtvolu prohlížel. Potom si zamnul
červené ruce a odvětil poníženě: „Odhaduji to na tři až čtyři měsíce,
Vaše Milosti!“ „Nic neodhadoval, nýbrž řekl to přesně! Jak dlouho
tedy?“
Radní pán funěl zlostně. „Na hodinu a den se to nedá stanoviti, Vaše
Milosti. Nebyl jsem při té vraždě!“ „Vraždě? To říká rovnou a bez
obalu; vraždě?“ „To mohu říci s dobrým svědomím, Vaše Milosti.
Tadyhle, račte se sám podívati, co jsem v prsou mrtvé nalezl!“
Něco se zablýsklo za záře pochodní ve felčarově ruce. Byla to dýka
zvláštní podoby.
Felčar pokračoval: „V daleké Itálii jsem viděl takové dýky, ve
Florencii a v Benátkách. Tam je nosí mladí šlechtici za pasem.“
Radní pravil: „Ježto jste, felčare, doposud tak dobře usuzoval, prosil
bych vás, abyste mluvil dále. Prokážete justici velkou službu a také jeho
císařskému Veličenstvu. Co je tedy s tou dýkou?!!“
Felčar řekl: „Ježto Vaše Milost mluvila o císařském Veličenstvu
a o službě, musím tedy mluviti. Jak víte, bydlím v jednom z domečků ve
Zlaté uličce, a vedle mne bydlí asi půl roku již mladý sochař z Florencie
Guido da Bassano. Ten nosil takovou týku, ale již dlouho jsem tu zbraň
u něho neviděl…“ Radní pán zafuněl hlasitě. „Myslíte, felčare, toho
umělce, který dělal poprsí manželky radního pána von Steinschneidera
a sklidil za to tolik díků a uznání?“ „Toho míním, Vaše Milosti!“
......
„Vy jste sochař Guido da Bassano?“ „Ano, jsem.“ „Oblecte se
a pojďte s námi!“ „Přiznejte, že to je vaše dýka, jež byla nalezena
v hrudi mrtvé Brigity Pospíchalové … jen to přiznejte, jinak vám to
bude vytaženo z úst na skřipci v Černé věži, až vám při tom přejde zrak
i sluch!“
„Nemusíte se namáhati, přísný pane, ano, zabil jsem Brigitu! Nechtěl
jsem ji popřáti nikomu jinému. Miloval jsem ji.“
.....
Již po týdny seděl Guido da Bassano v nejspodnějším sklepení Černé
věže, očekávaje svůj ortel. Nejvíce trpěl tím, že nemůže pracovati, že
jeho prsty, které byly zvyklé utvářeti hlavy a postavy z měkké hlíny,
jsou odsouzeny k nečinnosti. Ještě jednou směti vytvořiti něco krásného, velkého, mocného. Když jednou Guido da Bassano opět to slovo
zoufale a zuřivě křičel, jasný a hluboký hlas řekl: „Smíte ještě jednou
pracovati a tvořiti, Guido da Bassano. Poslyšte: rada města Prahy, jež si
váží vašeho uměni, nikoli člověka, který zavraždil, chce vám prokázati
velkou přízeň. Podívejte se …“
Radní pán dal otevříti bednu, již čtyři mužové přivlékli dolů po schodech. Guido da Bassano zděšeně couvl. Tu ležela … tak, jak byla nalezena, v rozkladu a rozežrána červy, mrtvola Brigidy, již on zavraždil.
„Jestliže se vám podaří, Guido da Bassano, vymodelovati za tři dni
a tři noci tělo vaší oběti tak, jak je, pak budete lámán kolem od hora
dolů, nikoli zdola nahoru, abyste měl rychlejší a lehčí smrt, snad lehčí,
než měla tato zde. Rozuměl jste?“

Zlatá ulička v Praze leží mezi hradčanskými zdmi a starým Úřadem
nejvyššího purkrabího. Domky byly obývány až do 2. světové války,
avšak už za první republiky se dbalo na to, aby nebyly příliš měněny
– aby nerušily pitoreskní ráz uličky.
Jedná se o zbytky zástavby Pražského hradu. Domky tu v 16.
století stály jen jako nouzová obydlí, snad tu původně bydleli zlatníci.
Nejstarší název uličky byl Zlatnická. V roce 1597 požádali „střelci při
branách Pražského hradu“ císaře Rudolfa II. o svolení, aby mohli
v nově opravené zdi oblouky zazdít a zřídit si v nich komůrky, které
by zabíraly jen hloubku výklenků. V reskriptu datovaném 16. září 1597
Rudolf jejich zřízení povolil. „Červení střelci“, jak se jim podle barvy
stejnokroje přezdívalo, nedostali nové příbytky darem. Stavěli si je
vlastním nákladem a také je prodávali a kupovali, nejdříve mezi sebou
a později i jiným osobám, které do jejich sboru nepatřily. Zpočátku to
byli různí zaměstnanci Hradu – vrátní, hlídači, zvoníci apod., později
i lidé, kteří ve Zlaté uličce sami nebydleli a domky dále pronajímali.
Velmi brzy se domky začaly rozšiřovat do uličky různými přístavky
a topeništi.
Nové přístavky vznikaly i při protilehlé románské zdi
a stěně hradního purkrabství. Prostor uličky byl nakonec tak stísněný,
že místy nedosahoval na šířku ani jednoho metru.
Při asanaci v roce 1864 byly tyto přístavky, kotce a dřevěné kolny
odstraněny a ponechány pouze domky podél severní hradby. Po druhé
světové válce Kancelář prezidenta Československé republiky domky
od posledních majitelů vykoupila a celková úprava Zlaté uličky byla
dokončena v roce 1955 pod vedením architekta Pavla Janáka. Barevné
řešení fasád navrhl malíř a filmový tvůrce plzeňský rodák Jiří Trnka.
Podstřeší oblouků hradební zdi tvoří obranná chodba spojující Bílou
věž s válcovou dělovou věží jagellonského opevnění – Daliborkou.
Ulička si získala přízeň mnohých českých spisovatelů, výtvarníku
či básníků. V domě č. 22 tu žil od listopadu 1916 do března 1917 spisovatel Franz Kafka, napsal zde většinu povídek sbírky Venkovský
lékař. V domku č. 12 se scházeli spisovatelé a básníci – František Halas,
Jaroslav Seifert nebo Vítězslav Nezval.
Celá ulička se těší velké oblibě turistů, snad i pro svůj pohádkový
vzhled pastelových tónů, maličkých oken a dveří, nízkých střech
a spoustě komínů. Po roční rekonstrukci znovu nabízí nasát ovzduší
dávno uplynulých staletí.
(Pozn.: Vanitas znamená pomíjivost)
(*) Karlů V.: Povídky ze Zlaté uličky. Politika, Praha 1940
(jn)

KOLEM SVĚTA PO TRANSPLANTACI SRDCE A LEDVINY
Před šesti léty - 5. května 2005 – se ze San
Diega v Kalifornii vydal na ojedinělou sólovou
cestu pan Ardell Lien. Takovou odvážnou
plavbu před ním uskutečnili jen Josua Slocum
v letech 1895-1898, pak po více než 70 létech
Sir Francis Chichester (1966-1967) a Sir Robin
Knox-Johnson (v r. 1969). Ten se do historie
zapsal jako první, kdo tuto cestu absolvoval
non-stop.
Na cestě, na níž se vydal Ardell Lien však
bylo přece jen něco zvláštního - jednalo se
o člověka, který krátce před cestou prodělal
transplantaci srdce a ledviny. Uveďme o jeho
cestě několik údajů.
Ardell Lien se narodil v r. 1938 ve Spring
Grove v Minesotě, kde také navštěvoval až
do 5. třídy jednotřídní základní školu. Poté
se celá rodina přestěhovala do Caledonie,
rovněž v Minnesotě, kde Ardell žije dodnes. V
r. 1955 vstoupil do americké armády a sloužil

ve Vietnamu. V r. 1981 odešel do důchodu. Po
dobu dalších 11 let měl se svojí manželkou
Maureen realitní kancelář v městě Puyalupp
ve státě Washington.
Oba manželé mnohá léta toužili strávit delší
dobu na moři. Zakoupili třináctimetrovou jachtu
Moon Shadow a po týdenním navigačním kurzu
v Tacomě (stát Washington) se s ní Ardell vydal
do Seattlu a zpět. Manželům se cestování na moři
tak zalíbilo, že prodali všechen svůj majetek a na
vodu se odstěhovali nadobro. Strávili tak plných
šest let, z nich většinu v Mexiku.
V r. 1998 však se náhle Ardellův zdravotní stav zhoršil. Díky dvěma přátelům, kteří
manželům pomohli vrátit se do San Diega,
mohl absolvovat pobrobné lékařské vyšetření.
To prokázalo městnané srdeční selhání. Lékaři
mu zakázali cestovat do vzdálenějších destinací pro případ, kdy se jeho zdravotní stav
zhorší. V r. 2001 Ardell výrazně zhubnul, cítil
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se stále vyčerpaný, spal 18 hodin denně a fakticky byl trvale upoután na lůžko. Po zevrubném vyšetřen v Mayo clinic v Rochesteru
(MN) byl zařazen na seznam čekatelů na
srdeční transplantaci.

V listopadu téhož roku ošetřující lékaři
zjistili, že postupně dochází také k selhání
ledvin, takže byl zařazen mezi čekatele na
kombinovanou transplantaci srdce i ledviny.
V předvečer Nového roku 2004 obdržel ze
St. Mary´s Hospital zprávu, že transplantáty
jsou připraveny. V časných ranních hodinách
2. ledna 2004 byla zahájena dvanáctihodinová operace, během níž bylo nejdříve transplantováno srdce a hned poté všita ledvina,
zatímco dvě původní vlastní ledviny zůstaly
na místě. Současně byla odstraněna náhodně
zjištěná hernie.
Zotavení po náročné operaci probíhalo
rychle, v letních měsících téhož roku již vlastními silami rekonstruoval nový dům.
„Během hospitalizace jsem přemýšlel o tom,
jak dodat odvahy dalším, aby byli ochotni stát
se případně dárci orgánů a pomoci tak zmírnit dárcovskou krizi. Ta spočívá v tom, že na
seznamech osob, čekajících na transplantaci,
je skoro 100 tisíc nemocných. Napadlo mne
podniknou cestu kolem světa a upozornit tak
na tento problém.“
Žena Maureen o tom nejdříve nechtěla ani
slyšet, později se však nechala přesvědčit. A tak

v těsné spolupráci s organizací Lifesharing se
vydal 5.5.2005 na palubě devítimetrové jachty
Catalyst na cestu.
Větším problémem, než najít dostatek prostoru pro léky, se ukázalo uchovat je bezpečně
v suchu. Nakonec to vyřešily vzduchotěsné
skleněné kontejnery. Na palubě nebyla žádná
lednička a „kapitán“ se tak musel spolehnout
pouze na konzervované a balené potraviny.
S pitnou vodou problém neměl, na lodi měl
k dispozici desalinační aparaturu. Vezl si asi
25 kg sušenek a bohatý výběr instantních
polévek. Měl také malý sporák, aby si mohl k
jídlu připravit čerstvé ulovené ryby.
Při vyplutí měl tříměsíční zásobu léků.
Plánoval, že další tříměsíční příděl si pošle
do Austrálie. Obdobné zásilky pak na něj
čekaly v Durbanu v Jižní Africe, pak ještě
v Panamě a v Honolulu. Jedinou zevrubnou lékařskou prohlídku absolvoval poté, co
dorazil do Durbanu. Odletěl do Mayo Clinic
předvést se svým ošetřujícím lékařům, byla to
jejich podmínka před tím, než s cestou vůbec
vyslovili souhlas.
Trasa okolo zeměkoule vedla přes 19
přístavů. V Jižní Africe se setkal s výše
zmíněným Sirem R. Knox-Johnsonem. Když
vzájemně porovnali své zkušenosti, vyplynul z
nich obrovský pokrok v navigaci, předpovědi
počasí, informovanosti atd.
Při tak dlouhé cestě neprobíhalo vše zcela
hladce, musel se vyrovnat s prudkými větry
a tropickými bouřemi. Vyhledání příznivých
proudů a větrů bylo důvodem, proč po proplutí
Panamským průlivem namířil na Havajské
ostrovy a poté vlastně zpět do San Diega
v Kalifornii. Tehdy na úseku od Galapág na
Havaj také nejvíce pocítil osamění – 43 dnů
nespatřil jedinou loď.
Cesta skončila šťastně 6. října 2006. Během
své 17měsíční cesty urazil po mořích a oceánech
31 tisíc námořních mil. Na molu v San Diegu
jej očekávala žena Maureen a celý lékařský
tým – především rodinný lékař Dr. Brooks
Edwards, kardiochirurg dr. Richard Daly,
transplantační koordinátor Pat Pagel, a mnoho
dalších, včetně zástupců medií. Po slavnostním uvítacím ceremoniálu Lienovi odletěli
domů do Minnesoty a Ardell se v Mayo Clinic

podrobil zevrubnému vyšetření. Lékaři byli
překvapeni, v jak dobrém zdravotním stavu se
pacient z dlouhé cesty navrátil.
Dalším pozitivním výsledkem jeho putování
bylo trojnásobné zvýšení počtu potenciálních
dárců orgánů v Kalifornii, jejich počet tak
přesáhl jeden milion. Souhlas k případnému
poskytnutí orgánu k transplantaci musí
Kaliforňané dát písemně. Obvykle jej podepisují pří získání nové řidičské licence či při
obnově staré.
A co dělá mořeplavec po pěti letech od
dosažení svého vysněného cíle: „Půl roku
trávím s manželkou doma, půl roku na Floridě.
Na moře už nevyjíždím, věnuji se golfu a devět
z deseti dnů absolvuji chodecké túry, zejména
na Floridě, kde je rovinatý terén. Do fitcentra
nechodím. Každý rok mne kontrolují v Mayo
Clinic, pokud by se vyskytly problémy, tak
častěji. Naštěstí však zdraví drží. S manželkou
jsme byli ve Washingtonu přimluvit se, aby
velké pojišťovny výrazněji přispívaly na dialýzu Bylo by zapotřebí alespoň zdvojnásobit
frekvenci dialýz u nemocných. Slíbili nám,
že se podnětem budou zabývat. Pro stejně
postižené, jako jsem já, mám jednu rodu: Nikdy
to nevzdávejte.“
(podle zahraničních pramenů -jn-)
Lore G.: Capt. Ardell Lien Makes History
as the First Heart/Kidney Transplant Patient
to Sail
Solo Around the World. EasyLink Access
#: 129

VZPOMÍNKY NA ISTANBUL
kávové vytříbenosti. Káva se zde pije hlavně instantní, což je pro osoby
vybraného kávového vkusu úpadek až zdrcující. Tureckou kávu, jak ji

Jelikož jsem ve městě pobyla dva dny, z toho více než polovinu
v konferenční místnosti, mohu svými zkušenostmi a postřehy snad
pomoci těm, kdo se do metropole chystají pracovně, než nabídnout
validní cestovatelskou reportáž.
Počasí. Je samozřejmě na místě zjistit před výjezdem aktuální
předpověď, což jsem sama nějakým nedopatřením opomněla a poněkud
předpojatě očekávala únavné parno. Leccos naznačoval už po příletu
vzorek nočních spolupasažérek v místní MHD, zahlédla jsem i kozačky.
Průměrné jarní teploty jsou vlastně podobné těm našim, navíc je
potřeba počítat s vyššími srážkami a větrem, město je to přímořské.
Obyvatelé. Mužský rod zde více než na místě. V ulicích se vyskytují
zejména muži, posedávají u obchodů, pokud Vás zrovna neoslovují.
Osobně jsem pozorovala stupeň kontaktnosti místy až nad míru snesitelnosti. Během krátké procházky jsem odmítla jedno pozvání na
čaj, několik bukletů za výhodnou cenu, posléze jeden jen pro mě
zdarma, a asi čtyři taxikáře. V průvodci Marco Polo píší, že Turci milují
smlouvání. S tím mohu souhlasit a asi bych u toho zůstala, byť se jedná
o shovívavý eufemismus. Smlouvání je předehra, na jejímž konci bývá
nedostatek jedné měny a podivný přepočet do měny druhé. Platit
můžete v tureckých lirách nebo eurech.
Jídlo. Skvělé. Maso normálně téměř nejím, ale místní nabídce jsem
nechtěla odolat. Také dezerty jsou velmi svůdné, dorty zdobností
připomínají umělecká díla. Osoby s baristickými sklony ale zklamu,
pořádnou kávu nebo kavárnu aby jeden pohledal. Ty tam jsou časy

Turecká děvčata na školním výletě
v paláci Topkapi (foto: LE)
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je v permanenci asi jako brzda nebo plyn. Pak cigarety, jízda po krajnici,
která je široká asi jako běžný jízdní pruh, ledabylé přejíždění plné čáry.
Na světlech v zácpě nákup vody od malého chlapce, který ji nabízí mezi
stojícími auty. A nakonec placení, zase to protivné handrkování...
Ráda bych končila pozitivně. Co mě mile překvapilo, byla pouliční
gramotnost angličtiny. A ženská móda. Nemluvím teď o ženách
v burkách. Mluvím o ženskosti stylu některých Turkyň, šátcích, exotických látkách a propracovaných detailech, vedle kterých naše džíny
pod a bundy nad pupík působí smutně. A jako pozitivní hodnotím
i zastavení turecké invaze u Vídně r. 1683, i když mít moře by bylo
fajn...
Lada Eberlová

známe u nás, jsem nepotkala, a jak píše průvodce Marco Polo, ani se
v Turecku nepije.
Doprava. Vzhledem k více než deseti milionům obyvatel se dá
potřeba dopravního prostředku očekávat. Jela jsem MHD - autobusem - asi pět zastávek za necelých sto korun v přepočtu. Řidič
tentokrát ani nesmlouval a dav mě posunul, bez jízdenky, aniž jsem
stihla vyjádřit cokoli. Platí se u řidiče. Pak jsou tu všudypřítomné žluté
taxíky. Zastavují spontánně, aniž cokoli naznačíte. V autě nenajdete
bezpečnostní pásy, tedy najdete jen jejich část. Ať už jedete kamkoli,
počítejte, že cesta bude dlouhá. Taxikář ji krátí konverzací, anglická
slovíčka ale začínají i končí Milanem Barošem. Toho tu znají snad
všichni a těší se nesmírné oblibě. Obrazy moře, staré i nové zástavby,
ušmudlaných ulic i obyvatel podbarvuje dotěrný zvuk klaksónu, který

JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA NA ISTANBUL...
Když jsem si přečetl vzpomínku kolegyně
Eberlové na její návštěvu v Istanbulu před
několika dny, vybavila se mi vzpomínka na
Istanbul stará již hezkou řádku let. Ten můj
příběh se odehrál někdy ve druhé polovině
osmdesátých let.
Dostal jsem tehdy pozvánku k několika
přednáškám pro posluchače Fakulty tělesné
výchovy Kuvajtské univerzity,. Tehdy nebyly
letenky ještě tak běžné, jako dnes, v Kuvajtu
žila s rodinou moje sestra, a navíc s putováním
po souši do této oblasti jsem měl z minula
již určité zkušenosti. Vypravil jsem se tedy
vlakem po ose Praha – Budapešť – Bukurešť –
Sofie do Istanbulu. Tam jsem dorazil v časných
ranních hodinách, dal si batoh do nádražní
úschovny, po dlouhé době si prošel opět staré
město, a když se čas nachýlil k večeru, vypravil
jsem se na nádraží, abych stihnul další spoj do
Ankary.
Věděl jsem samozřejmě, že nádraží na maloasijské straně se nachází na předměstí Haydarpasa,
kam musím putovat asi 8 kilometrů. Šetřili jsme
si každý devizový pětník, takže jsem neměl žádný
problém v tom, abych po dlouhých hodinách
strávených ve vlacích jízdou na Balkán pár
hodin ťapal po svých.
Každý, kdo někdy navštívil Istanbul ví, že
spojnici mezi evropským a asijským kontinentem tu tvoří Bosporský most (Boǧaziçi
Köprüsü), klenoucí se 64 metry vysoko nad
hladinou moře. Byl dokončen v r. 1973. Má
šířku 39 metrů, podepírají jej dva ocelové
pylony vzdálené od sebe téměř 1100 metrů.
V době svého vzniku byl čtvrtým nejdelším
visutým mostem světa, ty tři před ním se

nacházely v USA. Na evropském předmostí
se rozkládá satelitní čtvrť Ortakoy na asijském
Beylerbeyi. Vozy musí platit mýtné, když jedou
z Evropy do Asie, opačným směrem nikoliv.
Vyzvedl jsem si batoh a po hodinové pouti
z istanbulského hlavního nádraží jsem dorazil k úpatí nájezdu na most. Abych nemusel obcházet nájezd ve směru do vnitrozemí,
vydrápal jsem se do příkrého svahu a konečně
jsem se ocitl na úzkém chodníku vroubícím
osmiproudovou vozovku. Nijak mi nepřišlo
divné, že jsem musel - dost namáhavě –
přelézt vysoký plot, připisoval jsem to tomu,
že přístup na most je vyhrazen chodcům jinde,
než kudy jsem se na něj dostal já.
Vydal jsem se do Asie. Ten most měří z jedné strany na druhou 1510 metrů. Bylo mi
trochu divné, že jdu po mostě sám, ale přičítal
jsem to tomu, že je jednak pokročilá doba – už
se šeřilo, jednak že domácí zřejmě používají
vlastní vozidla či HDP. A tak jsem se docela
uklidnil, když po desetiminutovém pochodu jsem v dáli uviděl dvě postavy, směřující
opačným směrem.
Nijak mne nezneklidnilo, když jsem po
dalších dvou stech metrech rozpoznal uniformy policistů. Jenže když jsme přišli ještě
blíže, seznal jsem, že naše setkání se neodbude
jen tak nějakým ledabylým pozdravem ze
slušnosti. Ti dva totiž, on a ona, velmi rázně
zamířili ke mně a nejdříve turecky a pak
lámanou angličtinou chtěli vědět, co na mostě
dělám. Když jsem vysvětlil, že jdu na nádraží
do Haydarpasy, kam mi v té době zbývalo ještě
pěkných pár kilometrů, nevěřícně pokývali
hlavami a vyzvali mne k následování.

Za čtvrt hodiny jsme dorazili na jejich
okrskovou strážnici. Zde se mého výslechu ujal
velitel, jeho angličtina byla o poznání na vyšší
úrovni než mých již známých pochůzkářů. Na
všechny otázky jsem odpověděl podle pravdy:
co jste dělal na mostě? Odkud a kam jdete?
Kam máte namířeno? Jak dlouho se zdržíte?
Máte fotoaparát? Co jste fotografoval? Atd.
Z batohu jsem vedle osobních dokumentů,
tranzitních víz, zvacích dopisů a připravených
přednášek vylovil i jízdenky z Plzně až do
Ankary (dál jsem nic neměl). Bylo mi sděleno,
že chůze po mostě je striktně zakázána, že
všude jsou napsána upozornění na tento zákaz,
a že se vystavuji riziku vysoké pokuty, pokud si
takto počínám.
Samozřejmě jsem se nijak nehádal, omluvil se svojí neznalostí jazyka a nevšímavostí
(o lezení přes plot jsem raději pomlčel)
a slušně je požádal, zda by mi to pro tentokrát
prominuli, že příště už to neudělám. A že mně
za půl druhé hodiny jede vlak, takže ... buďte
tak laskavi a pusťte mne, abych těch dalších
pár kilometrů stihnul dojít.
Byli velkorysí. Pustili mne bez následků –
a ještě mi ukázali na mapě, jaký kus cesty mne
ještě čeká. Dokonce nabídli, že mi zavolají
taxi. To jsem zdvořile odmítl a rázně vykročil
do tmy. Ta cesta ztemnělými částmi asijských
předměstí Istanbulu nebyla vůbec jednoduchá,
ale nakonec to dobře dopadlo. Do Haydarpasy
na nádražní terminál jsem dorazil včas, můj
noční rychlík do Ankary byl připraven, našel
jsem si volné místo k sezení a vyrazil vstříc
dalšímu putování. Zdaleka jsem tehdy netušil,
že mé zadržení na Bosporském mostě bylo jen
malou epizodkou ve srovnání s tím, co mne
ještě na cestě do Kuvajtu potká.
Před usnutím jsem si jen pomyslel, jaké
bylo štěstí, že mne turečtí policisté zadrželi
až za polovinou mostu a de facto dovedli
směrem, kam jsem měl tak jako tak namířeno.
Kdyby mne odvedli zpátky, jednak by mi
ujel vlak, a jednak bych byl nucen další den
utratit značnou částku za autobus či převoz
na opačnou stranu. Po druhé jít pěšky přes
Bosporský most bych si určitě netroufnul.
J. Novák

130 LET ORGANIZOVANÉ CYKLISTIKY V ČECHÁCH (II)
V minulém čísle jsme se zmínili o založení prvního klubu cyklistů v r.
1881. Vzhledem k tomu, že cyklistika je u nás jedním z nejmasovějších
sportů a na kole za svého života někdy jezdil skoro každý, přinášíme
ještě několik historických dat, s tímto jubileem souvisejících.
S cyklisty si zákonodárství dlouho nevědělo rady. Až v roce 1893 se

konečně ujasnilo, kdy bude cyklista trestán. Stane se tak, když „buď
vůbec při setkání či předjíždění nedá znamení zvoncem nebo píšťalkou
nebo ve vzdálenosti menší než 20 m, když dal znamení a zpozoruje,
že koně se lekají a neseskočí, nebo když znamení dá, seskočí, ale kolo
vede mimo koně nedbaje, že se lekají.“
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nezadržitelným vývojem, až přišel geniální vynález; vznikl takzvaný
bezpečník, „velocipéd bezpečný“. Angličan John Harry Lawson umístil
pedály nikoliv už na vidlici předního obrovského hnacího kola, nýbrž
do rámu uprostřed, a přenesl tak sílu jezdce na zadní kolo řetězovým
převodem. První bezpečné kolo se nazývalo cangaroo, jako vylepšený
typ pak se dlouho jmenoval rover. Už v roce 1885 se v časopise Cyklista
objevuje inzerát: „Kdo prodá ojetý Cangaroo-Safety a za jakou cenu?“
První vyobrazení roveru se objevuje už v roce 1886. Velká mezinárodní výstava kol v Lipsku roku 1889 soustředila 643 různých kol,
ze dvou třetin německých, z jedné třetiny anglických. Z nich bylo už jen
106 vysokých bicyklů. Převládaly bezpečníky s 265 kusy.
V roce 1895 už nové rekordy na vysokém kole nebyly zaznamenány,
závody na nich skoro úplně vymizely z programu. Když se 8. září 1894
závodilo v Plzni, bylo vypsáno šest disciplin pro stroje bezpečné a už jen
jeden závod, o cenu Jeho Jasnosti prince Bedřicha ze Schwarzenbergu,
patřil vysokým kolům.
Na českém trhu se postupně začaly objevovat pneumatické obruče
kol, a to od r. 1890, tři roky poté, kdy irský lékař Dunlop vynalezl
nafukovací kaučukovou pneumatiku pro velocipéd svého syna. První
pneumatiky později zdokonalili bratři Michelinové a hned také začali
s jejich průmyslovou výrobou.
Historie zaznamenala i souboj na nejvyšší úrovni v Mnichově mezi
jedním jezdcem na koni a jedním cyklistou na bicyklu. Došlo k němu 1.
září 1894 a trvalo celkem tři dny. Jako cyklista startoval nejpopulárnější
jezdec Evropy, Němec Fischer, vítěz závodu Vídeň – Berlín. Jel na roveru. Na koně se osobně vyšvihl nejslavnější muž „Divokého západu“,
plukovník William Cody, zvaný Bufalo Bill. Kůň poprvé v takovém
souboji prohrál! První dva dny se závodilo po dvou hodinách, na třetí
den se vyhlásilo tříhodinové finále. Celkový součet kilometrů za sedm
hodin vyzněl jednoznačně pro stroj o dvou kolech: Fischer ujel 258,500
km, Bufalo Bill 208,962 km.
The Cuca Copany pořádala v Anglii v r. 1892 jeden z tehdy populárních závodů na 24 hodin. Po celou noc sledovalo závod tisíc diváků,
závěrečnou hodinu se na tribunách sešlo deset tisíc lidí. Shorland na
kole s převody překonal nesčíslné rekordy a ujel za 24 hodin 413 mil,
1615 yardů (cca 741 km). Za celou tu dobu opustil dráhu jen na čtvrt
hodiny.
S mamutími závody se roztrhl pytel, stále delší a delší vzdálenosti
přitahovaly zájem publika. V únoru 1893 se na dráze ve strojovně
pařížské výstavy utkali jezdci Terront a Corr v závodě na tisíc
kilometrů! Každý měl třicet pacemakerů (vodičů), ale na dráze mohli
být přítomni vždy jen dva. Ve třinácté hodině po 350 km jízdy slezl Corr
poprvé z kola a zmizel ve své šatně. Terront zatím získal dvě a půl kola
náskok. Po 25 hodinách a pěti minutách praskla Terrontovi obruč, vodič
mu dal své kolo a tak poprvé sesedl ze sedla. Poprvé po 25 hodinách,
zdá se být neuvěřitelné. Ve 32. hodině se soupeři dohodli na dvanáctiminutové přestávce. 1000 km ujel Terront za 41:58:52 hodin, Corr byl
o devět kilometrů pozadu. Terront, který sestoupil ze sedla jen třikrát,
vyzrál na soupeře též tím, že vezl s sebou kaučukovou nádobku, takže
si nepotřeboval odskakovat na záchod.
Ještě pár slov k životním osudům tehdy nejznámějšího českého
cyklisty Josefa Kohouta (nar. 10.6.1863), jehož jméno se stalo symbolem
pro celé sportovní odvětví. Josef Kohout vsedl na „pneumatický rover“
poprvé v r. 1891. Tehdy se rozloučil s vysokým kolem, na němž projel

Jakou
exotiku
jízdní
kola v předminulém století
představovala vyplývá ze dvou
autentických zpráv:
„Následujícího dne doprovázejí tři Pražané Angličana na
jeho cestě do Plzně. Schulz jede
vpředu a vytrubuje. Lid v polích
pracující spěchal v houfech
k okraji silnice, by viděl podivný ten průvod. V plzeňském
hotelu navštíví naše cyklisty
pan starosta Pecháček i jiní
hodnostáři. Obdivují rychlost
jízdy i dosud nezvyklé stroje.“
„V minulých dnech bratři
Kohoutové doprovázeli anglického velocipedistu Th.
Bocka na jeho cestě a za
jeden den urazili vzdálenost
z mýta (rozuměj místo, kde
se na hranicích Prahy platil
poplatek při cestách – pozn.
Josef Kohout
aut.) do Plzně a z Plzně do
Prahy. Velocipédy jejich, český
to výrobek z továrny páně Kohoutovy, výborně se přitom osvědčily.“
Tehdy ještě neexistoval cyklokros, ale divákům ho mohla nahradit
podívaná na závod s překážkami. Českým junákům se postavil do cesty
na dvoukilometrové trati můstek, široký půldruhého metru, houpačka
a příkop. Vítěz Blovský se poranil na čele a na pravé ruce, třikrát upadl,
ale přesto zvítězil. „Jel velice udatně, nevšímaje si krve z čela se mu
řínoucí, aniž se daje zdržeti ještě dvojnásobným pádem.“
V osmdesátých letech se původem anglické slovo „trénink“ začalo
objevovat sále častěji až naprosto zdomácnilo. Jeho podoba byla různá:
Z francouzského jazyka (trainage) se někdy psalo naprosto foneticky
(traináž), jindy dostalo různou transkripci - trenáž, traináž, i původní
trainage.
Objevily se i první odborné příručky. Tak čtenáři časopisu Cyklista se
již v r. 1885 dočetli: „Kdo chce se zúčastnit závodů bicyklistických, měl
by pomýšlet na patřičnou k tomu přípravu čili training. Nejznámější je
dnes spisek Principles of Trainning od vynikajícího sportsmana a lékaře
H. L. Cortise. Hlavní pravidlo, platné ostatně pro věky věkův; žij správně
a mírně a varuj se lenosti a nestřídmosti!“
Už jako spolumajitel zavedené továrny opustil jeden z bratrů
Kohoutových Josef dne 24. srpna 1885 Prahu. Jeho cesta vedla přes
Berlín do Lipska. 29. srpna pak startoval ke čtyřiadvacetihodinové
jízdě. Hodlal překonat český rekord, jehož byl sám držitelem výkonem
355 kilometrů. Ujel je předchozího roku z Hamburku do Flensburgu
a byla to tehdy nejlepší „čtyřiadvacetihodinovka“ ve střední Evropě.
Platný světový rekord patřil Angličanu Adamsovi, který zdolal 428
km.
Tisková zpráva o jeho novém pokusu: „V Rosenthalu u Lipska.
Navečeří se a provázen několika místními cyklisty, odjíždí za město
ke startu. Je půlnoc a vane prudký vítr, když je „propuštěn“ k závodu.
K ránu dojíždí do Drážďan. V hostinci do sebe hodí dvě vejce naměkko,
zapije kávou a uhasí žízeň několika sklenicemi vody s citrónovou šťávou.
Jeho okruh se dvakrát točí na trase Lipsko – Drážďany – Míšeň – Lipsko.
Když se vrací na první obrátku, zpět do Lipska, v hostinci dosud nikdo
není, nečekali ho tak brzy. Je poledne, ale dle jeho slov „žel bohu nemohl
jsem k jídlu dostati ničeho, leda kus suchého chleba. Ani citrón do vody
neměli.“ Následoval mohutný povzdech. „:Jak by to bylo šlo, kdybych
byl měl již všechno připraveno a kdyby někdo mezi tím, co jsem jedl,
mi byl kolo namazal, olej do svítilny mi opatřil a knot přistřihl!“ Závod
graduje fyzickým utrpením. „Vítr zuřil proti mně, metaje mi přímo do očí
spousty prachu …Tak jsem se držel v jednom kuse. Byl jsem úplně vysílen …“ Znovu v Míšni: „Zkřiven od stálého sezení a nemoha se ani pro
bolest narovnati, nezbývalo než se napraviti na kuželníku, abych opět
poněkud do své míry přišel…“ Poslední kilometry. Začalo pršet, promoknul na kůži, poněvadž kabát nechal v Drážďanech. Jednu minutu
před půlnocí je šťastně v cíli - v Lipsku. Josef Kohout ujel za 24 hodin
400 kilometrů. Odpočíval pouze dvě hodiny, 29 minut, v sedle seděl 21
hodin, 31 minut.
Duševně posílen tímto úspěchem pokračoval Josef Kohout na své
cestě Evropou. 13. září v Trieru, 20. září do Paříže., 4. října přijel Josef
Kohout do Londýna.
Roku 1885 Antonín Jál „letí na svém železném oři bez únavy neustále
statně vpřed a vyhrává 29. července v Mnichově závod na 100 km, který
se jel na tři sta kol. Během závodu snědl jen půl pomeranče, popil kávu,
limonádu, ba i pivo a několikrát slezl z kola“.
Jak se čas nachyloval do devadesátých let, kolo procházelo svým

západní Evropu a získal slávu českému sportu i českému výrobku slávu
i obdiv. V časopise Radfahrer o něm napsali: „Je málo Němců a snad ani
jediný, který by znal Německo tak důkladně jako Čech Josef Kohout“.
V Anglii o něm žurnalista prohlásil, že „v jízdě do kopců je zázrakem.“
Do Prahy za ním přijížděli fandové až z Ameriky, a dokonce i jeden
čínský sportovec z Kantonu.
V roce 1892 odjel Josef Kohout do Ruska. Na univerzitě v Oděse
studoval lingvistiku, založil zde továrnu na kola a také závodil. 12.
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října 1893 překonal na dráze rekord na 24 hodiny, když ujel 538 769 m.
V novinách ho nazývali králem cyklistů a když vyhrával závod za závodem, musel přislíbit, že za vítězství nebude požadovat ceny.
Po osmi letech se vrátil domů, ale hned nato odjel do Švýcarska.
Později vyučoval v Berlíně jazyky, znovu odjel do Ruska a stal se
tam ředitelem jedné firmy. Dostal osobní těžební právo v rozsáhlých
stepích kolem Orenburgu, chystal se dobývat uhlí, měď, asbest a zlato.
Revoluce roku 1905 však jeho plány znemožnila. Vrátil se do Berlína,
vyučoval a psal učebnice.
„Mohl jsem být v Praze zámožným továrníkem, žít snadně z mnoha
sinekúr a bohatě se oženit. Já ale peníze a zlato nikdy necenil. A také pro
sport jsem nebyl přespříliš nadšen. Teprve když jsem se stal vítězstvím ve
Vídni miláčkem celého českého národa …“.
Během první světové války žil v Dánsku a ve Švédsku. Vrátil se až
do samostatného Československa a živil se jako učitel jazyků. Bydlel
v Budečské ulici v Praze, kde prožil nálety na Prahu za 2. světové
války.

„Byl jsem asi dvakrát u nás ve sklepě v krytu a vešly do mého těla taková
vlhkost a studenost, že veškeré mé kosti, žíly, nervy a údy s vnitřnostmi
vypověděly službu. Části těla jako by se rozpadly a měnily se ve vápno“.
Jindy si povzdechnul: „Dřív energický, bojovný, jako pravý Kohout,
dnes skleslý stařec … Brázdil jsem svým těžkým kolem evropské silnice,
vrhal se lehkovážně v nebezpečí, potloukal se sám a sám celé měsíce
se svým velbloudem v asijských stepích, dělal na koni „loupežníka“
v horách kavkazských, plaval v největších řekách i putoval pěšky
s pinglíkem na zádech po opuštěných silnicích a také si popřál nádherného letu v balóně.Vzpomínám na časy, kdy byla policie vyzvána, aby mně zapověděla mé bláznivé rekordy, a proto jsem se snažil
dosáhnouti vysokého věku, abych dokázal, že i bláznivý rekordman
může dlouho žít.“
Velký šampión vysokého kola, narozený 10. června 1863, dojel do
posledního cíle 1. dubna 1946 ve věku téměř 86 let.
Pacina V.: Sport v království českém. MF Praha, edice Archiv, 1986
(jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
Podle statistiky rodinných účtů za rok 2009
ČSÚ připadá na jednoho obyvatele ročně
na zdravotní péči z vlastní kapsy 2177 Kč za
léčiva a zdravotnické prostředky, 753 Kč za
ambulantní zdravotní péči a 195 Kč za ústavní
zdravotní péči. Jako nadstandardní péči nabízí
některá zdravotnická zařízení robotické operace. Ty zatím nejsou pojišťovnami hrazeny a
náklady tak plně nese pacient. (M. Koubová:
Za operace robotem si lidé 100 tisíc připlatí.
PD 13.1.2011, s. 11)
V zubním lékařství je prokázané, že pokud
se lidé o svůj chrup starají, plomba bude
zapotřebí jen výjimečně. Podle mínění ředitele
VZP by si tedy každý pojištěnec měl platit
plomby ze svého. Výjimkou by byly děti do 15
let a senioři nad 65 let. (Impulsy V. Moravce:
Platit si amalgámové plomby bude součástí
prevence. PD 1.4.2011, s. 14)
Na vlastní kůži si redaktor vyzkoušel nový
„adrenalinový“ sport. Snow Kayak Cross
spočívá v jízdě sněhovým korytem s klopenými
zatáčkami vysokými až pět metrů ze strmého
půlkilometrového svahu v plastovém kajaku.
V korytě se utkají až čtyři lodi o postup do
dalšího kola, dosahuje se až padesátikilometrové rychlosti. Cíl je ve 12m bazénu. Autor
jízdu přežil bez úrazu. (T. Koníček: Kajaky
létaly vzduchem! Blesk 1.4.2011, s. 20-21)
Podle klimatologa V. Cílka jsou všechny
změny klimatu zvratné. První výrazné ochlazení na Zemi lze očekávat za asi 15 tisíc let,
za dalších 7 tisíc let lze očekávat nástup doby
ledové. To jsou však zatím pro nás změny
hodně abstraktní, zatímco případný další jev
el Niňo může ohrozit úrodu rýže a tím ohrozit
polovinu lidstva. (Impulsy V. Moravce: Doba
ledová se na Zemi vrátí, první za patnáct tisíc
let. PD č. 83, 8.4.2011, s. 14)
Podle amerického vynálezce R. Kurzwela
je reálné, že v blízké budoucnosti – do r. 2045
- se podaří nahrát celé vědomí člověka do
počítače. To již budou lidem v žilách kolovat
nanoroboti, mnohokrát výkonnější než klasické krvinky, podaří se vytvořit počítačovou
simulaci lidského mozku, bude možno zakoupit umělou náhradu srdce, pohybovat robotickými končetinami atd. Mnozí odborníci
však se k těmto vizím staví skepticky. „Miliony
touží po nesmrtelnosti, ale mnozí ani nevědí,
co dělat, když v neděli odpoledne prší.“ (Bíč
J.: Nahradí superpočítač lidský mozek? Blesk
10.4.2011, s. 24-25)
Zmijí uštknutý člověk by měl co nejdříve
zavolat záchranku a na krátko zaškrtit oblast
nad místem uštknutí. Vysávat jed z rány ústy

se nedoporučuje. Muž, který byl po zmijím
uštknutí hospitalizován ve Stodě, byl schopen
se poprvé postavit na vlastní nohy až po týdnu.
(pk, hri: Muže uštkla zmije. Leží už sedm dní.
PD č. 84, 10.4.2011, s. 1)
Nikdo si nechce přinést z vycházky nepříjemného parazita jakým je klíště.
V prevenci se uplatňuje správný oděv a obuv,
repelenty na pokožku, nesedat a nelehat si
do trávy, na hlavu kšiltovku, po návratu se
prohlédnout zejména v podkolení a v tříslech.
Dobrou prevenci poskytuje jedna tableta
B-komplexu denně. Typický pach pokožky
klíšťata odpuzuje. (ida: Na klíšťata platí vitamin B. Blesk č. 86, 12.4.2011, s. 17)
Pacienti, kteří si půjdou od podzimu lehnout
do nemocnice, budou muset podle plánované
tzv. malé reformy sáhnout hlouběji do kapsy.
Zvýšený poplatek se má vztahovat na nemocnice, lázně i léčebny. Od září by to bylo 100 Kč
za den pobytu. Výjimkou budou lidé v hmotné
nouzi. Těch je v současnosti 174 tisíc. |(M.
Koubová: Účet za marodění bude vyšší. PD,
21.4.2011, s. 15)
Na účast v Závodě míru v r. 1986 si vzpomněl
tehdejší čs. reprezentant J. Regec. Ačkoliv
deset dnů před startem došlo k havárii jaderné
elektrárny Černobyl, z politických důvodů
nebyl start ani přeložen, natož odložen. Poprvé
v historii byl místem startu totiž Kyjev, tehdy
ještě hlavní město Ukrajinské SSR. Regec
první etapu vyhrál a oblékl žlutý trikot. V r.
1999 mu byl diagnostikován zhoubný nádor
levé ledviny. Naštěstí natolik včas, že po léčbě
je dnes bez potíží. (Z. Pernicová: Závodil jsem
v ozářené zóně. Blesk 24.4.2011, s. 12-14)
Německá holčička přišla na svět v 21. týdnu
těhotenství na berlínské klinice. Při narození
měřila pouhých 28 cm a vážila 460 g. Po půl
roce měřila již 50 cm a vážila 3,5 kg a mohla
s matkou opustit kliniku. (INT, vk: Narodila se
v 21. týdnu. Přežila! (Blesk 24.4.2011, s. 50)
V oblastech postižených katastrofální vlnou
tsunami se 25 tisíc vojáků zapojilo již do třetí
operace, spočívající v pátrání po pozůstatcích
zbývajících obětí. Těch bylo do konce dubna
nalezeno 14 tisíc, dalších 12 tisíc se však ještě
stále pohřešovalo. Nelze vyloučit, že velký
počet pohřešovaných lidí odnesla vlna do
moře. (ČTK, vk: Záchranáři stále nenašli 12
tisíc těl. Blesk č. 97, 26.4.2011, s. 23)
Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější
příčinou úmrtí u nás. Velká část pacientů, kteří
přežijí, je pak celoživotně postižená. Ve většině
případů sice postihuje starší osoby, mezi
postiženými však díky nezdravému životnímu
25

stylu nejsou výjimkou ani lidé mezi 30 až 40
lety. Varováním bývá tranzitorní ischemická
ataka. Prevence spočívá v dostatku pohybu,
celoživotním nekuřáctví, vyhýbání se přemíře
stresu a pravidelných preventivních prohlídkách u lékaře. (Fiksa J.: Mrtvice nepostihuje
jen seniory. Rytmus života, č. 17, 26.4.2011, s.
48-49)
Chybějící vitaminy a minerály lze našemu
organismu dodat z přírodní lékárny. Stačí
nasbírat bylinky, které pročistí organismus
a dodají spoustu zdravých látek. Tak třeba
pampeliška obsahuje vitaminy C, A a B, betakarotén, křemík, draslík a vápník, kopřiva
vitaminy A a C, betakarotén, vápník a železo,
cenné látky obsahuje podběl, černý bez i bříza.
(E. Fraňková: Nasbírejte si zdraví do košíku.
Blesk 27.4.2011, s. 15)
Úspěchy slaví tým amerických lékařů
vedený českým chirurgem B. Pomahačem.
Rodákovi z Ostravy se již podruhé podařila
kompletní transplantace obličeje. (ČTK, pf:
Český úspěch. Blesk 27.4.2011, s. 24)
Dva tisíce lidí onemocnělo v poslední době v
ČR spálou. Typicky postihuje děti, ani dospělý
však před ní není v bezpečí. Streptokoková
infekce se šíří kapénkovou cestou při kýchání
a kašli. Základem léčby jsou antibiotika. (I.
Dvořáková, J. Pekařová: Nemoc, která z vás
udělá malinu. Blesk č. 99, 28.4.2011, s. 13)
V rámci zdravotnické reformy ubude
v Plzeňském kraji 380 akutních lůžek. Kraj
nechal zpracovat rozsáhlý audit o vytíženosti
jednotlivých zdravotnických zařízení. Zásadní
rozhodnutí by tak neměla zůstávat jen na
zdravotních pojišťovnách. (M. Kunešová:
Téměř čtyři stovky lůžek musí pryč. PD č. 100,
29.4.2011, s. 3)
Deset nehod z celkem 72 se na jihu Plzeňska
událo pod vlivem alkoholu. Dva viníci měli
více než 1,5 promile alkoholu v krvi. Na
silnicích první třídy se stalo 27 nehod. (P.
Kozohorský: Alkohol způsobil deset nehod.
PD č. 1000, č. 100, 29.4.2011, s. 4)
Několik desítek či stovek metrů široký,
silně rotující vzdušný vír – to je tornádo. Trvá
několik desítek vteřin až hodin. Dotkne-li
se zemského povrchu, zanechává za sebou
spoušť. V městské zástavbě jižních oblastí
USA jako byste vzali zmizík a vymazali celé
čtvrti. V jediném odpoledni se např. ve státě
Tennessee toulalo 140 černých tornád. (T.
Procházka: Žádné domy a všude suť. Tornáda
zabíjela. PD č. 100, 29.4.2011, s. 16)
(jn)

„VE ZDRAVÉ PLZNI ZDRAVÝ ZUB“
dubna v Plzni, následovalo pokračování
28. dubna v Praze a zakončena byla 2.
května v Brně a setkala se s velkým
úspěchem i podporou lékařů.
Názorné ukázky správných technik
dentální hygieny studenti a studentky
předváděli na velkých plastových modelech, poradili s výběrem dentálních
pomůcek a odpovídali na dotazy kolemjdoucích. Lidé, kteří se nechali takto
odborně „proškolit“ byli navíc obdarováni kartáčkem na zuby.
Michaela Řeháková, 3.r. LF UK v Plzni
Adéla Jelínková, 3.r. LF UK v Plzni
Petra Horáková, 3.r. LF MU v Brně

V úterý 26.4.2011 proběhla v nákupním centru Olympia Plzeň
akce „Ve zdravé Plzni zdravý zub“, která je součástí celorepublikové osvětové kampaně „Ve zdravé ČR zdravý zub“, organizované
Sdružením studentů stomatologie ČR. Tato dobrovolná nezisková
organizace spojuje studenty oborů zubního lékařství a stomatologie
všech lékařských fakult ČR a zastupuje jejich zájmy u odborné i laické
veřejnosti.
Cílem tohoto projektu je vštěpovat obyvatelstvu patřičné návyky
týkající se ústní hygieny, vyvrátit některé zažité mýty a polopravdy,
ukázat, jak vhodně zacházet s dentálními pomůckami a motivovat k
péči o své orální zdraví. Budoucí zubní lékaři a lékařky tímto chtějí
přispět ke snížení výskytu zubního kazu ještě předtím, než sami
zahájí vlastní ordinační praxi, protože tímto onemocněním navzdory
poměrně vysoké sociální úrovni trpí až 90 % české populace.
Poprvé se akce konala v roce 2007. Letošní rok akce odstartovala 26.

VÝSTAVA V TŘEMOŠNÉ KE DNI UČITELŮ A DNI VZDĚLANOSTI
Brendl, předseda Českého
svazu filatelistů a ing.
Emanuel Lukeš, člen
Společnosti malíře Václava
Brožíka, který se velmi
zasloužil o vydání této
krásné dopisnice. Na dopisnici je motiv americké
známky s obrazem Václava
Brožíka „Kryštof Kolumbus
na dvoře španělském“
(1884), kterou vydala
v roce 1893 Americká pošta
při příležitosti oslav 400.
výročí objevení Ameriky
Kryštofem
Kolumbem.
Vernisáž jako vždy doplnila
hudebním programem zdejší
Základní umělecká škola.
Výstava byla po celé tři
týdny hojně navštěvovaná
četnými zájemci.
Letošní rok je velmi významný pro naše město. Vedle významných
výročí Václava Brožíka - letos uplynulo 160 let od jeho narození a 110
let od jeho úmrtí - si Třemošná připomíná 830. výročí svého založení.
A zcela mimořádnou událostí je dokončení obchvatu našeho města.
Božena Bumbálková,
předsedkyně Společnosti Václava Brožíka v Třemošné

Společnost malíře Václava Brožíka, která pracuje v Třemošné již
dvanáct let, uspořádala ve Výstavní síni Václava Brožíka výstavu ke
„Dni učitelů“ a ke „Dni vzdělanosti“. Vernisáž této výstavy se konala
ve čtvrtek 31. března 2011 v 17 hodin.

Na Den učitelů - 28. března - si připomínáme narození Jana Amose
Komenského. Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 v Nivnici
u Uherského Brodu. Byl to významný český spisovatel, humanista,
filozof, teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Byl přesvědčen, že
dokonalé vzdělání může převychovat celé lidstvo. Psal filozofickonáboženská díla a pedagogická díla, která měla podpořit rozvoj
českého jazyka. Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu. Jeho ostatky jsou uloženy v Naardenu.
Den vzdělanosti - 7. dubna - připomíná založení Univerzity Karlovy
v Praze. Pražskou univerzitu založil český král a císař Svaté říše
římské Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení
(studia generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. V krátkém
čase dosáhla univerzita mezinárodního věhlasu. Měla čtyři fakulty:
teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Univerzita
Karlova je dnes jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých
institucí v České republice a jako taková je uznávaná v kontextu evropském i světovém. V současnosti má 17 fakult a na UK studuje téměř
50000 studentů.
Materiály a různou dokumentaci pro tuto výstavu jsme získali v
Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze a na Univerzitě
Karlově v Praze. Základní škola v Třemošné nám zapůjčila dnes již
téměř historické školní lavice, různé staré učebnice, sešity a vysvědčení
bývalých žáků. Součástí výstavy byly i půvabné historické obrázky ze
života školáků, které nám zapůjčil ze své bohaté sbírky MUDr. Jaroslav
Novák.
Při vernisáži této výstavy jsme také pokřtili dopisnici, kterou
vydala Česká pošta s.p. u příležitosti 160. výročí narození slavného
třemošenského rodáka malíře Václava Brožíka. Dopisnici pokřtil perlícím sektem starosta našeho města pan Jaromír Zeithaml, pan Lumír

3X ARTE - POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V mázhausu plzeňské radnice se koncem června a v červenci
uskuteční výstava výtvarných děl pacientů, psychiatrů a arteterapeutů
(odtud název "3krát arte"). Vernisáž je na programu 27. 6. v 17.00
hodin. Všichni příznivci umění jsou srdečně zváni.
(r)
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PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA

Dubnový déšť – velké požehnání.

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být
milován pro to, co nejsi.
(Kurt Cobain)

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám
a senům přístup radný.

Chytrý se učí pět let, hlupák to stikne za den.
(Vietnamské přísloví)

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v
máji vyschne.

Přítel se ti dívá do tváře, nepřítel na nohy.
(Uzbecké přísloví)

Hlupák, který nemluví, je roven učenému,
který mlčí.
(Francouzské přísloví)

O déšť, který v dubnu rosí, nechať každý
snažně prosí.

Odpouštím vám, ale draze za to zaplatíte.
(Moliére)

Množení je od přírody, ale lásku vymysleli lidé.
(Hobbes)

Na mokrý duben - suchý červen.

Hlupák hodí drahokam do moře a ani tisíc
mudrců ho nevyloví.
(Řecké přísloví)

Ptáci mají křídla, aby se mohli vracet.
(Otakar Matušek)

PRANOSTIKY

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen
nebo strom.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

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

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
(letos 5.4.)

Nejvíce se zdržujeme uspěchaností.
(Josef Poláček)

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo
třešní. (letos 7.4.)

Nevděčný je ten, kdo vrací dobrodiní bez
úroků.
(Seneca)

Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
(23.4.)
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.

Sousedův trávník se nám zdá zelenější než náš
vlastní.
(Židovské přísloví)

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
(24.4.)

Nikdy nemrhej hněvem.
(Anatole France)
Děti a psi hned poznají, kdo je má rád.
(Božena Němcová)

Od vznešeného k směšnému je pouhý krok.
(Napoleon Bonaparte)
Které víno je nejlepší? To z cizího sklepa.
(Diogenes ze Skope)
Falešný přítel je jako kočka, zepředu líže,
zezadu škrábe.
(Slovinské přísloví)
Mnozí lidé mají Achillovu patu v hlavě.
(Milovan Ilič Minimaks)
Nuda je čekání na smrt.
(Christian F. Hebbel)
Žena je schopna odpustit a vzdát se
čehokoliv, ale jediné, co muži neodpustí, je
když ji opustí.
(Barbra Streisandová)

Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.
Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.

Sen končí probuzením nebo smrtí.
(Michail Bulgakov)

Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
(25.4.)

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má
největší cenu.

Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
(28.4.)

(Immanuel Kant)
Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž
bychom to měli.
(Mark Rutherford)
Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje
nemocný více než všechny léky.
(Fjodor M. Dostojevskij)

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Srdce nic nekupuje, nic neprodává.
(Josef Kajetán Tyl)

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm
nejméně zatouží.
(Seneca)

Řeč byla dána člověku proto, aby zakryl své
myšlenky.
(Tailleyrand-Perigord)

Majitel hospody má rád pijáka, ale ne jako
zetě.
(Židovské přísloví)
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