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Evropský den obezity (EDO) je nezávislá celoevropská iniciativa, 
jejímž cílem je podpořit jak odborníky, tak samotné hubnoucí osoby 
k aktivnímu přístupu k zvládání problému nadváhy a obezity. Iniciativa, 
do které se zapojily lékařské, lékárnické i pacientské komunity, se 
snaží apelovat na to, aby obezita a nadváha začaly být vnímány jako 
akutní celospolečenský zdravotní problém, který v současnosti nabývá 
epidemických rozměrů, a nikoliv jen jako kosmetická záležitost stovek 
jedinců.

European Obesity Day - Evropský den obezity založil Jean-Paul 
Allonsius (prezident a zakladatel Belgické asociace obézních pacientů) 
a prof. David Haslam (Národní Forum Obezity v Anglii) na tiskové 
konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu dne 15. dubna 2009. 
EOD se koná v celé Evropě třetí sobotu v květnu každého roku.
EOD má za cíl motivovat a podporovat lidi s nadváhou a obezitou ke 
změně životního stylu, zlepšit své zdraví a kvalitu života a dosáhnout 
a udržet si zdravou váhu. První EOD se konal dne 22. května 2010 ve 
většině členských států Evropské unie. Díky úsilí podpůrných organizací 
a poslanců Evropského parlamentu v celé Evropě se zvýšilo povědomí 
o potřebě dělat něco s kily navíc mnoha milionů lidí. Byla spuštěna 
celoevropská petice pod názvem „Iniciativa evropských občanů“, 
jejímž cílem je nashromáždit milion podpisů občanů EU a na jejich 
základě lobovat za práva lidí s obezitou a nadváhou u Evropské komise.
V roce 2011 se kampaň k Evropskému dni obezity nesla pod heslem 
„STOP YO-YO“, tedy „Už žádný jo jo efekt“. Smyslem bylo prolomit 
nebezpečný cyklus kolísání váhy. Je výhodnější dosáhnout menšího 
a pomalejšího úbytku nadváhy než rychlé redukce s následným 
postupným návratem na původní a často i vyšší hodnotu. 

K posouzení zdravé tělesné hmotnosti se dnes nejčastěji užívá 
vzorečku pro BMI (Body Mass Index - index tělesné hmotnosti): BMI 
= váha [kg]/výška2 [m]. U dospělých by měl dosáhnout rozmezí 20-25, 
hodnoty vyšší již souvisí s nadváhou. 

Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., vedoucí Ústavu hygieny 
a preventivní medicíny: „Rychlost nárůstu nadváhy a obezity v popu-
laci je celosvětově alarmující. Jedná se o globální epidemii obezity, kdy 
obezitou jsou postiženy nejen rozvinuté, ale již i rozvojové země ve všech 
kontinentech. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se preva-

lence obezity v posledních dvaceti letech téměř ztrojnásobila. Polovina 
dospělých a každé páté dítě v evropském regionu má nadváhu. Nadváha 
a obezita přispívá velkým dílem k nepřenosných chorobám hromadného 
výskytu, zkracuje očekávanou střední délku života a negativně ovlivňuje 
kvalitu života. Více než jeden milion Evropanů umírá ročně na choroby 
spojené s nadbytkem váhy. V ČR došlo v porovnání s r. 2005 během tří 
let k navýšení nadváhy u mužů o 6 %, u žen o 3 %. Ve věkové kategorii 
18-30letých má normální tělesnou hmotnost 64 % lidí, ve věkové katego-
rii 51 let a více to jej již jen 26 % lidí. Obezita a nadváha je zodpovědná 
za téměř 6 % nákladů na zdravotní péči v evropském regionu, další 
nepřímé náklady jsou minimálně dvakrát vyšší. Nerovnováha mezi ener-
getickým příjmem a výdejem v populaci vznikla dramatickým snížením 
fyzické aktivity a měnící se skladbou stravy. Dvě třetiny dospělých v ev-
ropském regionu nejsou fyzicky aktivní tak, aby si chránily a udržovaly 
zdraví, a pouze málo 
zemí naplňuje dopo-
ručovanou spotřebu 
ovoce a zeleniny. Každá 
veřejná aktivita na 
ozdravění musí spočívat 
na třech pilířích: a) indi-
viduální odpovědnosti 
za vlastní životní styl 
a životní styl svých dětí, 
b) dobré informovanosti, 
aby byl člověk schopen 
správného rozhodnu-
tí, a c) společenské 
odpovědnosti - tj. rele-
vantní politice, která 
vytváří zdravější volbu 
v životním stylu pro 
člověka nejen žádoucí, 
ale také především 
dostupnou.“

 (r) 
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21. KVĚTEN - EVROPSKÝ DEN OBEZITY

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 
22. květen Mezinárodním dnem biodi-
verzity v r. 1993. Původně se tento den 
připomínal 29. prosince, to však mnoha 
zemím v souvislosti s oslavami konce 
kalendářního roku dělalo organizační 
potíže, takže změna termínu na 22. 
květen od r. 2001 reflektuje přijetí 
Konvence biologické diverzity 22. 
května 1992 v Nairobi.

Heslem letošního Mezinárodního 
roku biodiverzity je “Biodiverzita lesů 
– živoucí poklad naší Země”. Co 
bychom si měli především neustále 
připomínat (*): 1. Lesy jsou více bio-
logicky diverzifikovány než kterýkoliv 
jiný pozemský ekosystém. Ochrana 

a přiměřené využívání našich lesů chrání více než dvě třetiny všech na 
Zemi žijících živočichů a rostlin. 

2. Biodiverzita podporuje zdraví a vitalitu lesů a je základem 
rozsáhlých ekosystémů, potřebných pro život a pohodu člověka. 

3. Bohaté lesní biologické zdroje, pokud jsou moudře využívány, 
mohou produkovat neocenitelný ekonomický, sociální a kulturní 
prospěch. Zničení tohoto přírodního bohatství má pro člověka 
dalekosáhlé důsledky, zejména pro nejchudší vrstvy někdy zcela závislé 
na lesích svým živobytím. 

4. Lesy často mizí proto, že jejich význam bývá podceňován a tržní 
ekonomika dostatečně neoceňuje služby fungujících ekosystémů, které 
nedotčený les nabízí. Abychom zabránili ztrátě tohoto živoucího bohat-
ství planety, musíme rozumět a oceňovat plnou šíři hodnot lesů. 

5. Předpokladem úspěšného zachování biodiverzity lesů je dostatečná 
politická vůle. Úsilí na místní, národní i regionální úrovni a výměna 
zkušeností jsou důležitým faktorem k dosažení tohoto cíle.

6. Biodiverzitu zničených lesních porostů lze úspěšně obnovit tehdy, 
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budou-li příčiny, vedoucí k jejich zániku odstraněny nebo pod účinnou 
kontrolou. Obnovená zalesněná krajina poskytuje potravu, vodu, 
přístřeší a mnoho dalších služeb pro vznik původních ekosystémů. 

O jak významnou podmínku života na Zemi se jedná vyplyne 
z několika dále uvedených skutečnosti: 

- Lesy pokrývají 31 procent zemského povrchu, tj. okolo 4 miliard 
hektarů. Samotná oblast Amazonie je domovem 25 procent živočišných 
a rostlinných druhů, obývajících Zemi.

- Na území pouze pěti zemí světa se nachází 53 procent lesní porostů. 
Jsou to Brazílie, Čína, Kanada, Rusko a Spojené státy. 

- Více než 1,6 miliardy lidí je existenčně závislé na lesích. Lesy jsou 
přímým domovem asi 300 milionů lidí. 

- Osmdesát procent obyvatel rozvojových zemí spoléhá na tradiční 
lidovou medicínu. Polovina léků takto užívaných pochází z rostlin, 
vyskytujících se především v tropických pralesech.

- Tři čtvrtiny dostupných zásob vody na zemském povrchu se nachází 
v zalesněných oblastech. Lesy představují rezervoár pitné vody pro dvě 
třetiny velkoměst v rozvojových zemích. 

- Lesní biodiverzita se vytrácí alarmujícím tempem. Některé zdroje 
uvádějí, že až sto živočišných a rostlinných druhů denně zmizí z tro-
pických pralesů. 

- Pralesy zaujímají z celkové rozlohy lesů 36 procent. Jedná se 
o území, kde původní porost a fauna nikdy nebyly významně ovlivněny 
lidskou činností. Plocha těchto pralesů se od r. 2000 zmenšila o 40 
milionů hektarů.

- Přestože se mýcení lesních porostů v poslední dekádě poněkud 
zpomalilo, stále ještě ročně ubývá okolo 13 milionů hektarů lesů. 
Deforestace se týká zejména tropických pralesů – ubývá jich ročně 6 
milionů hektarů. 

- Asi miliarda hektarů lesních porostů potřebuje účinnou ochranu, 
aby se obnovila jejich produktivita a ekosystémy. Přineslo by to 
mimořádný prospěch pro udržitelný rozvoj rozsáhlých oblastí. 

- Pozitivním zjištěním je zvyšující se plocha lesů, určených především 
k zachování biodiverzity. Od r. 1990 se jejich plocha zvýšila o 32 procent 
na 460 milionů hektarů. To představuje 12 procent z celkové světové 
rozlohy lesů. 

Těžko si dovedeme představit obrovskou šíři biodiverzity deštných 
pralesů. Amazonie, povodí Konga v Africe či pralesy Bornea skrývají 
neuvěřitelné množství dosud nepoznaných druhů. Jen pro představu: 
dosud bylo vědecky poznáno okolo 1,75 milionu druhů rostlin 
a živočichů, odhaduje se však, že jejich počet na Zemi může dosaho-
vat 100 milionů. Z nich však převážná většina žije právě v deštných 
pralesech. 

Problém biodiverzity se pochopitelně netýká jen vzdálených deštných 
pralesů. I u nás máme několik let vlastní problémy, ohrožující lesy 
téměř za humny. Věnujeme jim zvláštní článek. 

A je třeba zdůraznit, že ohroženy nejsou jen lesy (**). Masové 
vymírání druhů ohrožuje dokonce obrovské rozlohy oceánů. Podle 
varování odborníků z Mezinárodního programu stavu oceánů (IPSO) 
a Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) je aktuální hro-
zba, srovnatelná s vymíráním mořských živočichů v prehistorických 
obdobích konce permu (před 251 miliony lety) nebo konce devonu 
(před 360 miliony lety), kdy vyhynuly dvě třetiny až 96 procent tehdy 
žijících mořských živočichů. 

Hrozí kombinace několika nepříznivých faktorů, mezi něž patří 
pokles hladiny kyslíku ve vodě při jejím oteplování, zvýšení kyselos-
ti moří, znečištění moří chemickými látkami včetně léků i nadměrný 
rybolov. Velký problém představuje i znečištění plasty. 

Ochrana biologické diverzity tak je aktuálním úkolem nejen sou-
časných generací, ale bude trvalým úkolem i generací příštích. Musíme 
si uvědomit, že tím současně chráníme i sami sebe.  (r)

(*) Forest biodiversity. http://www.cbd.int/idb/
(**) Oceány ohrožuje masové vymírání druhů. http://www.novinky.

cz/zahranicni/svet/236897

31. KVĚTEN – SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU 

Asi žádný soudný člověk nepochybuje 
o tom, že kouření škodí zdraví. Užívání 
tabákových výrobků je celosvětově dru-
hou nejčastější příčinou úmrtí, kouření 
v současnosti způsobuje smrt jednoho z de-
seti lidí na celém světě. Světová zdravotnická 
organizace WHO uvádí následující „daň za 
tabák vyjádřenou v lidských životech“:
• Epidemie kouření zabije ročně více 
než 5 milionů kuřáků a bývalých kuřáků 
a více než 600 000 nekuřáků vystavených 
pasivnímu kouření.

• Kromě vysokého krevního tlaku kouření nejvíce přispívá k epi-
demii nepřenosných nemocí, jako je např. infarkt, mrtvice, rakovina 
a rozedma plic, které představují 63 % všech úmrtí.

• Kuřáci jsou náchylnější k některým přenosným onemocněním, jako je 
tuberkulóza a zápal plic.

• Žádné jiné spotřební zboží nezabije tolik lidí a tak zbytečně jako 
tabák. Ten zabil ve dvacátém století 100 milionů lidí.
Nebudeme-li jednat, mohl by tabák zabít až jednu miliardu lidí ve 

století dvacátém prvním. Prostředky k omezení tabákové epidemie 
máme. Nejmocnějším nástrojem je smlouva Světové zdravotnické orga-
nizace „Rámcová úmluva o kontrole tabáku“ (WHO FCTC), která 
účinně chrání lidi před mnoha škodami způsobenými tabákem.

WHO FCTC zavazuje své strany, aby mezi mnoha dalšími akcemi 
přijaly dílčí opatření proti užívání tabáku, marketingu a expozici 
tabákovému kouři. Klíčem k úspěchu je plná realizace WHO FCTC.

Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku, první mezinárodní 
smlouva v oblasti veřejného zdraví vypracovaná pod záštitou WHO, 
poskytuje komplexní přístup ke snižování značné zdravotní a eko-
nomické zátěže způsobené tabákem. Byla vyvinuta v reakci na globa-
lizaci tabákové epidemie jako jedna z nejrychleji přijatých smluv v his-
torii Organizace spojených národů a přijata Světovým zdravotnickým 
shromážděním dne 21. května 2003. Vstoupila v platnost za necelé dva 
roky poté.

V minulosti se každá země snažila kontrolovat tabákovou epidemii 
sama. Globalizace epidemie prokázala, že takové úsilí je málo účinné. 
Tradiční metody veřejného zdraví jak snížit užívání tabáku, jako 
jsou individuální zásahy zdravotníků, nebyly žádným soupeřem moci 
tabákového průmyslu, jeho nadnárodního dosahu, impozantních zdrojů 
a aktivní propagace tabáku. Globální zdravotní problém vyžaduje 

globální reakci. WHO FCTC představuje nový přístup v mezinárodní 
spolupráci v oblasti zdravotnictví prostřednictvím globálního právního 
rámce řešení globalizované epidemie.

WHO FCTC obsahuje základní prokázaná a účinná ustanovení 
týkající se omezení poptávky a nabídky. Potvrzuje právo všech lidí 
na nejvyšší úroveň standardu zdraví. Potlačuje schopnost tabákového 
průmyslu ovlivňovat zdravotní politiky, které jsou určeny na ochranu 
lidí před tabákem. Vyzývá k posílení mezinárodní spolupráce při 
ochraně současné i budoucích generací před ničivými zdravotní-
mi, sociálními, environmentálními a ekonomickými důsledky užívání 
tabáku a expozici tabákovému kouři „z druhé ruky“.

Světový den bez tabáku 2011 poukazuje na kritickou důležitost 
zajištění plné implementace WHO FCTC ve všech zemích. Každý 
můžeme přispět svým podílem, aby kontrola tabáku postoupila na další 
úroveň tím, že budeme prosazovat úplnou realizaci smlouvy. Výzva 
k akci Realizujte WHO FCTC obsahuje výzvu vládám členských zemí 
WHO: „Seznamte se se všemi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy. 
Přijměte nezbytné právní předpisy a poté je uplatňujte. Dejte přednost 
zdraví vašich lidí tím, že se stanete stranou WHO FCTC.“

Ve výzvě veřejnosti se praví: „Požadujte, aby vaše vlády plně 
dodržovaly své závazky dané WHO FCTC. Pokud vaše vláda ještě není 
smluvní stranou WHO FCTC, mobilizujte veřejnou podporu a žádejte 
vaše představitele, aby WHO FCTC ratifikovala.“

Tabáková epidemie představuje hrozivý problém pro veřejné zdraví 
a rozvoj. S WHO FCTC šance na zmírnění epidemie již nejsou 
nedosažitelné, pokud strany neúnavně usilují o její plnou realizaci. 

V České republice kouří asi každý čtvrtý dospělý. Odborníci 
připomínají, že ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, například 
Polskem nebo Rakouskem, je na tom Česká republika docela dobře. 
Počet kuřáků se navíc drží na stejné úrovni už pět let. Dlouhodobě 
následujeme celoevropský trend, kdy počty kuřáků většinou klesají.

I v Evropě pomalu přichází trend, který byl započat ve Spojených 
státech, že se stále více přestává kouřit. Zdá se, že my jsme se do 
tohoto trendu zapojili a jsme mezi těmi zeměmi, kde došlo v posled-
ních 15 letech k poklesu kuřáctví u dospělých. Problémem ale zůstává 
kouření u mladých lidí. Po roce 2002 sice na základě sledovaných dat 
kouření populace pokleslo, sledujeme-li však kouření chlapců a děvčat, 
je patrný trend rostoucího kuřáctví u děvčat. Dříve tomu bylo zcela 
opačně – kuřáků mezi chlapci bylo výrazně více než mezi dívkami. 

Podle výzkumu Lékařského informačního centra ubývá kuřáků 
i mezi lékaři. V současnosti je mezi nimi asi šestnáct procent kuřáků, víc 
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mezi muži než mezi ženami. Před deseti lety byl kuřákem téměř každý 
čtvrtý. Ve srovnání s obecnou populací je kuřáků mezi lékaři zhruba asi 
o 8 procent méně. Lékaři nekuřáci také kladou větší důraz na to, aby 
nekouřili jejich pacienti, zatímco lékaři kuřáci protikuřáckou propagaci 
často zcela opomíjejí. 

Protikuřácká kampaň podporovaná Světovou zdravotní organizací 
(WHO) kladla důraz na marketingové strategie tabákového průmyslu 
zaměřené na ženy. Celosvětově kouří více než 1 miliarda lidí, z toho 
20 % jsou ženy. Tabáková epidemie mezi ženami má stoupající trend. 
Přitom právě ochrana zdraví žen je klíčová pro rozvoj zdravé populace 
současné i budoucí. WHO v souvislosti s kampaní Světový den bez 
tabáku s podtitulem „Gender and Tobacco“ již v loňském roce vy-
zvala vlády, aby věnovaly zvýšenou pozornost ochraně žen před pokusy 
tabákových společností vlákat je do celoživotní závislosti na nikotinu.

Kampaň Světový den bez tabáku je podporovaná rovněž Státním zdravot-
ním ústavem s jeho regionálními pracovišti a také Národní sítí Zdravých 
měst ČR (NSZM). U příležitosti kampaně se konala řada osvětových 
akcí ve Zdravých městech, obcích a regionech. Proběhly např. akce jako 
jsou „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou 
tematikou, kampaně za nekouření ve veřejných prostorách nebo pre-
vence kouření u mladistvých. NSZM má 93 členů s regionálním vlivem 
na 1558 měst a obcí, ve kterých žije 2,9 milionu obyvatel (28 % populace 
ČR). Řada členských subjektů se do kampaně zapojila, bohužel však 
mezi nimi chyběla Plzeň i další města a obce našeho kraje. Dobrou vi-
zitkou naší Lékařské fakulty nejsou ani ti studenti, kteří před hlavními 
vchody do fakultních budov bez ostychu pokuřují a nejen zamořují 
okolí svými exhaláty, ale mnozí je znečišťují nedopalky cigaret a dalšími 
odpadky, souvisícími s jejich závislostí.  (jn)

PŘED 66 LÉTY OSVOBODILI PLZEŇ AMERIČANÉ

V dubnu 1945 celá Evropa očekávala brzký 
konec války. Ač území Protektorátu Čechy 
a Morava bylo stále ještě převážně pod dohle-
dem německé okupační moci, sešli se 14. dub-
na zástupci všech odbojových skupin v Plzni 
a ustavili ilegální Revoluční národní výbor. 
V jeho čele stál pplk. J. Krejčík. Hlavním 
bodem jednání byla příprava podmínek 
pro jednotné a organizované vystoupení v 
povstání proti okupantům. 4.5.1945 došlo k 
poslední významné schůzi RNV, na níž byl 
vypracován bojový plán ozbrojeného povs-
tání v Plzni. Podrobně pak průběh povstání 
popsal pamětník Plzeňák Jaroslav Maršák 
na stránkách Plzeňského deníku (*). Z jeho 
vzpomínek již o samém průběhu povstání 
vyjímáme: „Byl jsem členem odbojové sku-
piny Dělnické tělocvičné jednoty VI. Plzeň-
Doudlevce – plaveckého oddílu, která v ran-
ních hodinách 5. května 1945 bez boje obsadila 
kasárna bývalého pěšího pluku. 6. května v 7 
hodin ráno jsem šel z příkazu velitele skupiny 
na radnici s hlášením o situaci v kasárnách. 
Po splnění příkazu jsem uslyšel v místním 
rozhlase zprávu, že se mají přihlásit dobro-
volníci k likvidaci jednotek SS, které se nachá-
zejí někde v prostoru Lochotínského parku. 
Nevím, co mě to napadlo, ale místo abych se 
ukázněně vrátil do doudleveckých kasáren, 
nevěděl jsem nic lepšího, než si jít vyzvednout 
nějakou střelnou zbraň. Ty však byly již roze-
brány a v bedničce už zbyl jeden jediný ruční 
německý granát s dřevěnou rukojetí. Takto 
„vyzbrojen“ jsem nastoupil s ostatními do 
menšího nákladního auta, které se vydalo na 
cestu směrem na Lochotín. Starší dobrovolník 
mne poučil, jak se zachází s ručním granátem. 
Když jsme přijeli k restauraci, která se v té 
době nacházela na hlavní křižovatce silnic 
Karlovy Vary – Bolevec, auto zastavilo přímo 
před restaurací. Velitel mi nařídil, abych zůstal 
u auta a střežil ho do jejich návratu z akce. Po 
odchodu bojové skupiny do Lochotínského 
parku vyšla k mému nezměrnému údivu z res-
taurace skupina 32 německých vojáků pod 
vedením poddůstojníka a všichni měli ruce nad 
hlavou. Poddůstojník ke mně přistoupil a pro-
hlásil, že se mi vzdávají. Protože jsem ovládal 
téměř perfektně německý jazyk, rozuměl jsem 
všemu, co mně poddůstojník říkal. Nastal 
ovšem obrovský problém, co si mám s tolika 
zajatci počít? Najednou se vedle mne objevil 
český strážník ve stejnokroji, který zřejmě hlíd-
koval na křižovatce u lékařské fakulty (pozn.: 
Procházkův ústav byl vybudován v letech 
1929-1930 jako Okresní dětský domov pro 
opuštěné děti. Za 2. světové války byl zabrán 
Němci jako vojenský lazaret. Lékařské fakultě 
byla budova přidělena až po jejím zřízení 

dekretem prezidenta republiky 27.10.1945), 
v níž měla německá armáda zřízenou vojen-
skou nemocnici. Po krátké domluvě jsme se 
dohodli, že bude nejlépe, když je odvede do 
nemocnice a tam počkají, až je oficiálně za-
jmou příslušníci armády USA. Když je odvedl, 
šel jsem se podívat do restaurace, co tam po 
sobě vojáci zanechali. V hlavním tanečním 
sále ležela na hromadě veškerá výzbroj celé 
jednotky – pušky, pistole, dva kulomety a mezi 
tím hromada nábojů....“ 

Ne každý z odbojářů prožil dalo by se říci 
podobně úsměvnou příhodu jako tehdy 21-letý 
pan Maršák. Na samém prahu svobody přišlo 
v průběhu povstání o život 32 Plzeňanů.

Plzeň se však záhy dočkala. Brzy ráno 6. 
května se městem nesl zvuk podobný bouřce, 
byl to však zvuk blížících se amerických 
tanků skupiny plukovníka Nobleho. V 8 
hodin 15 minut stanula americká armáda na 
plzeňském náměstí. Dnes se každý z den-
ního tisku i z obsáhlých monografií může 
podrobně seznámit s postupem americké 
armády i dalších spojeneckých vojsk až na 
československé území k mocnostmi dohodnu-
té demarkační linii. Po celé období komunis-
mu se účast americké armády na osvobození 
nesměla slavit, v některých obdobích dokonce 
ani připomínat. Tím více slavnostní a radostný 
charakter mají oslavy osvobození od r. 1990 
po změně politické situace v Československu. 
A také tím raději přijíždějí do Plzně i dalších 
západočeských lokalit ti, kteří v roce 1945 do 
těchto míst přinesli svobodu. Dejme slovo 
některým z nich (**).

Marion Kirkham (88 let): „Připadalo mi, že 
jste se v Plzni radovali z konce války víc než 
třeba Francouzi či Belgičané. Češi jsou velmi 
veselí, proto je mám rád. Všichni mi chtějí 
podat ruku nebo si alespoň na mne sáhnout. 
Na slavnostech se mi líbí všechno. Celé oslavy. 
Je to pro mě šťastná vzpomínka 
na to, že jsem přežil válku, na 
její konec a na to, že jsem mohl 
pomáhat osvobodit Plzeň. 

Georg Thompson: „Na slav-
nostech se potkávám s přáteli 
z Ameriky i z Čech, to je pro 
mne důležité. Vždyť jinak 
bydlíme tisíce mil daleko. Jsem 
v Plzni již poosmé. Stejně jako 
můj kamarád, který mne k cestě 
do Plzně tehdy přemluvil, jsem 
byl při první návštěvě v šoku, 
a jsem vlastně pokaždé. Někdy 
nevím, jestli se mám radostně 
smát nebo brečet. Nikdy neza-
pomenu navštívit mé Nýřany. 
Před několika lety jsem tu dostal 

od neznámého člověka vyřezávanou sochu 
amerického vojáka. Pro mě je to nejcennější 
suvenýr, jaký jsem si kdy domů přivezl. 

Charles Noble jun., syn jednoho z ame-
rických velitelů: „Otec vždycky říkal, že Češi 
jsou nejlepší národ, který v Evropě potkal. 
Mnohem víc si váží svobody než ostatní náro-
dy. Několikrát svobodu ztratili a tolik let žili 
pod nadvládou jiného národa, takže dobře 
znají, jakou cenu svoboda má. Dokonce si váží 
svobody víc než Američané nové generace. Ti 
by měli přijet sem do Plzně a podívat se na 
lidi, kteří svobodu považují za opravdovou 
hodnotu.“

José Svhindfessel (Belgičan, žijící dnes 
v Bruselu): „Když jsem nyní v Plzni nasedl 
do džípu, vybavily se mi staré vzpomínky na 
dlouhé přesuny z Belgie přes zdevastované 
Německo, zničená města, zajatecké tábory, 
mrtvé, kolony německých zajatců. A konečně 
jsem našel radost osvobozených lidí, zejména 
jásajících obyvatel Plzně. Ano, tento průvod 
ve mně vzbudil velmi staré, ale velmi hezké 
vzpomínky. Doufal jsem, že uvidím všechny ty 
velmi mladé dívky, které nás v roce 1945 vítaly 
ve folklorních krojích se zářivým úsměvem ve 
tváři, tiskly nám ruce a dávaly nám květiny. 
A našel jsem jich spoustu mezi těmi dámami 
s bílými vlasy, které se na mne usmívaly, když 
jsem projížděl kolem. Děkuji Plzni, že jsem to 
mohl zažít. Děkuji Plzni, že ctíš své veterány.“

(text a foto - jn)
(*) J. Maršák: Vznik a činnost Revolučního 

národního výboru. PD 7.5.2011, s. 6
 J. Maršák: Chyboval jsem, ale chránil mne 

anděl strážný. PD 14.5.2011, s. 6 
(**) P. Pechoušek: Plzeň aspoň jednou 

ročně! To je recept na dlouhověkost. Sedmička 
Plzeň, 12.5.2011, č. 19, s. 4-5 

P. Kocourková: Veterán z Belgie: Zasáhly 
mne pohledy plné emocí. PD 16.5.2011, s. 7
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Přeskočme nyní dvě desítky let až k „sametové revoluci“ listopadu 1989 
a připomeňme několik důležitých dat, souvisících se stažením okupačních 
vojsk z našeho teritoria. Ve světle předchozích stránek si jistě každý dokáže 
představit, že jen málokdo věřil, že byť deklarovaný jako „dočasný“ může 
pobyt kontingentu sovětských vojsk na území Československa skončit 
v nějaké historicky krátké době.

Avšak již v průběhu listopadových událostí roku 1989 byla připravena 
petice požadující urychlené stáhnutí okupační armády z Československa. 
Byla doručena na sovětské velvyslanectví. 3. prosince 1989 vydala 
československá vláda stanovisko ke vstupu vojsk států Varšavské smlouvy. 
Poněkud vlažně prohlásila vstup vojsk pěti států Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968 za porušení platných norem ve vztazích mezi 
státy z hlediska mezinárodního práva, ale pouze navrhla zahájit jednání 
o „mezistátní dohodě týkající se dočasného rozmístění sovětských jednotek 
na území ČSSR“. Bylo dokonce uvedeno, že jejich stažení „musí být řešeno 
v souladu s pokrokem celoevropského odzbrojovacího procesu“, což byla 
formulace jako vystřižená z komunistického slovníku. Prohlášení bylo 
veřejností vnímáno negativně jako gesto podání pomocné ruky Moskvě. 
4. prosince 1989 odjeli komunistický premiér Ladislav Adamec s ministrem 
zahraničních věcí Jaromírem Johanesem do Moskvy na jednání se sovětským 
představitelem Michailem Gorbačovem. Hned druhý den do Moskvy dora-
zili i představitelé dalších států, podílejících se na intervenci v srpnu 1968 
- Bulharska, Maďarska, NDR a Polska – a vydali prohlášení, že vstup jejich 
vojsk do Československa byl vměšováním do vnitřních záležitostí a že k to-
muto poznání dospěli vzhledem k faktům, které se mezitím staly známými. 
Ve společném prohlášení ministrů zazněla věta „... tuto otázku je třeba 
řešit v souladu s celosvětovým odzbrojovacím procesem“, v překladu roky. 
Týž den zareagovalo Občanské fórum (OF) na vyjádření vlády i ministrů 
jasným stanoviskem, že byl-li vstup vojsk Varšavské smlouvy porušením 
norem mezinárodního práva, je jedinou možnou nápravou jejich okamžité 
stažení. Zároveň vedení OF v prohlášení zdůraznilo, že celá tato prob-
lematika musí být posuzována mimo celoevropská odzbrojovací jednání 
a mimo multilaterální základnu Varšavské smlouvy, pouze jako bilaterální 
jednání mezi Československem a Sovětským svazem. 

6. prosince 1989 začala svoji činnost na Federálním ministerstvu 
zahraničních věcí expertní skupina pro zahájení jednání o pobytu a odcho-
du sovětských vojsk z Československa. Úkolem této skupiny bylo projed-
návat mezinárodně-právní, vojensko-bezpečnostní, finanční a jiné otázky 
související s dočasným pobytem a odchodem sovětských vojsk a tím 
přispět k realizaci československého státního zájmu - uzavření dohody 
o odchodu sovětských vojsk z území Československa.
7. prosince 1989 premiér Adamec na svoji funkci rezignoval.
10. prosince 1989 byla ustavena nová vláda, premiérem se stal Marián 
Čalfa, ministrem zahraničí Jiří Dienstbier. Podařilo se prosadit, aby byl 
odsun sovětských vojsk předmětem dvoustranných rozhovorů nezávislých 
na odzbrojování ve střední Evropě.
20. prosince 1989 jednal o pobytu sovětských vojsk ministři zahraničních 
věcí ČSSR a SSSR.
28. prosince 1989 vykonal poslanecký slib známý hudebník a zpěvák 
Michael Kocáb a stal se poslancem Sněmovny lidu. 
29. prosince 1989 na návrh M. Kocába byl Václav Havel zvolen preziden-
tem Československa.
2. ledna 1990 se uskutečnila porada čs. expertní skupiny pro jednání s de-
legací SSSR v záležitosti odchodu sovětských vojsk z Československa 
15.-17. ledna 1990 došlo k jednání československé a sovětské expertní 
komise v Praze.
16. ledna 1990 přijal ministr zahraničních věcí J. Dienstbier náměstka mi-
nistra zahraničních věcí SSSR Eduarda Ševarnadzeho.
23. ledna 1990 pronesl Michal Kocáb ve Federálním shromáždění příspěvek 
na téma odchodu sovětských vojsk. 30. ledna 1990 se M. Kocáb stal členem 
Zahraničního výboru Federálního shromáždění. 
6. února 1990 došlo k moskevským jednáním expertních skupin
26. února 1990 ministři zahraničních věcí Eduard Ševarnadze a Jiří Dienstbier 
podepsali Dohodu o odchodu sovětských vojsk z Československa. Poslední 
voják měl odejít 30. června 1991. 

To je stručný výběr dat, která mapují cestu k dohodě. Zdaleka však 
nevystihují složitost jednání, při nichž u jednacího stolu zasedli reprezen-
tanti na jedné straně světové supervelmoci, zvyklé po půl století práskat 
bičem a svým vazalům určovat pravidla správného chování, na druhé 
straně již nezávislé země, která se rozhodla po padesátiletém područí 
rozhodovat o svém osudu samostatně a demokraticky. Tu složitost nejlépe 
dokládají poznámky Michala Kocába, významného člena československé 
expertní skupiny, a dalšího vyjednavače Jiřího Šedivého, pozdějšího 
náčelníka generálního štábu České armády. 

Když 3. prosince 1989 vydala vláda vlažné stanovisko ke stažení sovětských 
vojsk a ministři zahraničních věcí J. Johanes a E. Ševarnadze se vyjádřili, že 

otázku odsunu hodlají řešit v souladu s celosvětovým odzbrojovacím procesem 
(tj. roky), sepsalo Občanské fórum dopis pro M. Gorbačova. Dopis apeloval 
na co nejrychlejší zahájení rozhovorů o odsunu. M. Kocáb k tomu řekl: 
„Dopis jsme odnesli na sovětskou ambasádu do Dejvic. Byl jsem tam poprvé 
v životě a nebylo to úplně příjemné. Před velvyslanectvím právě probíhala 
demonstrace a demonstranti nás žádali, abychom se k nim připojili. Jenže my 
jsme jen prošli a zmizeli uvnitř ambasády. Nevrhalo to na nás nejlepší světlo, ale 
podařilo se nám demonstranty přesvědčit, že naším cílem není kolaborace.

Na ambasádě jsme očekávali přísnou atmosféru. Přijal nás rada Pilipov, 
stále se usmíval a i když jsme argumentovali proti sovětské okupaci, byl 
úslužnost sama. Slíbil, že dopis Gorbačovovi předá, a ptal se, zda je mírnost 
revoluce záměrem či mají očekávat nějakou formu šikany nebo popravy 
sovětských vojáků. Jeho dotaz nás nepřekvapil. Tehdy se na to samé ptali 
všichni. Nikdo nevěděl, jak bude revoluce probíhat. My jsme v našich 
tvrzeních vycházeli ze znalosti chování našeho národa, které je v tomto směru 
mírumilovné. Nepředpokládali jsme, že by kdokoliv kohokoliv věšel.

Při druhé návštěvě jsme se dozvěděli, že Gorbačov je s našimi požadavky 
srozuměn a ujistil nás, že rozhovory na téma odsunu začnou v nejbližších dnech.“ 

Po jmenování nové vlády 10. prosince 1989 mnoho komunistů rezignova-
lo na své mandáty ve Federálním shromáždění. Díky tzv. kooptačnímu 
zákonu byli voleni noví poslanci, navržení Občanským fórem. 28. prosince 
1989 tak do Federálního shromáždění zasedlo 13 nových poslanců a jeho 
předsedou se stal Alexandr Dubček. 

„Otázku odsunu řešili sice Jiří Dientsbier s Lubošem Dobrovským 
(nejdříve náměstek ministra zahraničních věcí, později v roce 1990 ministr 
obrany - pozn. red.), ale rozhodl jsem se ji žhavit ve Federálním shromáždění. 
Napsal jsem interpelaci, kde jsem navrhoval prohlásit Smlouvu o dočasném 
pobytu sovětských vojsk v ČSSR za neplatnou a okamžitě začít s odsunem.

Interpelaci jsem potřeboval verifikovat Národním shromážděním, 
byla to vysoká hra. Požádal jsem Jiřího Dienstbiera, aby si ji přečetl, a on 
mě odkázal na svého poradce Jaroslava Šedivého, který mi poradil nějaké 
maličkosti. Stále jsem měl ale pochybnost, jestli jsem ta správná osoba, která 
by měla interpelaci přednést. Šel jsem na sekretariát zahraničního výboru, 
kde se vyjádřili, že se jedná o příliš závažnou záležitost a měl bych jít přímo 
za Dubčekem. S ním jsem interpelaci probíral asi hodinu, zcela se s ní 
ztotožnil. Obával se však ruské reakce, která se mohla týkat naší energe-
tické závislosti na nich, a navrhl, abych návrh přednesl sám s tím, že on jej 
podpoří. Byl to chytrý postup, který by nám v případě hrozby, že Rusové 
„zavřou kohoutky“, umožnil z radikálního postoje lehce couvnout. Při 
hlasování všichni poslanci interpelaci podpořili. “ 

2. ledna 1990 se uskutečnila porada čs. expertní skupiny pro jednání 
s delegací SSSR v záležitosti odchodu sovětských vojsk z Československa. 
Ze zápisu z porady je zcela jasné, že primárním cílem bylo shromáždit 
veškeré nutné podklady a učinit opatření, která povedou k co nejrychlej-
šímu zahájení jednání se sovětskou stranou a odchodu jejích vojsk. 
(cit. J. Šedivý)

„Bylo to neuvěřitelné. Když mi generál Ducháček, který byl za vojáky 
nejvyšším v naší delegaci, řekl, že opravdu po celá ta léta naše armáda 
neznala téměř nic z toho, kolik tu Sověti mají lidí, jakou techniku, co 
dělají, když pořád vrtají pod zemí, uvědomil jsem si tu hloubku závislosti 
naší bezpečnosti v minulých létech na jakékoliv riskantní sovětské zahraniční 
politice. Proč ale ten údiv, vždyť jsem již od roku 1968 věděl, že v operačních 
plánech sovětského velení byl český prostor v každém případě obětován.

V případě útoku se mělo postupovat na západ, přičemž český čtyřúhelník 
měl sloužit jako týlový prostor, čili vystavený útokům ze vzduchu. Přitom 
naše armáda měla dojít k Rýnu, tam měla vymezený třísetkilometrový úsek, 
v němž měla Rýn přejít - a přestat existovat. Proto se hlavně v šedesátých 
létech u nás stále konaly manévry „Vltava“, při nichž naše armáda 
nacvičovala přechod řeky. A v opačném případě, kdyby armády Varšavské 
smlouvy musely ustupovat, český čtyřúhelník by byl vyklizen jako spálená 
země a první obranná linie měla být někde na Českomoravské vysočině.

5. ledna 1990 informoval Dienstbiera jeho sekretariát o jednáních 
s ministerstvem národní obrany a odlišnostech v některých stanoviscích 
následovně (vybíráme):

- Pokud jde o termín odchodu, FMNO navrhuje konec roku 1991. Jsou 
toho názoru, že z vojensko-technického hlediska odchod sovětských vojsk 
do konce roku 1990 je neproveditelný.

 - Expertům FMNO bylo nutno objasnit, že v čs. pozici má jednoznačnou 
prioritu bilaterální jednání mezi ČSSR a SSSR jako důsledek vstupu, pobytu 
a odchodu sovětských vojsk a je třeba problém řešit samostatnou dohodou.

- Samostatnou dohodou je třeba řešit i majetkoprávní vyrovnání se 
SSSR jako důsledek vstupu, pobytu a odchodu sovtských vojsk. 

- Na poradě zástupců FMNO a FMZV bylo konstatováno, že k materiá-
lu o odchodu sovětských vojsk, který je připravován pro federální vládu, 
neměl připomínky ani první místopředseda vlády J. Čarnogurský, ani 
ministři Klaus a Barčák.  (jn)
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SEMINÁŘ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

P ř e d e v š í m 
pro studenty do-
ktorských studij-
ních programů 
Lékařské fakulty 
UK v Plzni byl 
určen seminář 
„ O c h r a n a 
duševního vlast-
nictví“, který se 

konal 22. února 2011 v Šafránkově ústavu. Ve 
spolupráci s Asistenčním centrem jej připravili 
pracovníci Podnikatelského a inovačního 
centra BIC Plzeň, které v našem regionu 
reprezentuje evropskou síť Enterprise Europe 
Network.

Cílem semináře bylo uvést účastníky do 
problematiky ochrany práv k duševnímu vlast-
nictví (IPR – Intellectual Property Rights), 
upozornit na důležitost problematiky IPR 
při komercializaci výsledků výzkumu a vývo-
je a rovněž seznámit s programy podpory 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. 

Hlavním přednášejícím byl Ing. Karel Čada, 
Ph. D., bývalý předseda Úřadu průmyslového 
vlastnictví, který nyní působí v Advokátní 
a patentové kanceláři Čermák Hořejší Matějka 
a spol. a zároveň přednáší na Metropolitní 
univerzitě a na Vysoké škole ekonomické 

v Praze. Z jeho vystoupení účastníci získali 
celkový přehled o formách ochrany duševního 
vlastnictví (patent, užitný vzor, ochranná 
známka atd.) i o základní strategii (co a kdy 
má smysl chránit), a to zejména se zaměřením 
na výzkumné a vývojové aktivity. Zmíněno 
bylo i smluvní zajištění akademického a uni-
verzitního výzkumu, práva k výsledkům a je-
jich užití aj. Posluchači velmi kladně hod-
notili jak fundovanost a odbornou úroveň 
přednášejícího, tak i srozumitelnost a prak-
tickou využitelnost informací. Jako informační 
materiál obdrželi také publikaci „Nehmotné 
statky a průmyslová práva – jejich ochra-
na, oceňování a komerční využití“, kterou 
v loňském roce vydalo Technologické centrum 
AV ČR.

Pro většinu zúčastněných byla zajímavá 
i druhá část semináře, v níž konzultant BIC 
Plzeň Ing. Martin Holubec prezentoval akti-
vity sítě Enterprise Europe Network v oblas-
ti podpory výzkumu, vývoje a technologic-
kého transferu. Pracoviště této sítě posky-
tují mimo jiné asistenční služby při komer-
cializaci výsledků výzkumu a vývoje českých 
organizací v zahraničí, nebo při vyhledání 
zahraničních dodavatelů technologií a know-
how dle požadavků tuzemských organizací. 
Dále podporují zapojení českých podniků 

a výzkumných pracovišť v mezinárodních pro-
jektech výzkumu a vývoje, nabízejí poraden-
ství při přípravě projektů, které mohou zís-
kat finance z evropských i dalších programů, 
pomáhají při vyhledání zahraničních partnerů 
pro projekt aj. 

Síť je spolufinancována z Rámcového pro-
gramu EU pro konkurenceschopnost a ino-
vace (CIP) a podporována Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. Díky tomu mohou 
být v současné době všechny služby BIC Plzeň 
v rámci Enterprise Europe Network posky-
továny bezplatně.

Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka - BIC Plzeň, 
tel.: 377 235 379, e-mail: sobotka@bic.cz

PhDr. Eva Beranová

LOKÁLNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU MEFANET

Dne 28.4.2011 proběhl v rámci projektu „Standardizace a sdílení 
vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu 
MEFANET“ lokální seminář věnovaný autorskému právu a elektronic-
kým publikacím v projektu MEFANET. Zásadním výstupem tohoto 
projektu je vytvoření jednotného internetového prostředí, tzv. portálu, 
který má sloužit ke sdílení výukových materiálů mezi lékařskými fakul-
tami a to jak v České, tak i Slovenské republice. Více na http://mefanet.
lfp.cuni.cz/.

Letošní setkání, moderované gestorem projektu na Lékařské fakultě 
UK v Plzni MUDr. Lukášem Bolkem, Ph.D., bylo věnováno dvěma 
tématům:

1) Novinky v projektu MEFANET, které byly prezentovány pra-
covníky Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky LF v Plzni. 
V rámci tohoto bodu proběhlo představení portálu a možností pub-
likování, modulu redakce a hodnocení materiálů, nových možností snad-
ného přístupu k informacím, tzv. kioskům, a v neposlední řadě uveřejnění 
statistiky přístupů k materiálům na těchto stránkách.

V případě zájmu o portál je možno kontaktovat administrátora por-
tálu Mgr. Petra Míku, tel.: 377 593 477 event. kl. 235, email: mika@dante.
lfp.cuni.cz .

2) Autorské právo v e-learningu z pohledu autorů či potenciálních 
zájemců, kteří mají zájem o tvorbu elektronických děl, jejich publikování 
a využívání při vzdělávání prezentované Mgr. Bc. Blankou Rybnerovou. 

Příspěvek se věnoval právním normám; posluchači byli upozorněni na 
dodržování nejen zákona č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autor-
ský zákon), ale také práv EU včetně mezinárodních smluv. Přednášející 
ve svém obsáhlém příspěvku dále rozebírala například problematiku 
předmětu práva autorského („dílo“), výjimky z ochrany podle práva 
autorského ve veřejném zájmu, osoby autora a spoluautora, vzniku práva 
autorského a jeho obsahu, trvání majetkových práv, licencí atd. 

Plné znění prezentace naleznete na portálu MEFANET http://mefanet.
lfp.cuni.cz/.

Jednou ze základních věcí, se kterou se téměř každý autor či spoluau-
tor průběžně setkává při své práci, je bezesporu problematika citací. 
Z tohoto důvodu byly dodatečně Mgr. Bc. Blankou Rybnerovou zpra-
covány základní informace z pohledu autorského zákona, které každý 
autor musí brát na zřetel. 

Citace z pohledu autorského zákona
Autor: Mgr. Bc. Blanka Rybnerová
Obecně lze říci, že k jakémukoli užití autorského díla (např. odborného 

článku, vědecké publikace, přednášky, fotografie, webové stránky atd.) 
a to v původní či v jinak změněné podobě (např. v překladu, ve spojení 
s jiným dílem, apod.), je nutné získat souhlas autora popř. dědice či 
jiného nositele majetkových práv (např. zaměstnavatele autora), zpra-
vidla udělovaný licenční smlouvou.

Autorský zákon (č. 121/2000 Sb., dále jen „AZ“) upravuje řadu 
výjimek a omezení autorských práv, která dovolují užít autorské 
dílo bez povinnosti uzavírat licenční smlouvu s autorem a ve většině 
případů i bez nutnosti platit odměnu. Mezi takové výjimky patří mimo 
jiné tzv. bezúplatné zákonné licence. Při jejich aplikaci je vždy potřeba 
respektovat tzv. „třístupňový test“, podle kterého výjimky a omezení 
práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stano-
vených v AZ, a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu 
s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny 
oprávněné zájmy autora. 

K výše zmíněným bezúplatným zákonným licencím využitelným 
v rámci výuky a studia, a to jak pedagogy, tak i studenty patří citace 
(upravené v § 31 AZ). 

Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) AZ je možné užít v odůvodněné 
míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Což zna-
mená, že je nutné citovat do vlastního díla. Délka výňatků musí být 
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XIX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
BRNO 1. – 4. KVĚTNA 2011

Na začátku května pořádala Česká kar-
diologická společnost svůj tradiční sjezd 
v Brně. Záštitu nad XIX. výročním sjezdem 
převzali RNDr. Petr Nečas, předseda vlády 
České republiky, Mgr. Michal Hašek, hejtman 
Jihomoravského kraje, Bc. Roman Onderka, 
MBA, primátor města Brna a prof. PhDr. Petr 
Fiala, PhD, LLM, rektor Masarykovy univerzi-
ty v Brně. Předsedou organizačního výboru byl 
doc.MUDr. Miloš Táborský, CSc (Olomouc).

Sjezd měl 3520 účastníků. Jednou z nos-
ných myšlenek sjezdu ČKS byla kampaň 
„Lékaři proti kouření a na pomoc kuřákům“. 
Důraz byl kladen na pasivní kouření a jeho 
škodlivost, zejména ve veřejných prostorách. 
Součástí sjezdu byl certifikovaný kurz léčby 
závislosti na tabáku pro lékaře a pro sestry. 
V rámci sjezdu byl také prezentovány nejlepší 
původní české práce vzniklé r. 2010 v sekci 
„To nejlepší z české kardiologie“. Slavnostní 
přednášku sjezdu ČKS „Léčba srdečního selhání: 
včera, dnes a zítra ve světle EBM“ přednesl 
J. Vítovec (Brno). Vyzvanou Herlesovu 
přednášku „Echokardiografie – fonendoskop 
3. tisíciletí?“ přednesla E. Mandysová (Praha), 
Luklovu přednášku „Náhlá srdeční smrt, od 
pouhého konstatování k sofistikované preven-
ci“ J. Švejda (Praha) a Navrátilovu přednášku 
„Povede rozmach kardiologie skutečně k záni-
ku kardiochirurgie?“ J. Černý (Brno). Součástí 
kongresu byly bloky jednotlivých pracovních 
skupin ČKS, blok Slovenské kardiologické 
společnosti, přímé přenosy z intervenčních 
pracovišť, firemní sympozia a valná hromada 
ČKS. V sekci HOTLINES byly prezentovány 
studie ROCKET – AF, EMPHASIS – HF, 
SHIFT, DEFINE, EINSTEIN DVT, ASCEND 
HF a subanalýzy studie RE-LY. Programový 
výbor (předsedající A. Linhart, Praha) vybral 
z došlých abstrakt k prezentaci 177 ústních 
sdělení a 124 posterů.

Tradičně byla velká aktivní účast lékařů 
z plzeňské FN. Za Kardiologické oddělení 
přednesl R. Rokyta ve veřejné oponentuře 
nových doporučených postupů ČKS týkajících 
se revaskularizace myokardu posudek oponentů 
a předsedal sekci Pracovní skupiny Akutní 
kardiologie ve spolupráci s Českou resuscitační 
radou věnované novým doporučením pro resus-
citaci vydaným r. 2010. V dalším bloku Pracovní 
skupiny (PS) Akutní kardiologie „Poresuscitační 
péče 2011- od protekce k podpoře orgánů“ měl 
R. Rokyta přednášku „Eliminační metody, 
podpora funkce ledvin.“ V. Vančura přednášel 
v bloku PS Arytmie a trvalá stimulace sdělení 
„V resynchronizační léčbě postačuje kar-
diostimulátor – PRO“. I. Bernat předsedal 
sekci „Volná sdělení – intervenční kardio-
logie“, kde za kolektiv autorů J. Pešek, I. 
Bernat, J. Koza, M. Šmíd, J. Čech, V. Pechman, 
T. Hájek*, V. Mikulenka*, J. Široký*, R. Rokyta 
(*Kardiochirurgické odd.) přednesl J. Pešek 
přednášku „Krátkodobá prognóza pacientů 
léčených perkutánní koronární intervencí 
s oběhovou podporou systémem Impella 
2,5.“  Dalšími přednáškami I. Bernata byly 
„Krvácivé komplikace katetrizačních inter-
vencí: femorální vs radiální přístup“ a kazuis-
tika „Embolizace trombu z levé síně do kmene 
jako příčina akutního IM s kardiogenním 
šokem“. Kolektiv autorů M. Hromádka, 
V. Pechman, J. Čech, R. Rokyta prezentoval 
sdělení „Echo guided perikardiocentéza“, další 
přednáškou Kardiologického odd. a autorů J. 
Čech, V. Pechman, M. Hromádka, R. Rokyta, J. 
Pospíšil byla práce „Rychlost poklesu tělesné 
teploty při indukci léčebné mírné hypoter-
mie v závislosti na zvoleném žilním přístupu“. 
V posterové sekci byla prezentována následující 
sdělení: M. Šmíd, J. Lhotský, T. Hájek*, J. Pešek, 
T. Bergerová**, I. Bernat, J. Koza, R. Rokyta 
(*Kardiochirurgické odd., **Ústav mikro-

biologie): „Fatálně probíhající laktobacilová 
infekční endokarditis aortální chlopně primo-
manifestující se akutním infarktem myokardu 
embolizační etiologie“, T. Jandík, A. Trefná, 
J. Pospíšil, J. Lhotský, J. Čech, V. Vančura, R. 
Rokyta: „Rozdíly ve výsledcích měření šíře 
QRS komplexu mezi lékaři a porovnání a au-
tomatickou analýzou EKG přístrojem“, M. 
Hromádka, J. Lhotský, J. Koza, V. Pechman, 
J. Čech, J. Pospíšil, R. Rokyta: „Kardiogenní 
šok při tako-tsubo kardiomyopatii – kazuis-
tika“ a M. Šmíd, A. Zeman*, Š. Kučková**, T. 
Hájek***, R. Rokyta (*AV ČR, Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky , Praha, **VŠCHT 
Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha, 
***Kardiochirurgické odd.): „Anorganická 
analýza explantovaných aortálních chlopní 
pro významnou degenerativní aortální stenó-
zu“. Přednáškový blok měly na sjezdu ČKS 
i sestry – autorky J. Šefflová a A. Slížková 
z Kardiologického oddělení přednesly sdělení 
„Ebsteinova anomálie v elektrofyziologické 
laboratoři“ a D. Šloufová a Z. Lavičková 
sdělení „Úloha sestry při vyšetřovacích 
metodách na KJIP“.

II. interní klinika byla zastoupena J. 
Filipovským, který předsedal sekci „Krevní tlak 
– pravdy a mýty v roce 2011“, bloku věnovanému 
spolupráci ČKS a České nefrologické společnosti 
a projektu „CZ-SK projekt mikroalbuminu-
rie (MAUR)“ a bloku PS Preventivní kardi-
ologie – „Nové a opomíjené rizikové faktory 
kardiovaskulárních nemocí“ a přednesl tam 
sdělení „Vitamin D a kardiovaskulární riziko“ 
a „Variabilita krevního tlaku – patofyzio-
logické aspekty a prognostický význam“. Ve 
výše zmíněném bloku přednášel i O. Mayer 
jr. – „Význam BNP v predikci kardiovasku-
lárního rizika obecné populace“. V bloku ČKS 
přednesla H. Rosolová sdělení „Společná pre-
dikce kardiovaskulárního a metabolického 

přiměřená účelu, k jakému jsou použity. Zpravidla by původní text, 
v němž jsou užity výňatky z cizích děl, měl být delší než tyto výňatky. 
Jedná se o tzv.: „malou citaci“. V jejím rámci je možné užít výňatky nejen 
z děl vydaných, ale i z děl zpřístupněných na internetu. Vždy je však 
nutné a je-li to možné, uvést jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž 
jménem se dílo uvádí na veřejnost, dále název díla a pramen (např. http 
adresu apod.). Pravidla pro bibliografické citace jsou stanovena ČSN 
ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) AZ je možné užít výňatky z díla 
nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k ta-
kovému dílu, vědecké či odborné tvorby, a takové užití bude v souladu 
s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem. 
V tomto případě hovoříme o tzv.: „velké citaci“. I zde, je-li to možné, 
je nutné uvést jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se 
dílo uvádí na veřejnost, dále název díla a pramen. Tento typ zákonné 
licence je využitelný například při tvorbě učebnic, které splňují znaky 
odborného díla. Stejně jako v předchozím případě je nutné citovat do 
vlastního díla, a není možné pouze uspořádat výňatky z děl jiných autorů, 
neboť by se jednalo o neoprávněně vytvořené souborné dílo, podléhající 
jinému režimu právní úpravy. Pro „malou“ a „velkou“ citaci platí, že její 
obsah by měl být zřetelně odlišen od obsahu díla do nějž je citováno.

Posledním typem je tzv. „školní/výuková licence“ upravená v § 31 
odst. 1 písm. c) AZ, podle které je možné užít dílo při vyučování pro 
ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a 
nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu. Opět, je-li to možné, 
je nutné uvést jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se 
dílo uvádí na veřejnost, dále název díla a pramen. V rámci této licence 
je možné použít výňatky z děl nebo celé dílo, ovšem pouze je-li splněna 

podmínka použití k ilustračnímu účelu ve výuce a k doplnění výkladu, 
např. fotografie v power pointových prezentacích nebo v textové podobě 
rozmnoženin pro procvičení. Výukou se v tomto případě rozumí např.: 
přednáška, seminář, i e-learningový kurz apod. za předpokladu, že 
příjemcem/posluchačem je vždy omezený počet osob/studentů. Není 
možné např. v e-learningovém kurzu citovat díla jiných autorů na 
základě výukové licence a pak tento kurz zveřejnit prostřednictvím inter-
netu (popř. intranetu) široké veřejnosti či takový kurz finančně zpoplat-
nit, tímto jednáním by už byl porušen AZ. V odpovídající míře lze využít 
i audiovizuální dílo resp. jeho úryvky. Avšak pouhé promítání filmu bez 
dalšího výkladu či jiného příspěvku pedagoga během celé přednášky by 
mohlo být považováno již opět za porušení autorských práv. 

Na závěr je třeba upozornit na to, že výše uvedený text obsahuje pouze 
obecná pravidla a má sloužit k základní orientaci. Právo a ani právo 
autorské není exaktní a každý konkrétní složitější případ je potřeba vždy 
posuzovat individuálně. 

Použité zdroje:
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Masarykova univerzita, JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Seminář o autor-

ském právu [online]. 2007 [cit. 2011-05-30]. Dostupné z WWW: <http://
is.muni.cz/do/1499/el/seminare/pages/2_zakonne_licence.html>

Univerzita Karlova v Praze, JUDr. Irena Holcová. Autorské právo 
v elearningu, seminář 1.LF UK, 2009 

Univerzita Karlova v Praze, PhDr. Eva Bratková, Ph.D. Bibliografické 
odkazy pro seznamy a citace [online]. 2009 [cit. 2011-05-30]. Dostupné 
z www: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html >

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Mgr. Markéta Maurer
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Česká lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě připravuje půdu pro 
rozvoj osvěty a vzdělávání seniorů v oblasti farmakoterapie. Cílem je 
zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti seniorů s důrazem na zákonité 
změny odpovědí staršího organismu na farmakologické intervence. 
Lékárníci budou při realizaci projektu využívat lektory ze svých řad, 
absolventy postgraduálního kurzu v geriatrické farmacii. Někteří z nich 
také prošli školením v prezentačních dovednostech, aby efektivita jejich 
vzdělávání byla díky přizpůsobení se seniorskému posluchačstvu co 
nejvyšší. Lékárníci budou školit seniory v regionech, v nichž normálně 
pracují v lékárnách. Podpoří se tak možnosti následných konzultací 
potřebných k převedení nově nabytých znalostí do běžného denního 
režimu proškoleného seniora a ke změně jeho chování. Partnerem 
ČLnK je pracoviště GO EU společnosti Econtinuity. GO EU má v tom-
to projektu za úkol vyhledávat příležitosti ke grantové podpoře projektu, 
k přípravě interaktivních seminářů a e-learningových modulů. Za dva 
roky monitorování evropských i českých dotačních příležitostí však 
nebyla ani jedna z výzev použitelná pro tuto potřebnou činnost. Nabízí 
se otázka, zda jsou senioři skutečně tak nezajímavou částí populace, 
nebo zda jde spíše o neznalost těchto jejich potřeb, díky níž se nástroje 
podpory jejich zdravotní gramotnosti nevytvářejí. Je to utopie?

Nezávisle na výše uvedených aktivitách přišla lékárnické obci napro-
ti Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP s cyklem Jarních 
seminářů o bolesti nazvaných v roce 2011 Bolest ve stáří. V Plzni tento 
seminář proběhl 12.5. 2011 v přednáškovém sále Šafránkova ústavu, 
uskutečnil se také v Praze, Hradci Králové a v Brně. 

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. uvedl seminář přednáškou 
o teorii stárnutí a o možnostech léčby bolesti ve stáří. Upozornil na 
souvislosti demografických údajů o očekávané délce života v roce 
2020 (85 let) s epidemiologickými daty o hlavních nemocech ve stáří: 
např. osteoporózou trpí 1/3 žen ve věku nad 75 roků, Alzheimerova 
nemoc je zjišťována u 50% populace nad 85 let. Ve vyšším věku jsou 
nižší hodnoty antioxidačních svalových bílkovin, klesá proteazon, jenž 
odstraňuje oxidované bílkoviny v těle, s věkem se mění mitochondriální 
DNA – a představuje tak jakési biologické hodiny stárnutí. S věkem 
se zvyšuje citlivost myokardu na peroxidy a všeobecně s věkem klesá 
obsah vápníku v organismu. Obecně je proto vhodné již při vstupu 
do senia suplementovat populaci kalcium zadržujícími nástroji a anti-

oxidanty, ty však vždy v kombinaci. U suplementace selenu je třeba 
rozlišovat přístup v České a ve Slovenské republice. Slovensko spadá do 
pásu táhnoucího se od Finska přes Polsko až po Srbsko s nízkými hod-
notami selenu. Rokyta také upozornil na výsledky plošného zjišťování 
hladin vitaminu D u naší populace, které jsou velmi nízké, přitom při 
medikaci je velmi malé riziko předávkování. V přednášce odůvodnil 
potřebu suplementace antioxidantů a upozornil na rizikovost podávání 
nesteroidních antirevmatik ve vyšším věku. Zejména v kombinaci 
s léky používanými na nemoci ve stáří se často vyskytuje vyšší riziko 
krvácivých komplikací. Přednost proto mají dostávat paracetamol 
a opioidy. Je však důležité titrovat léčbu odspodu a významná je 
instruktáž, jak léky používat. Vzhledem k poklesu kognitivních funkcí 
s věkem je podmínkou doprovodit instruktáž písemným pokynem. 

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. se zaměřil na specifika léčby bolesti ve 
stáří. Nad 75 let trpí podle různých statistik 85 až 100 (!) procent osob 
chronickou bolestí, většinou s původem v pohybovém aparátu. Až 
u 50% klientů LDN není bolest léčena adekvátně. 40 procent seniorů 
užívá alespoň jedno analgetikum a u 10% byl zjištěn nevhodný souběh 
léků. Jak správně řídit medikaci u starších pacientů? Pravidlo „start low, 
go slow“ stojí za zapamatování. Analgetika podávat on demand, a ne 
dle nějakého časového harmonogramu je třeba při současném perso-
nálním stavu v léčebnách obzvlášť důležité prosazovat. Nežádoucí vliv 
lékových interakcí je při polypragmasii seniorů rovněž problém, který 
se výrazně projevuje u 20% pacientů léčených ambulantně pro bolest. 
Rozlišení nežádoucích účinků od projevů stáří je mnohdy obtížné. 23% 
starých osob má psychické alterace, a je otázka, zda jsou primární, nebo 
navozené léčbou. Kozák zdůraznil faktor času, potřebu empatického 
terapeutického rozhovoru s pacientem, kdy lze zjistit i neverbální 
příznaky bolesti. Odkázal také na celoevropskou kampaň Grünenthalu 
„Change Pain™“, která rovněž zdůrazňuje kvalitní klinicko-pacient-
skou komunikaci, spolu se změnou přístupu od léčby symptomů 
k postihování mechanismů vzniku bolesti u konkrétního pacienta. 

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D. podal přehled komplikací léčby bolesti ve 
stáří. Častá je tzv. tichá bolest, kterou senior už ani neventiluje. Je třeba 
aktivně se dotazovat a počítat s již zmíněnými poruchami ko-gnitivních 
funkcí u starých pacientů, zejména u diagnostiky akutních srdečních 
nebo náhlých břišních příhod. Vrba se podrobněji věnoval metodice 

rizika ke zlepšení primární prevence ateroskle-
rotických vaskulárních nemocí“ (za kolektiv 
autorů H. Rosolová, B. Nussbaumerová, F. 
Šefrna), dále přednášku „Role HDL-choles-
terolu a triglyceridů v kardiovaskulárním rizi-
ku“ a přednášku „Sekundární prevence cévních 
mozkových příhod“ v bloku České společnosti 
pro hypertenzi věnovanému cévním mozkovým 
příhodám a také předsedala sekci „Zobrazení 
(i okolí) důležitých tepen a jeho význam pro 
léčbu a osud pacientů“. B. Nussbaumerová měla 
v bloku věnovanému primární a sekundární 
prevenci přednášku „Diabetes mellitus 2. typu 
a méně tradiční kardiovaskulární rizikové fak-
tory“ za kolektiv autorů B. Nussbaumerová, H. 
Rosolová, J. Ferda*, F. Šefrna, P. Šifalda, I. Šípová 
(*Klinika zobrazovacích metod). 

V bloku PS Pediatrické kardiologie zazněla 
přednáška autorů z Dětské kliniky P. Jehlička, M. 
Huml, T. Votava, J. Kobr: „Reaktivní hyperemický 
index v detekci endoteliální dysfunkce u dětí po 
léčbě akutní lymfoblastické leukémie“.

Výroční sjezd ČKS uvítal i mnoho zahraničních 
přenášejících. V bloku PS Akutní kardiologie - 
Monitorace antitrombotické léčby přednášel A. 
Calatzis  (Mnichov, Německo) sdělení  „Laboratory 
assessment of antiplatelet treatment“. V bloku PS 
Arytmie a trvalá kardiostimulace - ICD: jsou stále 
témata k diskusi? přednášeli R. Hatala  (Bratislava, 
SR) sdělení „Vliv výbojů ICD na prognózu 
nemocného“ a A. Curnis  (Brescia, Itálie) sdělení 
„Complications of implants leading to surgical 
revision“. 

V Sympoziu Actelion Pharmaceuticals 
CZ, s.r.o. - Diagnostika a terapie pacientů 
s vrozenými srdečními vadami a plicní arteriál-

ní hypertenzí PS Plicní cirkulace bylo zařazeno 
sdělení „Non-invasive assessment of non-left 
ventricular myocardium“ (J. Marek, Londýn, 
Velká Británie). V bloku PS Kardiovaskulární 
farmakoterapie - Farmakoterapeutické aktua-
lity přednesl M. Malík (Londýn, Velká Británie) 
sdělení „QT interval prolongation and drug 
safety“. Sympozium Abbott Laboratories s.r.o. 
- Mozaika kardiovaskulárních onemocnění: 
co nám ve farmakoterapii chybělo doplnila 
přednáška D. Pelly (Košice, SR) „Kombinácia 
statin a fibrát v bežnej klinickej praxi“. V bloku 
PS Srdeční selhání - Srdeční selhání - různé 
přednášel J. Schirger  (Rochester, Minnesota, 
USA) sdělení „Heart failure“. V bloku PS 
Kardiovaskulární rehabilitace - Novinky 
v kardiovaskulární rehabilitaci byla zařazena 
sdělní kolektivu autorů J. Eicher,  O. Barthez,  
S. Eicher-Falcon,  J. Siegelová,  J. Wolf  (Dijon, 
Francie, Brno) „Echocardiographic assessment 
in patients with heart failure and normal left 
ventricular ejection fraction“ a „Arterial pulse 
wave reflection“ (T. Kenner, Graz, Rakousko). 
V bloku PS Srdeční selhání - Spánková apnoe a 
kardiovaskulární onemocnění hovořil V. Somers 
(Rochester, USA) na téma „ Mechanism link-
ing sleep apnea and cardiovascular disease“. 
V bloku PS Echokardiografie - Nové pohledy 
na funkci levé komory srdeční v echokar-
diografii měl J. Gorcsan  (Pittsburgh, USA) 
přednášku „Strain imaging in the selection 
of CRT candidates“. V sekci PS Chorob myo-
kardu a perikardu „Inflammatory cardiomy-
opathy: what we know and where we are 
going to in 2011“ (Zánětlivá kardiomyopatie: 
co víme a kam směřujeme v roce 2011)  přednesl 

S. Pankuweit  (Marburg, Německo) sdělení 
„Etiology, pathogenesis, diagnostics and ther-
apy of inflamatory cardiac diseases“. V sekci 
PS Nukleární kardiologie - Rational use of non-
invasive diagnostic imaging in nuclear car-
diology přednesla M. Henzlová   (Praha, New 
York, USA) přednášku „Rational use of non-
invasive cardiac imaging: SPECT/PET, CTA, 
MRI, stress ECHO“. V Sympoziu Boehringer 
Ingelheim - Optimalizace léčby hypertenze - 
dosahujeme cílových hodnot TK u hypertoniků? 
měl G. Kamenský (Bratislava, SR) přednášku 
„Kombinační léčba ano či ne? Teorie a praxe 
u pacientů s hypertenzí v KV riziku“.  V bloku 
Volná sdělení - hypertenze přednesli slovenští 
autoři J. Lietava, J. Murín, D. Bartko (Bratislava, 
Ružomberok) sdělení „Exercise tolerance in 
out-ward patients with arterial hypertension“. 
V bloku PS Preventivní kardiologie - Pokles 
úmrtnosti na ICHS v České republice a ostat-
ních zemích zazněla přednáška „Explaining the 
decrease in coronary heart disease mortality 
in the UK, USA, Canada and Poland“ autorů 
O´Flaherty, S. Capewell (Liverpool, Velká 
Británie). V sekci PS Pediatrická kardiologie 
- Dětská kardiochirurgie a intervenční kardi-
ologie přednesli slovenští autoři Z. Venczelová,  
P. Tittel,  J. Mašura  (Bratislava) sdělení „Im-
plantácia andrastentov XL u detí a ado-
lescentov s vrodenou vývojovou chybou srdca. 
Skúsenosti detského kardiocentra“.  

Kromě účasti na odborném programu se 
mohli účastníci sjezdu ČKS též odreagovat na 
tradičním kardioběhu Jiřího Tomana, který 
byl letos obohacen i o kardiochůzi, a též na 
společenském galavečeru. B. Nussbaumerová



8

léčby opioidy. Česká lékařská obec se této skupině léků stále ještě raději 
vyhýbá, a z toho plyne i nedostatek zkušeností při jejich nasazování a 
kontrole průběhu léčby. Despekt odborné obce vůči opioidům kvůli 
návykovosti je nepatřičný. Návyk je nižší, než u benzodiazepinů tvořících 
často jakousi náhradu opioidů při snaze o zvládnutí bolesti. Opioidy ale 
nejsou všelék. Vrba zmínil také nefarmakologické analgetické přístupy, 
jimiž lze podstatně snížit spotřebu léků. Sem zařadil psychosociální 
intervenci, řádnou rehabilitaci a intervenční terapeutické postupy, jako 
je neurostimulace, modulace bolesti nebo radiofrekvenční léčba. 

První část uzavřel MUDr. Jan Lejčko, Ph.D. přednáškou o léčbě 
neuropatické bolesti u seniorů. Nejde o zanedbatelný problém, protože 
se vyskytuje u 7-8% populace seniorů. Původem jde nejčastěji o radiku-
lární bederní syndrom, poherpetickou, nádorovou nebo metabolickou 
(DM) bolest. Kromě nefarmakologických léčebných postupů jsou 

používána antikonvulziva, antidepresiva, opioidy a topické léky, které 
po zavedení nových lékových forem prožívají pozitivní rozvoj. 

Podrobněji se o těchto lécích hovořilo ve druhé části semináře, 
kdy zazněly prezentace firem o využití léků při zvládání průlomové 
bolesti. Zaměření přednášek na konkrétní terapeutickou praxi byla 
návštěvníky semináře hodnocena jako velmi přínosná. 

Pro managementy zdravotnických zařízení i farmaceutických firem 
byla zajímavá diskuse o nastavení úhrad jednoho z topických léků 
proti bolesti. Poprvé v České republice byl zaveden princip sdílení 
rizika a úhrady za účinnou léčbu, protože první dávka analgetika není 
hrazena zdravotními pojišťovnami. Až při úspěchu terapie, kdy lékař 
pochopitelně indikuje její pokračování, je lék hrazen. 

Lumír H. Kroček
Pharm Business Magazine

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI 19.5.2011

Ve čtvrtek 19.5. se v Šafránkově ústavu 
uskutečnila již 51. studentská vědecká konfe-
rence. Odeznělo 44 sdělení ve dvou sekcích 
– pregraduální a postgraduální. Úroveň drtivé 
většiny z přednesených sdělení byla velmi vysoká 
a porota ve složení prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., 
as.MUDr. J. Barcal. Ph.D., as. MUDr. H. Mírka, 
Ph.D., MUDr. V. Liška měla skutečně obtížný 
úkol vyhodnotit v každé sekci jen tři nejlepší. 
Jak prohlásil předseda poroty při závěrečném 
hodnocení „všichni účastníci studentské vědecké 
konference ukázali, že mají hluboký zájem 
o vědeckou práci ve svých vybraných oborech, 
studenti i jejich učitelé věnovali pečlivému zpra-
cování svých prezentací spoustu času a úsilí, 
a čestné uznání za svá vystoupení by si zasloužila 
i řada dalších přednášejících. Porota však byla 
limitována nejen obvyklým počtem tří vítězných 
prací, ale také určeným počtem odměn jejich 
autorům. Škoda jen, že do posluchárny nenašli ve 
větším počtu cestu kolegové přednášejících, zcela 
určitě by slyšeli mnoho, co by jejich dosavadní 
medicínské znalosti obohatilo.“

Přinášíme souhrny šesti nejlepších vyhodno-
cených prací. Jejich autoři dostanou příležitost 
vystoupit se svým sdělením na celostátní SVK, 
která se uskuteční na podzim.

V Sekci pregraduální vyhodnotila porota jako 
nejlepší tři práce následující sdělení: 

J. Vlk (6. ročník MSP), L. Mrázková, J. Pažin, 
J. Štěpánek (Školitelé: MUDr. J.Tomešová, 
doc. MUDr. S.Lacigová, Ph.D, prof. MUDr. Z. 
Rušavý, Ph.D. Diabetologické centrum, I. Interní 
klinika FN a LF UK Plzeň):

MĚŘENÍ MIKROCIRKULACE KŮŽE 
U DIABETIKŮ IONTOFOREZOU 
– ROZDÍLY MEZI HORNÍ A DOLNÍ 
KONČETINOU

Dolní končetiny (DK) jsou vzhledem 
k působení fyzikálních faktorů (gravitace, 
mechanické namáhání) poškozeny více než 
končetiny horní (HK). Čím dříve zjistíme 
přítomnost poškození mikrocirkulace, tím lépe 
a účinněji můžeme pracovat na prevenci roz-
voje komplikací diabetes mellitus (DM), ze-
jména syndromu diabetické nohy. Cílem práce 
bylo zjistit, zda existuje u pacientů s DM rozdíl 
v reaktivitě mikrocirkulace mezi HK a DK. 

Bylo změřeno 37 pacientů s DM (19mužů, 
18žen), 12 s DM 1.typu a 25 s DM 2.typu. Všichni 
byli bez defektu na DK. Reaktivita kožní mik-
rocirkulace byla měřena pomocí iontoforezy. 
Každý pacient podstoupil měření s acetylcho-
linem (ACH) a nitroprusidem sodným (NPS) 
na HK i na DK, dále byla zjištěna přítomnost 
mikro- i makrovaskulárních komplikací (reti-
no- a nefropatie, ICHS, ICHDK) a provedena 
standardní vyšetření na přítomnost periferní 
diabetické neuropatie (monofilamenta, biote-
siometr, neuropad). 

V celé skupině pacientů je signifikantně nižší 
reaktivita mikrocirkulace kůže na DK oproti 
HK při iontoforetické aplikaci ACH – 369,08% 
oproti 582,34% (p=0,01). Stejný trend, i když 
statisticky nevýznamný, lze pozorovat i při reakci 
s NPS – 456,67 % oproti 555,06 %. Pro pohlaví, 
typ DM, hladinu HbA1c, monofilamenta, 
přítomnost hyperlipidemie, retino- či nefropatie 
nebyla nalezena žádná statistická významnost.

Závěr: Porucha mikrocirkulace je významnější 
na DK při aplikaci obou látek, což je dáno 
vyšším kapilárním tlakem a střižnými silami. 
Tímto se dá vysvětlit časnější a častější postižení 
DK neuropatií. Zásadnější rozdíl je při aplikaci 
ACH. NPS vede k dilataci na endotelu nezávislé, 
kdežto ACH působí na mikrocirkulaci a endotel 
pomocí nervové regulace, při které je transmite-
rem ACH. Proto je maximum změn vyjádřeno 
právě při použití ACH.

J. Brůha (6. ročník MSP), O. Vyčítal, E. 
Kudrnovská, J. Kopalová, J. Tolar, A. Skalický, 
J. Mikuláš, P. Soukup, P. Cimický (Školitelé: 
MUDr. V. Liška, Ph.D., prof. MUDr. V. Třeška, 
DrSc., Chirurgická klinika FN a LFUK Plzeň):

OVLIVNĚNÍ REGENERACE ZBYT-
KOVÉHO JATERNÍHO PARENCHYMU 
POSTIŽENÉHO TOXICKOU STEATO-
FIBRÓZOU MONOKLONÁLNÍ PROTI-
LÁTKOU PROTI TRANSFORMING 
GROWTH FACTORU BETA-1 – EXPE-
RIMENT NA PRASETI DOMÁCÍM

CASH (chemotherapy associated steato-
hepatitis) je závažné funkční i patologicko-
anatomické postižení jaterního parenchymu. 
Setkáváme se s ním u alkoholiků nebo u onko-
logicky nemocných léčených chemoterapií. 
Důsledkem je snížení regeneračního poten-
ciálu jaterního parenchymu, což je limitací 
pro případnou chirurgickou léčbu maligních 

ložiskových procesů jater. Transfoming Growth 
Factor beta-1(TGFβ-1) je růstový faktor 
exprimovaný na konci proliferační fáze rege-
nerace jater a ukončující mitotickou aktivitu 
hepatocytů. Současně se podílí na rozvoji jater-
ní fibrózy. Cílem práce bylo ověření účinku 
monoklonální protilátky proti TGFβ-1(MAB 
TGFβ-1) na pooperační regenerační schopnosti 
jater postižených CASH. 

Do experimentu bylo zařazeno 20 prasat 
domácích. Pomocí perorálního příjmu 5% alko-
holu a intraperitoneálně podávaného tetrachlor-
metanu byl indukován rozvoj CASH. Období 
indukce trvalo 10 týdnů. Funkční změny byly 
sledovány pomocí stanovení sérové hladiny 
amoniaku, AST, ALT, bilirubinu a GMT. Kvalita 
parenchymu a její změny byly sledovány sono-
grafickými kontrolami a hepatopatologickým 
vyšetřením bioptických vzorků. Poté byla pro-
vedena resekce levostranných jaterních laloků 
v rozsahu hemihepatektomie. Experimentální 
skupině zvířat (10 prasat) byl 1. pooperační den 
podán MAB TGFβ-1 do centrálního žilního 
katetru. Kontrolní skupině (10 zvířat) byl podán 
fyziologický roztok. Regenerace jater byla 14 dní 
sledována pomocí ultrasonografických kontrol 
a pomocí stanovení sérových biochemických 
parametrů jaterních funkcí. Po utracení zvířat 
byly vzorky jater histopatologicky vyšetřeny.

Histopatologické vyšetření potvrdilo roz-
voj CASH v průběhu indukčního období. 
Statistická analýza neprokázala významné rozdí-
ly v regenerační kapacitě jaterního parenchymu 
mezi oběma sledovanými skupinami. Nebyly 
prokázány ani žádné statisticky významné rozdí-
ly u sledovaných biochemickych parametrů. 

Závěr: Byl etablován model toxického 
postižení jater – CASH. Bohužel závažnost 
postižení jater byla vyššího stupně, a tak podání 
antifibrotické a proliferační periodu prodlužující 
MAB TGFβ-1 nevyvolalo významnou indukci 
reparace jaterních funkcí ani akceleraci jaterní 
regenerace, přestože tento efekt byl námi potvr-
zen u této monoklonální protilátky v dřívějších 
experimentech. 

J. Holas (3. ročník MSP), P. Soukup, T. Tůma 
(Školitelé: 1doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D., 2prof. 
MUDr. M. Matějovič, Ph.D., 1Ústav fyziologie, 
2I. interní klinika, FN a LF UK v Plzni):

ÚČINKY KLINICKY RELEVANTNÍ 
ACIDÓZY NA SRDCE

Acidóza doprovází řadu patologických stavů 
a přispívá k orgánovému poškození. V srdci 
ovlivňuje iontové transportní systémy a snižuje 
sílu kontrakce. Účinky acidózy na srdce však 
byly dosud studovány při poměrně extrém-
ních hodnotách extracelulárního pH a působení 
mírné klinicky relevantní acidózy zůstává nejas-
né. Cílem studie bylo prozkoumat účinky klinic-
ky relevantní (pH 7,0-7,1) metabolické acidózy 
na srdeční funkci in vivo i in vitro.

Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. 
B. Kreuzberg, CSc. při zahajovacím projevu
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U prasat (váha 37±1 kg) v celkové anestézii 
byla navozena acidóza (pH plazmy 7,1) aplikací 
HCl. In vivo byly sledovány hemodynamické 
parametry (srdeční výdej, systolický objem) 
a elektrokardiogram (interval RR, QT, QTc). 
In vitro byly měřeny izometrické kontrakce 
a membránové napětí v pravokomorových tra-
bekulách.

In vivo metabolická acidóza vedla k pokle-
su systolického objemu (SV). Pokles SV byl 
kompenzován zvýšením srdeční frekvence, 
takže srdeční výdej se neměnil. Intervaly RR, 
QT a QTc byly zkráceny. In vitro vykazovaly 
preparáty z kontrolních i acidotických zvířat 
podobné hodnoty síly kontrakce i trvání akčního 
napětí. Perfuze kyselým roztokem (pH 7,0) 
vedla k poklesu síly kontrakce, trvání akčního 
napětí však ovlivněno nebylo.

Závěr: Klinicky relevantní metabolická 
acidóza vede k oslabení srdečního stahu, prav-
děpodobně bez významného přispění mem-
bránových elektrofyziologických procesů.

Tato studie byla podpořena Výzkumným 
záměrem MSM0021620819 (Náhrada a podpora 
funkce některých životně důležitých orgánů).

V Sekci postgraduální byly vyhodnoceny jako 
nejlepší následující práce: 

J. Raděj (4. ročník DSP), A. Kroužecký, P. 
Stehlík2, R. Sýkora, J. Chvojka, T. Karvunidis, 
I. Novák, M. Matějovič (Školitel: Prof. MUDr. 
M. Matějovič, Ph.D. 1I. IK – JIP, FN a LF UK v 
Plzni, 2Ústav klinické biochemie a hematologie 
FN a LF UK v Plzni):

LÉČBA VORIKONAZOLEM U KRIT-
ICKY NEMOCNÝCH S CRRT: FARMAKO-
KINETICKÉ A FARMAKODYNAMICKÉ 
HODNOCENÍ

Vorikonazol (VRC) je potentní antimyko-
tikum, důležitá součást antimikrobiální léčby 
kriticky nemocných. Je dosud známo minimum 
informací o vlivu kontinuálních metod mimotělní 
náhrady funkce ledvin (CRRT) na farmakoki-
netiku VRC, ačkoli tyto procedury patří mezi 
standardní postupy na JIP. Cílem studie bylo 
vyloučení klinicky významné alterace farma-
kokinetiky VRC u kriticky nemocných podstu-
pujících kontinuální venovenozní hemofiltraci 
(CVVH).

Do studie bylo zařazeno 6 pacientů s invazivní 
mykotickou infekcí léčených standardním 
dávkovacím režimem VRC a současně depen-
dentních na CVVH. Celková sérová hladina 
VRC a koncentrace léku v ultrafiltrátu byla 
měřena RP-HPLC s UV detekcí. Byla sestavena 
pětibodová koncentračně-časová křivka během 
dvanáctihodinového udržovacího dávkovacího 
intervalu a odvozeny základní farmakokinetické 
parametry.

Sérová koncentrace VRC nikdy neklesla pod 
1.0 mg/L (4.3±2.6 mg/L), sieving koeficient (Sc) 
léku nepřekročil 0.30 u žádného z pacientů 
(0.22±0.08). Průměrná sérová AUC0-12, celková 
clearance léku (CLtot), clearance cestou CVVH 
(CLCVVH) byly 53.52±29.97 mg·h/L, 0.11±0.07 
L/h/kg a 0.007±0.003 L/h/kg. Eliminace metodou 
CVVH činila od 4 do 20% CLtot. Průměrný 
eliminační poločas (t1/2) byl 27.58±35.82 h, 
průměrná velikost distribučního objemu (Vd) 
byla 3.28±3.10 L/kg. Ve skupině pacientů byla 
zjevná variabilita v sérové koncentraci VRC, 
t1/2, Vd a CLtot. U poloviny pacientů byla 
zjištěna kumulace léku. 

Závěr: Clearance vorikonazolu metodou 
CVVH není klinicky významná. V tomto ohledu 
není nutná úprava dávky u pacientů podstupu-
jících standardní metodu CVVH. Monitorace 
hladiny v rutinní klinické praxi z důvodu rizika 
nepředvídatelné kumulace léku u některých 
kriticky nemocných je ale přínosná. 

Podpořeno Hlavním výzkumným záměrem 

MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce 
některých životně důležitých orgánů 

1J. Říčař (1. ročník DSP), 1P. Cetkovská, 1K. 
Pizinger, 2M. Pešek (Školitel: doc. MUDr. Petra 
Cetkovská, Ph.D., 1Dermatovenerologická klini-
ka a 2Klinika tuberkulózy a nemocí respiračních, 
FN a LF UK Plzeň)

KOŽNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
LÉČBY ERLOTINIBEM U PACIENTŮ S 
NEMALOBUNĚČNÝM PLICNÍM KARCI-
NOMEM 

Receptor pro epidermální růstový faktor 
(EGFR) je transmembránový iguryoteid, expri-
movaný na epiteliích a tumorech epiteliálního 
původu. Erlotinib inhibuje receptorovou tyro-
zinkinázu vazbou na intracelulární část EGFR. 
U pacientů léčených erlotinibem dochází často 
ke vzniku charakteristických, na dávce závislých 
kožních nežádoucích účinků. Popisovány jsou 
především: papulopustulózní exantém, xeró-
za až ekzematizace, fisury, hyperpigmentace, 
teleangiektazie, změny nehtů a vlasů a změny 
na sliznicích.

Na souboru 333 pacientů léčených erlotini-
bem a s odkazem na současnou literaturu autoři 
prezentovali klinické obrazy kožních nežádoucích 

reakcí, jejich klasifikaci, léčebná doporučení, 
doporučení domácí péče a předpokládaný vývoj. 
Byly diskutovány specifické genetické mutace, 
které mohou předurčovat závažnost kožních 
změn. Autoři shrnuli své zkušenosti z časné i 
udržovací léčby a z prevence kožních změn. Byla 
diskutována možná rizika a přínos jak profylak-
tické, tak reaktivní kožní terapie.

Závěr: Kožní změny jsou nejčastějším 
nežádoucím účinkem erlotinibu, mohou výrazně 
zhoršovat kvalitu života pacientů a vést k reduk-
ci dávek, nebo až k přerušení léčby erlotinibem. 
Včasná diagnóza, mezioborová spolupráce a 
vhodná kožní léčba umožňují pokračovat v 
cílené protinádorové terapii u většího počtu 
pacientů a zlepšují tak jejich prognózu.

1Z. Houdek (4. ročník DSP), 2V. Kulda, 3M. 
Čedíková (Školitelé: 1doc. MUDr. F.Vožeh, CSc., 
3doc. MUDr. M. Králíčková, PhD., 1Ústav pat. 
fyziologie, 2Ústav lékařské chemie a biochemie, 
3Ústav histol. a embryo. LF UK v Plzni): 

TRANSPLANTACE EMBRYONÁLNÍCH 
KARCINOMOVÝCH KMENOVÝCH 
BUNĚK A ODVOZENÝCH NEURO-
PROGENITORŮ DO MOZEČKU MYŠÍ 
LURCHER A WILD

Mutantní myši Lurcher trpící dědičnou olivo-
cerebelární degenerací slouží mj. též kvýzkumu 
neurotransplantační léčby degenerací mozečku. 
Transplantace neuroprogenitorů odvozených 
z embryonálních karcinomových (EC) kme-
nových buněk vedla k funkčnímu zlepšení 
u zvířecích modelů několika onemocnění 

CNS. Tyto buňky nebyly zatím však trans-
plantovány do mozečku. Cílem práce bylo 
porovnat přežívání EC kmenových buněk a z 
nich odvozených neuroprogenitorů transplan-
tovaných do mozečku myší Lurcher a zdravých 
myší wild.

Nediferencované EC buňky linie P19 byly kul-
tivovány ve standardním sérovém médiu. Buňky 
byly transfekovány genem kódujícím zelený 
fluorescenční protein (GFP). Neurodiferenciace 
EC buněk byla indukována přidáním kyseliny 
retinové a kultivací v bezsérovém médiu. Čtvrtý 
den diferenciace byly získány neuroprogenitory. 
Nediferencované EC buňky a neuroprogenitory 
byly injikovány do mozečků dospělých myší wild 
(n=51) a Lurcher (n=50). Myši byly usmrceny 
po 3 týdnech. Transplantát byl detekován dle 
fluorescence GFP. Bylo hodnoceno přežívání, 
lokalizace a morfologie transplantátu.

Neuroprogenitory přežívaly častěji (p<0,01) 
u myší wild (53,8 %) než Lurcher (16,0 %). 
Přežívání nediferencovaných EC buněk u myší 
Lurcher (16,0 %) a wild (32,0 %) se významně 
nelišilo. U myší Lurcher se nikdy transplantát 
nenacházel uvnitř mozečku. Expanze transplan-
tátu byla častější po aplikaci nediferencovaných 
EC buněk než neuroprogenitorů. Destrukce 
v transplantátu se vyskytla ve 39 % po aplikaci
i neuroprogenitorů, avšak nikdy u nediferenco-
vaných EC buněk.

Závěr: Přes vyšší stupeň diferenciace 
nepřežívaly neuroprogenitory méně významně 
než nediferencované EC buňky, jevily však menší 
sklon k expanzi. Mozeček mutantů Lurcher byl 
méně příznivý pro transplantované neuropro-
genitory než zdravá tkáň.

Podporováno SVV 262805/2011, SVV 
262806/2011 a VZ 0021620816

Slavnostní vyhlášení nejlepších prací s pře-
dáním čestných uznání autorským kolektivům 
proběhlo v rámci společenského večera v menze 
Šafránkova ústavu. Všichni aktivní účastníci kon-
ference tak měli možnost ještě za čerstva prodis-
kutovat kuloárně své dojmy z konference a snad 
i další projekty, s nimiž někteří zcela určitě vy-
stoupí v příštím roce. 

  (J. Barcal  a -r-)
(Foto V. Dlouhý)

Úroveň 51. studentské vědecké konference 
zhodnotil prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. slovy: 
„Hodnotící komise měla obtížnou úlohu vybrat 
pouhé tři nejlepší práce jak v pregraduální tak 
v postgraduální sekci. Objektivně vzato by 
potřebovala výrazně navýšit počet odměněných 
prací, neboť řada dalších dosahovala úrovně těch, 
jejichž autorům dnes předáváme čestná uznání 
s malou odměnou. Všem zúčastněným i jejich 
školitelům je na místě vyjádřit poděkování za úsilí, 
které přípravě svých sdělení věnovali. Zasloužili 
se o opravdu vysokou úroveň této konference a 
je jen škoda, že mezi do posluchárny nezavítalo 
více našich studentů – určitě by se dozvěděli lec-
cos nového a pro další studium přínosného.“ 

Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER UROLOGICKÉ KLINIKY 4.5.2011

V tradičním květnovém termínu konkrétně 4.5.2011 se konal 
v Šafránkově pavilonu přednáškový večer Urologické kliniky FN v Plzni, 
kterému předsedal prim. MUDr. Zdeněk Chudáček Ph.D.

V jednotlivých prezentacích seznámili autoři přítomné posluchače 
s novými diagnostickými a léčebnými postupy u nádorů urogenitálního 
traktu. Přítomní lékaři byli seznámeni s hodnocením bezprostřední 
pooperační bolesti a shlédli zajímavou video prezentaci o laparosko-
pickém řešení divertiklů močového měchýře.

V prvním sdělení autorů Trávníček I., Stránský P., Slípková D., Hora M. 
„Radioizotopová detekce sentinelové uzliny a scintigraficky naváděná 
inguinální lymfadenektomie u karcinomu penisu“ informoval MUDr. 
Trávníček o moderní metodě tzv. dynamické radionuklidové scintigrafii, 
která detekuje strážní (sentinelovou) uzlinu u ca penisu. EAU doporučuje 
u stádií T1G2 a vyšších s klinicky negativními spádovými inguinálními 
uzlinami provedení cílené inguinální lymfadenektomie sentinelové uzliny. 
Nejprve je pacient vyšetřen dynamickou a stacionární scintrigrafií po 
aplikaci radionuklidu subkutánně do proximálního okolí nádoru, při 
operačním výkonu je použita přenosná gamma sonda. Excidované uzliny 
jsou peroperačně histologicky vyšetřeny. Na naší klinice je tato metoda 
zavedena od prosince 2010, použita byla u dvou pacientů. Jedná se o jed-
noduchou a bezpečnou metodu doplňující staging u středně a vysoce 
rizikových karcinomů penisu s klinicky negativními inguinálními uzlinami 
zvyšující přežití oproti pečlivému sledování a snižující morbiditu oproti 
modifikované či radikální inguinální lymfadenektomii.

Ve sdělení „Efektivita suprese hladin testosteronu u karcinomu prostaty 
léčeného analogy hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH 
analogy)“ autoři Eret V., Mrkos D., Klečka J., Hora M., hodnotili soubor 
40 pacientů léčených pro pokročilý a metastatický karcinom prostaty 
(CaP). Supresi hladin testosteronu u CaP lze docílit chirurgickou kastrací, 
chemickou kastrací (podáváním LHRH agonistů, LHRH antagonistů či 
léčbou estrogeny). Nevýhodou LHRH agonistů je sice pomalejší pokles 
testosteronu na kastrační hladinu, avšak tato léčba je reversibilní a není 
takovým zásahem do mužství s negativním psychologickým efektem. 
2-17% pacientů léčených LHRH agonisty nedosáhne kastrační hladiny. 
Bylo zhodnoceno 40 pacientů s CaP léčených LHRH agonisty. Průměrný 
věk byl 70,5 let, kastrační hladiny dosáhlo 89% (36/40). U 4 léčených 
s vysoce rizikovým CaP byla léčba nedostatečná (1x metastatický CaP se 
vstupním PSA 127 ngnl, 3x nemocní s adjuvantní hormonální léčbou po 
radioterapii CaP). Zdá se, že kastrační hladina testosteronu přímo koreluje 
s rizikem úmrtí. U pacientů nedosahujících kastračních hodnot připadá 
v úvahu změna typu LHRH analoga nebo chirurgická orchiektomie. Je 
však třeba více prospektivních randomizovaných studií.

„Hodnocení bezprostřední pooperační bolesti pacientů po otevřených, 
laparoskopických a endoskopických urologických výkonech“, autoři: 
Klečka J., Běhounek P., Eret V., Kovářová D., Hora M. V této prezentaci 
byli posluchači seznámeni s hodnocením pooperační bolesti u různých 
typů urologických operací. Sdělení hodnotí pooperační bolesti pacientů na 
pooperačním pokoji urologické kliniky FN v Plzni. Pacienti byli rozděleni 
do 3 skupin: na skupinu nemocných po otevřených výkonech,skupinu 
po výkonech laparoskopických a skupinu po výkonech endoskopických. 
Podle očekávání byla doba pobytu nejkratší u nemocných po endosko-
pických a následně laparoskopických operacích. Taktéž spotřeba opiá-
tových analgetik byla menší po laparoskopických výkonech ve srovnání 
s otevřenými operacemi.

Následovala video prezentace autorů: Hora M., Ürge T., Stránský P., 
Chudáček Z. „Laparoskopická divertikulektomie“. Autoři předvedli 
nový, rychlejší a bezpečný způsob léčby divertiklů močového měchýře, 
který umožňuje lepší přístup k divertiklům ve srovnání s otevřenou diver-
tikulektomií, která byla až dosud používána. Přínosem pro pacienty je 
výrazné zkrácení délky hospitalizace i vlastní rekonvalescence.

V pátém sdělení autorů: Stránský P., Chudáček Z., Hora M. „Indikace 
intervenční angiografie renální tepny při léčbě nádorů ledvin a při léčbě 
komplikací jejich chirurgické léčby“ byly prezentovány nové možnosti 
intervenční arteriografie při léčbě nádorů ledvin a při léčbě komplikací 
jejich chirurgické léčby. Autoři seznámili přítomné lékaře s technickými 
aspekty embolizace a prezentovali využití metody k léčbě inoperabilních 
nádorů ledvin, k léčbě angiomyolipomů a k řešení komplikací po resek-
cích ledvin – krvácení a pseudoaneurysmat. Tyto miniinvazivní zákroky 
jsou pro pacienta velice efektivní, mají dobrou účinnost a nízké riziko 
komplikací.

V šesté prezentaci s názvem „Karcinom přechodného epitelu u chronicky 
dialyzovaných nemocných“ (autoři: Ürge T., Stránský P., Eret V., Hes O., 
Reischig T., Chudáček Z., Ferda J., Hora M.) přednášející MUDr. Ürge 
seznámil posluchače s hodnocením klinické a patologické charakteristiky 
uroteliálního karcinomu horního močového traktu (UCUCT) u dia-
lyzovaných pacientů. Byla zhodnocena účinnost a komplikace chirurgické 
léčby. Dialyzovaní pacienti měli průměrný věk 75 roků, pacienti po trans-
plantaci 65 let. Staging UCUCT byl 1x pTa G1, 3x pT1 G2 na rozdíl od 2 
pTaG1, pT1G2, pT3aG2. Byla provedena nefroureterektomie (NUE) v 7 
případech (1x oboustranná, pacient zemřel 37. měsíc po chirurgické léčbě 
pro generalizaci karcinomu). UCUCT po transplantaci byla sledována 45 
měsíců, pacient podstoupil graftektomii. UCUCT byla častěji detekována 
u dialyzovaných pacientů na rozdíl od transplantovaných (41.7 ± 58.5 ver-
sus 123 ± 57.9, p 0.01 měsíců po transplantaci), ale metastatická implantace 
do močového měchýře byla častější u pacientů po transplantaci (7 ± 
10.7 versus 11 ± 11.3 měsíců po NUE, p 0.1). Všichni pacienti s infiltrací 
močového měchýře trpěli chronickou močovou infekcí. TUR-B byla pro-
vedena pro neinvazivní tumory u 3 pacientů po transplantaci (75%) a u 2 
dialyzovaných (50%). Follow up byl 48 ± 6.7 měsíců. Dva dialyzovaní paci-
enti jsou sledováni pro metastázy, ostatní jsou bez recidivy. Zmíněná data 
podporují již dříve prokázané role v interakci mezi imunitním systémem, 
chronickou uremií a běžnou infekcí v etiologii UCUCT. Pacienti profitují 
z pečlivé cystouretroskopie.

Poslední sedmé sdělení autorů Mrkos D., Bulka J., Trávníček I. s náz-
vem „Resekce solitárního varlete“ přednesl MUDr. Mrkos. Informoval 
posluchače o alternativní možnosti operačního řešení drobné recidivy 
seminomu solitárního varlete. S využitím peroperačního ultrasonografické-
ho vyšetření mohl být proveden výkon, který z cca 70 % vedl k ponechání 
zdravé části solitárního varlete. Pacient po operaci díky varle-šetřícímu 
výkonu nepotřebuje substituci testosteronu.

Přednáškový večer skvěle moderoval prim. Chudáček, který byl také 
spoluautorem několika sdělení. Vyzdvihl význam mezioborové spolu-
práce, která jak vyplývá z přednesených prací je stále nesmírně důležitá 
pro diagnostiku i léčbu závažných urologických stavů.

Podnětná diskuse k předneseným sdělením svědčila o zájmu posluchačů 
o tuto problematiku, ke které se lékaři urologické kliniky jistě budou 
i nadále vracet.

 MUDr. Pavla Toufarová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DĚTSKÉ KLINIKY 11. 5. 2011

Na programu večerů Spolku lékařů v Plzni 
se tradičně podíleli kolegové z Dětské kliniky 
LF UK v Plzni a FN Plzeň. 11. května 2011 
byl program tvořen celkem třemi odbornými 
sděleními z klinické pediatrické praxe. 

V prvé přednášce s názvem Cushingova 
nemoc v dětském věku (Pomahačová R., Lád 
V., Skalická E., Krčková P.) referovala paní 
kolegyně Renáta Pomahačová o vzácném 
výskytu endokrinologického onemocnění 
v dětském věku. Posluchače podrobně 
seznámila s patofyziologií endokrinopa-
tie, složitostí diagnostických postupů a v 
neposlední řadě i výbornými výsledky léčby 
Cushingovy nemoci. 

Druhé sdělení Neobvyklá komplikace 
hojení kožní léze (Lád V., Siala K., Skúci I., 
Bergerová T.) bylo kasuistické. Pan kolega 
Lád seznámil auditorium s případem poúra-
zové myotické léze subgaleárního prostoru. 
Po chirurgické evakuaci abscesu a komplexní 
antimykotické léčbě bylo dosaženo úspěšného 
vyhojení ložiska, které torpidně odolávalo 
„standardní“ léčbě. 

Třetí příspěvek Život ohrožující infekce 
RS viry u rizikových skupin pacientů (Kobr J., 
Pizingerová K., Šašek L., Fremuth J.) objasnil 
funkci lidského syncytia. Doc. Kobr vysvětlil 
příčinu invazivity Respiratory Syncytial 
viru, která je specifická nízkou účinností pre-

vence i kauzální léčby. Souborem pacientů 
dokumentoval závažnost život ohrožujících 
komplikací infekce, definoval rizikovou sku-
pinu dětí a prokázal vysokou účinnost časně 
zahájené léčby podpůrné.

Tři různá odborná témata, která na večeru 
SL v Plzni zazněla, nepochybně přispěla ke 
zvýšení odborné informovanosti posluchačů. 
Předsedající doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 
ocenil vysokou kvalitu dokumentace všech 
přednesených sdělení a za celé auditorium 
poděkoval pracovníkům Dětské kliniky za 
výběr zajímavých a aktuálních témat.

 
  Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE 
18. 5. 2011

 Přednáškový večer ÚIA se tradičně konal 
v krásném jarním podvečeru. Schůzi předsedal 
MUDr. Jaroslav Novák. V úvodním sdělení 
„Diagnostika přecitlivělosti u dětí s atopickým 
ekzémem a hodnocení její klinické relevance” 
hovořil MUDr. Martin Liška (spoluautoři V. 
Gutová, P. Panznerová, P. Panzner) o problem-
atice diagnostiky alergií u dětí s atopickýcm 
ekzémem (AE). V rámci výzkumného záměru 
UK běží již pátým rokem studie možností 
diagnostiky alergie na aeroalergeny u dětí 
s atopickým ekzémem. Děti jsou vyšetřovány 
metodou kožních testů i krevních testů, speci-
ficita a senzitivita testů je porovnávána ve vzta-
hu ke klinickému průběhu ekzému. Současně 
je hodnoceno množství roztočových alergenů 
v lůžkách dětí ELISA metodou a účinnost 
ochranných opatření proti roztočům.

 MUDr. Jana Hanzlíková (spoluautoři 
T. Vlas, T. Reischig a P. Panzner) přednesla 
práci „Cytomegalovirus-specifické T lymfo-
cyty a subpopulace lymfocytů u pacientů po 
transplantaci ledvin“, na které spolupraco-
val kolektiv lékařů ÚIA a 1.IK a labora-
torních pracovníků ÚIA. Bylo zjištěno, že 
pacienti s posttransplantační aktivitou CMV 
(měřeno PCR metodou) měli v průběhu roku 
nález CMV specifických T lymfocytů. Pacienti 
s CMV aktivací měli nižší hodnoty subpopu-
lací T lymfocytů a měli také více komplikací 
v průběhu posttransplantačního období.

MUDr. Ivana Malkusová (spoluautoři O. 
Růžičková, V. Hrabě, P. Panzner, M. Teřl a J. 
Kuntscherová) přednesla sdělení o společné 
studii s Klinikou TRN a ORL klinikou 
„Biopsie nosní sliznice, indukované spu-

tum a bronchoalveolární laváž u pacientů 
s těžkým bronchiálním astmatem“ týkající se 
vyšetřování pacientů s těžkým astmatem v sou-
vislosti se systémovou kortikoterapií. Bylo 
prokázáno, že biopsie nosní sliznice poskytuje 
dostatečné informace pro stanovení stupně 
zánětu, na stejné úrovni jako indukované 
sputum. Odběr nosní sliznice je přitom jedno-
duchý a nezatěžující výkon. NO ve vydecho-
vaném vzduchu naproti tomu u těchto těžkých 
astmatiků nekoreluje významně s úrovní 
zánětu v bronších.

MUDr. Martina Vachová (spoluautoři 
P. Panzner, T. Vlas a J. Ochotná) připravila 
přednášku týkající se pokračování práce na 
výzkumu diagnostických možností a tera-

peutickém ovlivnění alergie na hmyzí jed. 
V úvodu hovořila obecně o této problematice, 
potom přešla k vlastnímu sledování skupiny 
pacientů. Rozšiřování metodických možností 
laboratorní diagnostiky přináší upřesnění 
indikace specifické alergenové imunoterapie.

Jako poslední vystoupila MUDr. Václava 
Gutová, která navázala přednáškou „Specifická 
alergenová imunoterapie v předškolním 
věku“, v níž uvažovala o problému specifické 
alergenové terapie u malých dětí. Jakkoli by 
mohla včas nasazená specifická imunoterapie 
působit u menších dětí preventivně, je indikace 
léčby v této věkové skupině velmi problema-
tická. Bylo dokumentováno na zkušenostech 
v dětských ambulancích ÚIA.

(Foto: jn)

MUDr. V. Gutová

MUDr. J. Hanzlíková MUDr. M. Vachová

MUDr. I. Malkusová

MUDr. M. Liška

SPOLUPRÁCE LF UK V PLZNÍ A LF UNIVERSITY OF UMEÅ (ŠVÉDSKO)

Na začátku května, ve dnech 9.5.- 10.5. 2011, navštívili Lékařskou 
fakultu UK v Plzni zástupci lékařské fakulty University of Umeå, 
Švédsko, a to paní prof. Katrine Ahlstrom Riklund, proděkanka pro 
zahraniční vztahy, a paní Carina Johansson, koordinátorka programu 
Erasmus/LLP. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání české strany. 
Švédští kolegové zahájili svůj plzeňský program neformálním obědem 
s doc. MUDr. Jaroslavem Slípkou, CSc., proděkanem pro zahraniční 
vztahy a Mgr. Bc. Blankou Rybnerovou, koordinátorkou programu 

Erasmus/LLP, na kterém byla především diskutována témata týkající se 
možné oboustranné výměny studentů. Poté jejich program pokračoval 
krátkou prohlídkou města Plzně. Protože University of Umeå nabízí 
partnerským univerzitám v anglickém jazyce výuku kurzů Women‘s 
and Children‘s Health, (28.5 ECTS) a Pathology, (27.7 ECTS), projevili 
její zástupci zájem navštívit příslušná pracoviště. Jejich první zastávkou 
byla Gynekologicko-porodnickou klinika, kde byli uvítání přednostou 
doc. MUDr. Zdeňkem Novotným, CSc. Dalším bodem programu 
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byla návštěva Bioptické 
laboratoře, kde švédské 
kolegy provázel prof. 
MUDr. Michal Michal. 
Druhý den návštěvy při-
vítal na děkanátu švédské 
kolegy děkan doc. MUDr. 
Boris Kreuzberg, CSc. 
Společného jednání se 
dále zúčastnili doc. MUDr. 
Milena Králíčková, doc. 
MUDr. Pavel Fiala, doc. 
MUDr. Jaroslav Slípka, 
CSc. a Mgr. Bc. Blanka 
Rybnerová. Hlavním bo-
dem tohoto jednání bylo 
projednání a následný 
slavnostní podpis bilate-
rální dohody o spolu-
práci v rámci programu 
Erasmus/LLP. Tato dohoda 

byla za Lékařskou fakultu UK v Plzni podepsána děkanem doc. 
MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc., za švédskou stranu pak paní 
proděkankou prof. Katrine Ahlstrom Riklund. Díky této dohodě budou 

moci oboustranně vycestovat dva pre/postgraduální studenti na dobu tří 
měsíců. Současně se otevírají další možnosti rozvoje právě navázané spo-
lupráce, neboť bylo předběžně dojednáno uzavření mezifakultní dohody 
o spolupráci a to nejen v oblasti studentských výměn, ale i výměn aka-
demických, a rozšíření spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. V závěru 
návštěvy pozvala paní proděkanka zástupce Lékařské fakulty UK v Plzni 
na reciproční návštěvu University of Umeå. (B. Rybnerová)

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PRIMÁŘE MUDR. ZDEŇKA KRESY

Zdeněk Kresa se 
narodil 8. 5. 1931 
v Doloplazích 
v okrese Prostějov. 
Zde také absol-
voval základní 
školu. Maturoval 
na klasickém gym-
náziu v Prostějově v 
roce 1949. V letech 
1949-1953 studo-
val Lékařskou 
fakultu Univerzity 
Palackého v Olo-

mouci. V únoru 1954 se oženil s MUDr. Libuší 
Švihlovou z Plzně a přestěhoval se z Olomouce 
do západočeské metropole. Zde dokončil 
lékařské studium posledním ročníkem na 
plzeňské lékařské fakultě. 12. 3. 1955 byl 
promován v Karolinu. V průběhu posledních 
sedmi semestrů lékařských studií pracoval 
jako pomocná vědecká síla na ORL klinikách 
v Olomouci a také v Plzni. Nechme jubilanta 
vyprávět o jeho další profesní dráze:

„Od 1. dubna 1955 jsem začal pracovat na 
ORL oddělení Vojenské nemocnice v Plzni 
jako civilní sekundární ORL chirurg. V rámci 
své základní vojenské služby v letech 1957-
1959 jsem dva roky pracoval jako vojenský 
ORL chirurg na tomtéž pracovišti. V letech 
1960-1963 jsem absolvoval tři dvouměsíční 
foniatrické stáže u profesora Seemana na 
foniatrické klinice v Praze. Tam jsem také 
v prosinci 1963 obdržel postgraduální diplom 
s foniatrickou kvalifikací. V těchto letech jsem 
také založil ambulantní oddělení foniatrie 
a audiologie v plzeňské Vojenské nemocnici. 
Zde jsem pak pracoval do roku 1967 jako 
ORL chirurg, audiolog a foniatr.

V dubnu 1967 jsem uspěl v konkurzu na 
vedoucího foniatrického oddělení ORL 
kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni. Tam jsem 
pracoval od 1.5.1967 do roku 1995. Během své 
mnohaleté práce na klinice jsem absolvoval 10 
dvoutýdenních postgraduálních kurzů ve foni-
atrii. Jako odborník jsem založil a vybudoval 

foniatrii a logopediku v celém Západočeském 
kraji. Během mých pobytů na ORL- a foniat-
rických klinikách v tehdejších SRN a NDR, 
Rakousku, Polsku, Maďarsku, Spojených 
státech atd. jsem vypracoval speciální vý-
ukový program. Od roku 1960 jsem byl také 
jmenován soudním znalcem pro ORL a foni-
atrii. 

Během práce na klinice jsem vybudoval 
foniatrické oddělení jako druhé největší 
odborné zařízení svého druhu v tehdejším 
Československu. V roce 1969 jsem vymyslel 
a v dalších letech jsem spolu s profesorem 
Wichterlem z Ústavu makromolekulární 
chemie ČSAV v Praze a tehdejším doc. 
MUDr. Remsem z plzeňské ORL kliniky 
vypracoval originální operační postup léčby 
nedostatečného uzávěru hlasivek pomocí 
implantace Hydron-gelu do hlasivek. Byla to 
první a jedinečná operační metoda prováděná 
endoskopicky. Díky této operační metodě se 
naše klinika stala jednou z mála ORL klinik 
na světě, kde bylo možno léčit všechny druhy 
hlasových poruch. V roce 1982 jsme o té-
to metodě natočili instruktážní film, který 
v konkurenci 500 promítaných filmů obdržel 
Grand Prix na filmovém festivalu Academia v 
Olomouci v roce 1983. Na XII. Světovém ORL 
kongresu v Miami (USA) v roce 1985 obdržel 
film 3. cenu a bronzovou medaili.

Tuto operační metodu jsem později mno-
hokrát prezentoval v nejrůznějších zemích 
Evropy, Asie a Ameriky, obvykle jako hlavní 
přednášku na národních a mezinárodních 
ORL nebo foniatrických kongresech. Mnoho 
kolegů mne požádalo o zaslání separátů 
naší práce a mnozí další nás žádali o zaslání 
instruktážního filmu. Byl jsem třikrát pozván 
přednášet do USA, v r. 1985 jsme absol-
voval několik přednášek v Sovětském svazu 
(Moskva, Leningrad a Kyjev), přednášel jsem 
v Amsterodamu, v Edinburgu, v Japonsku 
(Tokyo, Kurume, Kyoto), v Bělehradě, v brazil-
ském Sao Paulu i v australském Sydney. 

 V roce 1990 jsem byl na I. fonochirur-
gickém kongresu v Bělehradě zvolen do 

výboru Mezinárodní asociace fonochirurgů 
(International association of phonosurgeons 
– IAP). Do výboru jsem byl na dalších šest let 
znovu zvolen na III. fonochirurgickém kon-
gresu v r. 1994. Od roku 1995 mám soukromou 
ORL ordinaci, kde dodnes působím.“

Emeritní primář Zdeněk Kresa publikoval 
více než 60 odborných sdělení, z nich 18 
v angličtině nebo němčině v zahraničních 
periodicích. Jeho sdělení na 1. kongresu IAP 
v Bělehradě bylo zařazeno do monografie 
„Phonosurgery“ a později bylo přeloženo 
a publikováno jako „Principi Fonochirurgije“ 
(ed. Zoran Miljutinovič). Náš ministr zdravot-
nictví Martin Bojar mu v roce 1992 po druhém 
kongresu IAP v Amsterodamu poslal děkovný 
dopis a blahopřání k úspěšným vystoupením.

Za zásluhy o vývoj nových metod v laryn-
gologii a foniatrii v Brazílii byl jmenován 
čestným členem Brazilské ORL společnosti.

Primář Kresa ovládá angličtinu, němčinu 
a ruštinu. Pokroky dělá i ve španělštině. Má 
56letého syna Petra a po ovdovění z druhé 
vztahu 16letého syna Zdeňka. Petr udržuje 
rodinnou tradici – má A-R atestaci a v 
současnosti pracuje jako praktický lékař ve 
Zbůchu. Na rodinnou tradici navazuje vnuk 
Pavel, absolvent plzeňské lékařské fakulty, 
kterého čeká v létě promoce v Karolinu. 
Kmedicíně blízko má i vnučka Jana, studu-
jící farmacii v Hradci Králové. Zajímavého 
koníčka má mladší syn Zdeněk. Objíždí česká 
a slovenská města a sbírá fotodokumentaci 
khistorii městské hromadné dopravy. 

Primář Kresa byl v dorosteneckých létech 
výkonným atletem. Může se dokonce pyšnit 
titulem mistra ČSFR v kategorii mladšího 
dorostu v běhu na 100m, další medaile přidal 
i v kategorii staršího dorostu. Dodnes ve 
volném čase rád plave, hraje tenis a kulečník, 
donedávna holdoval i zasněženým svahům při 
lyžování. 

Miluje hudbu všech žánrů, od klasiky 
po bigbít. Není také divu, vždyť jeho ordi-
nací prošly desítky interpretů včetně těch 
nejrenomovanějších, kteří si od něj dali vyšetřit 
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a ošetřit svůj „výrobní nástroj“ - dá-li se takto 
mluvit o hlasivkách. Od mládí také má rád 
divadlo, za významnými událostmi, jako je 
např. Smetanova Litomyšl, dokázal s bratrem 
putovat na kole i dvě stovky kilometrů. 

A čím asi jubilant nejvíce překvapí – okou-
zlen pozdní láskou k velmi mladé dívce jí psal 
lyrické verše. Ty v r. 2001 vydal jako autor-
skou sbírku „Intimní lyrika“ ve vydavatelství 
Luboš Falout – Perseus. Uveďme verše, které 

celou sbírku v pořadí jako jedenaosmdesáté 
uzavírají: 

Jsem šťasten, že Tě mohu milovat. Jsem 
šťasten, že miluješ Ty mne.
Jsem šťasten, že můžeme sami sebe odevzdá-
vat do velkého moře lásky.
Tvé tělo je pro mne božským zjevením. Tvá 
duše je pro mne tajemný pták houštin.
Tvůj hlas je pro mne jedinou písní. Tvůj 
šepot je pro mne tiché štěstí.

A Tvoje šťastné vzdychnutí je pro mne 
nejkrásnější hudbou světa!

Jubilantovi do dalších let přejeme stále 
hodně zdraví, pracovního elánu, spokojených 
pacientů a dobrou pohodu v okruhu svých 
blízkých. A snad aby mu ještě dlouho zněla 
v uších ta nejkrásnější hudba světa. 

(r)

K rozhovoru, jehož poněkud zkrácený záznam tu předkládám, mě 
přivedla myšlenka na první pohled vlastně banální. Totiž, že za úspěchem 
i těch velmi vznešených institucí a často i jednotlivců stojí cosi, o čem 
se z nedostatku přesnějšího označení hovoří jako o zázemí. Za tímto 
původně vojenským a v dané souvislosti trochu abstraktním pojmem se 
ale skrývají lidé, jejichž každodenní a pro mnohé z nás málo viditelná 
práce je tím, bez čeho by se i ti nejtalentovanější tvůrčí duchové daleko 
nedostali. Být tajemnicí fakulty není věru lehký úděl a každý, kdo se někdy 
pokoušel v akademickém prostředí něco organizovat, ví, o čem mluvím. 
Pro ing. Janu Vlnasovou bylo letošní jaro nejen časem životního jubilea, 
ale také tak trochu časem bilančním. 

Zkuste pro začátek pár životopisných dat
JV: Tak tedy narodila jsem se 3. 5. 1951
Kam jste chodila do školy?
JV: Do školy jsem chodila v Klatovech, na ZDŠ (základní devítiletou 

školu-pozn.) a pak na SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací školu-pozn.) 
a poté jsem odešla do Plzně na střední ekonomickou školu a nakonec do 
Prahy na Vysokou školu ekonomickou.

V kterém období jste byla v Praze?
JV: (chvíli přemýšlí) V letech 1982 – 87.
 Co člověka vede k tomu, že se stane ekonomem?
JV: Tak trochu nutnost. Já jsem původně nechtěla být ekonomem, 

začala jsem studovat na VŠCHT v Praze, protože chemie mě zajímala, 
ale studium jsem nedokončila a šla jsem pracovat do Plzně na ředitelství 
pošt. Z kancelářské práce pak už nebyla šance jít studovat něco jiného 
než ekonomii na střední škole, kterou jsem vystudovala večerně a pak 
jsem šla na vysokou.

 Mám-li být upřímný tak si umím představit, že mladý člověk chce 
být třeba námořníkem, pilotem nebo lékařem ale zdá se mi, že ekono-
mie je pro tento druh tužeb něco příliš abstraktního…

JV: Není, já jsem na střední škole chodila na matematicko-fyzikální 
větev, měla jsem matematiku ráda a na ekonomické škole se mi naopak 
líbilo účetnictví, které s matematikou hodně souvisí. Vysokoškolská eko-
nomie je založená na matematice a statistice, hodně se tam počítá a já 
jsem tam zažila i pocit radosti jak věci do sebe zapadají.

Já jsem to nemyslel nijak přezíravě, ale člověk, který nezná to 
prostředí, může mít pocit, že jde o tabulky s hromadou čísel, lidově 
řečeno trochu otravných. Znám navíc pár mladých ekonomů a skoro 
bych neřekl, že si ten obor vybrali pro lásku k matematice…

JV: Já ovšem ano a krom toho jsem tam šla, protože jsem rodičům 
slíbila, že udělám vysokou školu. Cítila jsem to jako dluh, protože jsem 
se vdala a měla děti a škola šla stranou. Když pak děti odrostly šla jsem 
tajně udělat přijímačky, byla jsem zaměstnaná, bylo třeba si před tím 
znalosti z matematiky obnovit. Chodila jsem k prof. Klátilovi na VŠSE 
a nakonec jsem u přijímaček uspěla. Matematické předměty na vysoké 
škole mne neděsily, horší byla politická ekonomie, vědecký komunismus, 
což tam tehdy byl ústřední program.

Ponechme stranou, kdo to tehdy učil…
JV: Ona ta škola nebyla tak strašná, jak se mi původně zdála.
Ze svých mladých let si vzpomínám ještě na jednu okolnost – ta 

škola produkovala ve větší míře než jiné budoucí vládní úředníky. 
Později jsem při různých jednáních na ministerstvech zjistil, že se tam 
lidé navzájem znají ze studií na VŠE. Co jste dělala před příchodem na 
lékařskou fakultu?

JV: Technicko-ekonomickou náměstkyni v Obchodním učilišti, které 
jsem opustila po všelijakých personálních změnách, už si je ani přesně 
nevybavuji, souvisely se změnou režimu v roce 89 a šla jsem do 
Podnikatelské a sportovní školy v Podmostní ulici. Učila jsem tam 
účetnictví a dělala ekonoma. V tom čase jsem objevila v novinách fakult-
ní inzerát a šla jsem si to jenom tak zkusit..

A nelákalo vás podnikání? Vlastně jste pro to měla výbornou kvalifikaci?

JV: Dokonce jsem podnikala. Živnostenský list jsem zrušila před 
dvěma lety. Dělala jsem účetnictví pro firmy.

Fakulta neměla před vaším příchodem na tajemníky moc štěstí. Buď 
se dlouho na fakultě nezdrželi a z různých důvodů hledali své štěstí 
jinde, anebo se neprojevovali tak, jak bychom si na fakultě přáli… Co 
vás vůbec vedlo k zájmu o práci tajemníka fakulty?

JV: Práce ekonoma v Podmostní škole byla dobrá, horší to bylo 
s vyučováním. Škola vychovávala jednak sportovce, fotbalisty a hoke-
jisty, vedle nich pak děti podnikatelů. Nebylo snadné s těmito skupinami 
vyjít. Budoucí fotbalisté si vzdor svému mládí osvojovali chování prima-
don, poněkud lépe se chovali budoucí hokejisté a výběr podnikatelské 
mládeže byl dán schopností rodičů studium platit. Udržet ve třídě 
elementární kázeň a pořádek bylo tak nesnadné, že moje předchůdkyně, 
která učila ještě i mne to vzdala a odešla. Já jsem na přání majitele školy 
výuku převzala, časem jsem ale i já zvažovala, zda má smysl ničit si nervy 
s takovými nevychovanci a hledala jsem co dál, až jsem narazila na už 
zmíněný inzerát a šla jsem to zkusit, aniž jsem měla nějakou přesnější 
představu, co obnáší práce tajemníka fakulty.

Takže od té doby uběhlo…
JV: Jsem na fakultě už šestnáctý rok, nastoupila jsem v roce 1995.
Měla jste, po seznámení s prostředím, nějakou jak se dnes říká vizi, 

co změnit a čeho dosáhnout?
JV: Vizi jsem získala velmi záhy. Krajně se mi nelíbilo chování 

některých úřednic děkanátu, protože bylo neprofesionální. Mám za to, 
že úředník se má za všech okolností chovat profesionálně, tedy také 
s úsměvem, a když něco neví tak se snaží si znalosti doplnit co možná 
nejrychleji tak, aby řešení svěřené záležitosti zdržoval co nejméně. Při 
poradách jsem podřízeným pracovnicím často zdůrazňovala, že i když 
mají před sebou člověka, o jehož kompetenci mají vážné pochybnosti, 
jsou povinny zachovat vlídný a vstřícný přístup. To podle mne patří 
k profesionalitě úředníka. Ona se úřednická práce často podceňuje. Jsou 
lidé, kteří jsou přesvědčeni, že ji může dělat každý, ale to tak není. Solidní 
úředník musí znát velmi mnoho věcí, musí mít odborné znalosti, znát 
spoustu předpisů a zákonů, zejména dnes. Nelze prostě přijít a sednout si 
bez náročné přípravy na úřednické místo a tvářit se, že se nic neděje.

Bohužel hrubě zkreslenou představu o práci úředníků má nemalá 
část veřejnosti a týká se to zejména těch mimofakultních, kteří pracují 
ve veřejné správě. Vraťme se ale k ekonomii – co se vám z tohoto hle-
diska na fakultě zdálo nebo vlastně nezdálo?

JV: Nějaký čas mi trvalo poznat, jak ekonomika fakulty funguje. Přišla 
jsem ještě v době, kdy fakulta byla samostatnou právnickou osobou, 
což se s novým vysokoškolským zákonem změnilo. Fakulta se stala 
ekonomicky podřízenou jednotkou, změnilo se účetnictví, změnily se 
předpisy o hospodaření univerzity, prioritou fakulty se stal vyrovnaný 
rozpočet, i když, vykážeme-li zisk, rektorát neprotestuje, protože tak 
získává prostředky na pokrytí ztrát méně úspěšných fakult. Já jsem 
ovšem hájila představu, že tvořit zisk není právě rozumné za situace, 
kdy je na fakultě celá řada lidí s velmi nízkými platy. Snažila jsem se 
jejich situaci zlepšit namísto vykazování zisku a musím říci, že se mi to 
postupně, až do nedávna, dařilo.

Je ovšem otázka, zda se tak velká a navíc mnohooborová univerzita 
dá „uřídit“ z jednoho centra. Takových diskusí jsem zažil mnoho a zdá 
se mi, že stoupenci omezování rozhodovacích pravomocí fakult pocházeli 
především z těch menších škol jako např. VŠCHT. Na druhé straně lze 
pochopit, že na velkých školách nutně musí k nějakému přerozdělování 
peněz docházet, protože celá řada fakult, zejména těch humanitních, není 
z povahy oboru schopna získat dost vlastních prostředků.

JV: Ano. Po zkušenostech, které jsem na fakultě za léta získala, si 
nemyslím, že by tyto záležitosti univerzita řešila špatně.

Dnes je dost rozšířeným jevem, a vím to z vlastní zkušenosti, že lidé 
chodí na různá jednání nepřipraveni, že nemají dost vůle se s projed-

ROZHOVOR O ŽIVOTĚ, EKONOMII, FAKULTĚ A ŠESTNÁCTI LETECH PRÁCE 
(K ŽIVOTNÍMU JUBILEU ING. JANY VLNASOVÉ)
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návanými problémy předem do potřebné hloubky seznámit a výsledkem 
jsou pak nevěcné debaty a bohužel i občas přijatá rozhodnutí, která 
věci spíš komplikují. Je to často vytýkáno i akademickým senátům.

JV: Nedostatkem v praxi senátu na naší fakultě je především malá 
znalost předpisů, kterými se fakulta musí řídit. Když už je někdo zvolen 
do akademického senátu, a na fakultě jde o velmi důležitý orgán, měl by 
o předpisech něco vědět, protože jinak to vede k rozhodnutím, která jsou 
na univerzitě předmětem kritiky.

Kritice ze strany rektorátu se ovšem nelze divit. Univerzita je nakonec 
tím, kdo nese odpovědnost před státem a veřejností. Nicméně když se 
podíváte s odstupem na těch patnáct let, myslím, že najdete i věci, které 
se podařily…

JV: Určitě. Odpovídala jsem za práci děkanátu a myslím si, že vzdor 
občasné kritice nepracoval špatně. Velká věc, která se podařila je 
příprava projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, nákup 
pozemků a teď už vlastně počátek výstavby, bývalému děkanovi to dalo 
velkou práci, ale je to tady a jde jen o to, aby se to do roku 2013 postavilo. 

Lidé na fakultě by to měli vědět. Měli by vědět, že realizace projektů 
fakultu zatíží, že roky 2012 a 2013 budou těžké roky, kdy nelze počítat 
se zvyšováním mezd. V tomto smyslu to bude, zejména pro zaměstnance 
teoretických ústavů, těžké období.

Po téměř šestnácti letech opouštíte práci tajemnice fakulty. Osobně 
nepatřím k lidem, kteří odcházejí snadno, nerad opouštím místo, 
přátele i práci, nejsem zkrátka ten dnes žádoucí flexibilní zaměstnanec. 
Jak to cítíte vy?

JV: Nesnadno. Jsem ráda, že neopouštím prostředí tak zcela, odcházím 
pracovat na personální oddělení a doufám, že budu mít i možnost 
dohlédnout na realizaci projektů. Ráda ovšem poradím a pomohu 
každému, kdo o to bude stát.

Ptal se František Barták
Redakční rada „Facultas nostra“ se ráda připojuje k dlouhé řadě 

gratulantů a přeje Ing.Janě Vlnasové k jejímu jubileu i do všech příštích 
let především dobré zdraví, hodně úspěchů v její další činnosti a děkuje 
jí za dlouholetou vynikající spolupráci.  (r)

INAUGURACE REKTORKY ZČU DOC.DR.ILONY MAURITZOVÉ, PH.D. 
PLZEŇ 24. 3. 2011

24. března 2011 převzala univerzitní insig-
nie – rektorský řetěz a žezlo – při slavnostní 
inauguraci nová rektorka Západočeské uni-
verzity doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 
Auditorium největší univerzitní posluchárny 
zcela zaplnili významní hosté, univerzitní aka-
demici a studenti.

Vyjímáme ze slavnostního projevu doc. 
Ilony Mauritiové:

Dostalo se mi cti a současně důvěry být první 
ženou ve funkci rektora Západočeské univerzi-
ty v Plzni. Velmi si této důvěry vážím a vnímám 
ji především jako svoji odpovědnost vůči téměř 
dvaceti tisícům studentů a spolupracovníků, 
kteří s ní spojili svá studentská léta nebo svoji 
profesní dráhu.

Západočeská univerzita získala v uplynulém 
období celou řadu významných ocenění. Jsou 
jimi dvě České hlavy a dvě ceny ministryně 
školství za výzkum, stipendium l´Óreal pro 
nejlepší ženu ve vědě, cenu za nejlepší elek-
tromobil a v loňském roce Cenu Královské 
belgické akademie a Cenu města Plzně za 

výzkum. K nim se řadí významné výsledky 
na poli materiálového výzkumu. S hrdostí 
hovoříme i o dalších oceněních získaných stu-
denty a akademickými pracovníky za nejlepší 
diplomové nebo disertační práce, uměleckou 
a sportovní činnost. Je to objektivní hodno-
cení Západočeské univerzity. V této souvislosti 
bych ráda vyjádřila odstupujícímu rektorovi 
doc. Josefu Průšovi i všem jeho kolegům ve 
vedení univerzity své poděkování a uznání za 
osobní úsilí a práci, kterou ve prospěch ZČU 
vykonali.

Na otázku „Jaké jsou Vaše plány v blízké 
i vzdálenější budoucnosti a kam chcete univer-
zitu směrovat?“ paní rektorka odpověděla: 

Přijali jsme dlouhodobý plán se strategic-
kými cíli a mým úkolem je – s vedením univer-
zity a všemi dalšími součástmi – těchto cílů 
dosáhnout. Základním úkolem je vybudovat 
výzkumnou univerzitu s jejím pevným po-
stavením mezi ostatními univerzitami v ČR. 
V blízké budoucnosti se budeme zabývat rea-
lizací projektů získaných z Operačního pro-

gramu Výzkum a vývoj pro inovace, strukturou 
vzdělávací nabídky, podporou celoživotního 
vzdělávání a posilováním společenské role uni-
verzity ve vztahu k regionu a městu. Posledním 
mým úkolem je v co nejbližší době stabilizovat 
Fakultu právnickou a vyrovnat se s pochy-
beními minulosti“.

Novou rektorku přivítal za LF UK v Plzni 
její děkan doc. MUDr.Boris Kreuzberg, CSc. 
a prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, 
DrSc., který zakončil svůj slavnostní pro-
jev o historii snah o vybudování vysokých 
škol v Plzni přáním: „Vychovávejme mla-
dého člověka s širokým evropským rozhledem 
a v pokorném vědomí, že věda patří k nejvyšším 
schopnostem našeho myšlení. Není to pro nové 
vedení ZčU úkol lehký, protože – jak říká jeden 
z největších filosofů – Imanuel Kant „vychová-
vat je nejtěžší a největší úkol, který je možné 
člověku uložit“. Přejme tedy nové paní rek-
torce a jejím spolupracovníkům hodně sil při 
plnění těchto úkolů! Q.B.F.F.F.E.“ 

(r)

NOVÝ DĚKAN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ZČU zvolil 23. 
3. 2011 nového děkana. Vedení Fakulty zdravotnických studií ZČU 
převezme na další čtyři roky doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. Zvolen 
byl 23. 3. 2011 ve druhém kole volby akademického senátu fakulty 
plným počtem dvanácti hlasů z dvanácti přítomných senátorů.

Redakční rada „Facultas nostra“ upřímně blahopřeje doc.MUDr.
L.Holubcovi,CSc.ke zvolení děkanem a přeje mu do všech dalších 
let dobré zdraví a v řízení Fakulty zdravotnických studií ZČU hodně 
úspěchů.

(r)

DĚKANSKÝ TĚLOVÝCHOVNÝ DEN 17. 5. 2011 

Jako každoročně přilákal Děkanský den 
na sportoviště několik desítek studentů a za-
městnanců, kteří tak měli ojedinělou možnost 
místo sezení ve fakultních škamnách propotit 
sportovní trička při zájmové pohybové činnosti. 
Uvádíme výsledky jednotlivých soutěží. 

Sálová kopaná (garantem turnaje byl Mgr. 
Jiří Křišťan)

Turnaje v sálové kopané se zúčastnila 4 
družstva. Celkem se v turnaji nastoupilo 
„na plac“ 22 studentů. Po skvělém výkonu 
v systému „každý s každým“ zvítězili studenti 
prvního ročníku „Vrtáci“. Družstvo „Vrtáků“ 

vyhrálo všechna tři utkání a o jejich převaze 
vypovídá také skóre 14:4. O pořadí na dalších 
místech rozhodlo skóre. Všichni účastníci byli 
odměněni tatrankou a banánem. Všichni se těší 
na odvetu v příštím roce. Konečná tabulka: 1. 
1.ročník-Vrtáci 6 b. (14:4) 2. 5. ročník (Vojtovo 
harém) 2 b. (6:5) 3. 2. ročník (Dudy a broskve) 2 
b.(7:11) 4. 1. ročník (Rychlá čtyřka) 2 b. 7:14).

 Tenis (garantem turnaje byl PhDr. Karel 
Lukařský) 

V rámci DTD proběhl 40. ročník bleskové-
ho turnaje v tenisu studentů a zaměstnanců 
LF v Plzni. Turnaj se uskutečnil v příjemném 

prostředí areálu Slávie PU na Borech. Zúčastnilo 
se 14 studentů a studentek a 1 zaměstnanec. 
Vítězem turnaje se stal Michal Šedivý - stu-
dent 2. ročníku všeobecného směru. Turnaji 
přihlíželo 8 aktivních divaček z Lékařské fakul-
ty. Výsledky závěrečných utkání turnaje: semi-
finále Kubeš – Křiklán 6:2, Šedivý – Stráník 6:3. 
Finále Šedivý – Kubeš 6:4. 

Volejbal (garantem turnaje - Mgr. Milan 
Dejmek)

 DTD ve volejbale jako každoročně proběhl 
ve velmi přátelské atmosféře. Některá utkání 
měla velmi dobrou úroveň.Turnaje se zúčastnila 
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čtyři družstva složená ze studentů a studentek 
od 1. do 5.ročníku. Hrálo se systémem každý 
s každým. Výsledky a statistiky: 1.místo: MIX 
TEAM 9 bodů, skóre 6:0 2.místo: Jedničky 5 
bodů, skóre 3:3 3.místo: ALL STARS 3 body, 
skóre 2:4 4.místo: Slečinky 1 bod, skóre 1:5. Do 
turnaje aktivně zasáhlo 24 studentů, diváků 
bylo 12, celkově 36 studentů. Z toho bylo 8 
studentů 1.ročníku, 5 studentů 2.ročníku, 2 
studenti 3.ročníku, 7 studentů 4.ročníku a 2 
studenti 5.ročníku.

Basketbal: (hrál se již v pondělí 16.5.- 
garantem turnaje Mgr. Lucie Králová)
Turnaj v basketbalu proběhl bez zranění. Letos 
se zúčastnili i zahraniční studenti III.ročníku 
(Řekové). O konečném pořadí rozhodl až 
poslední zápas. Studenti hráli v plném nasazení 
až do konce. Zúčastnila se 4 družstva, hrálo se 
systémem každý s každým, celkem 30 studentů.
Konečné pořadí: 1.místo: V.ročník 4 b. (115:58) 
2.místo: III.ročník (Řekové) 4 b. (66:58) 
3.místo: III.ročník 4 b. (55:49) 4. místo: komb. 
II.+IV. roč. 0 b. (40:111). Hráči družstev 
na 1.až 3.místě obdrželi ceny. 

Turistický pochod (garantem pochodu Mgr. 
Lucie Králová)

Turistický pochod jako každoročně přilákal 
největší počet zájemců. Byl odstartován v 9 
hodin tradičně na konečné „čtyřky“ na Košutce. 
Směřoval jednak na Krkavec, kratší trasa však 
vedla v okolí Boleveckých rybníků. Zúčastnilo 
se celkem 68 zaměstnanců a 9 studentů. Všichni 
došli bez úhony do cíle u ranče nad Šídlovákem, 
kde se občerstvili vlastnoručně opečenými buřty 
a nápoji ze širokého sortimentu místní restaurace. 

Florbal (garantem Mgr. Martin Červený)
Ve sportovním centru Sportpalace Dou-

bravka od osmi hodin započal florbalový 
turnaj, kterého se mohla zúčastnit družstva 
složená ze tří hráčů v poli a jednoho brankáře. 
Do turnaje se přihlásilo sedm družstev, která 
byla smíšená. Celkem se zúčastnilo 46 studentů 
LF. Všichni zúčastnění prověřili svoje fyzické 
síly a herní dovednosti dostatečně a v půl 
dvanácté již bylo jasné, že vítězným družstvem, 
které prošlo turnajem bez zaváhání byl tým 
„REBELŮ“ ve složení: Stanislav „bezzubý“ 
Polanský; Petr „kuna“ Kleiner; Ivo „rastafarián“ 
Šlosar; Jakub „tupý svaly“ Mitro; Vít „ohnivý 

smyčec“ Jandovský (všichni 3.ročník 5. sk.); 
Jakub „velemlok japonský“ Tolar; Jan „ježíšek“ 
Mikuláš (oba 3. ročník 6.sk.); Jakub „tofifee“ 
Jarý (2.ročník 2.sk). Ve finálovém utkání 
porazili „REBELOVÉ“ tým „JEŠTĚRŮ“ ze 
třetího a čtvrtého ročníku po vyrovnaném boji 
3:1.Všichni sportovci umístění na tzv. bedně si 
odnesli za své výkony věcné odměny v podobě 
iontových nápojů a nanuků „Míša“. Lze dou-
fat, že i příští rok bude opět hojná účast a vše 
proběhne jako letos v duchu „fair play“. Další 
výsledky: o 3.-4. místo: „Lemry“ - „Pyropubisti“ 
0:7, o 5.-6. místo: „Mikromotoři zelení“- „FBC 
druháci“ 0:6, 7. místo: „Supi“.

Squash (garantem Mgr. Martin Červený)
Squashového turnaje, který plynule navázal 
ve squash centru na Doubravce na florbalový 
turnaj, se zúčastnilo 25 žen a 13 mužů. Muži 
byli rozděleni do tří skupin, kde hrál každý 
s každým. Do semifinále postoupili pouze 
vítězové a z nejpočetnější skupiny i hráč na 
druhém místě. Semifinálovými soupeři se stali 
Miloš Helta, Josef Masarik, Jan Šafář a Jiří 
Adámek. Ve finálovém utkání proti sobě 
nastoupili Miloš Helta a Jan Šafář. Miloš po 
třísetové bitvě byl tím šťastnějším a stal se 
vítězem mužské kategorie poměrem setů 2:1.
Ženy hrály díky většímu počtu účastnic od 
začátku v pavouku systémem K.O. na jeden 
set. Do semifinále se probojovaly Michaela 
Tuzarová, Lucie Matoušková, Eliška Šulcová 
a Kateřina Brabcová. Právě poslední zmíněná 

Katka byla účastnicí finále proti Míše Tuzarové, 
které ovšem po třísetové kamarádské bitvě 
podlehla. A tak naše univerzální sportovkyně 
Míša se stala vítězkou ženské kategorie, i když 
si troufnu říci, že by zatopila mnohým pánům . 
První tři v každé z kategorií obdrželi dle svého 
výběru malé občerstvení. Výsledky: o 3. místo 
muži Masarik - Adámek 2:1, o 3. místo ženy 
Matoušková - Šulcová 2:0.

Aerobik (garantem Mgr. Eva Fajfrlíková)
V hodině aerobiku se sice na děkanský den 
nesoutěžilo, ale za to si jej všechny účastnice 
pořádně užily. Vyznavačkám aerobiku je jednou 
za rok velká tělocvična dostatečnou odměnou. 
V 9 hodin se rozvlnilo na hodině high-low 
aerobicu 44 dívek pod instruktorským vedením 
Mgr. Evy Fajfrlíkové a škoda, že byla vyhrazena 
pouze hodina. I chlapci coby diváci, nebo spíše 
fotbalisti na prezentaci, si to užívali s aktivními 
cvičenkami. Všechny účastnice zaslouží po-
chvalu za ukázněné vystupování a za krásnou 
atmosféru při cvičení. 

Středa 18. 5. 2011 - Plavání (garantem Mgr. 
Lucie Králová)

Plavecká soutěž přišla na řadu jako 
poslední ve středu 18. 5. v městském bazé-
nu na Slovanech. Závod smíšených štafet 
proběhl ve večerních hodinách za účasti 
čtyř družstev.Jedno družstvo tvořili členové 
klubu VŠ. Celkem se zúčastnilo 15 studentů.
1.místo: II.ročník 2.místo: II.roč.+absolventi 
3.místo: III.+V.ročník (M. Červený)

Vítězné florbalové družstvo “Rebelové“

Nejlepší tři v turnaji ve squashi 
(zleva Masarik, Helta a Šafář) 

MOŽNOSTI TURISTIKY I PRO VOZÍČKÁŘE

 Při turistickém pochodu v rámci Děkanského tělovýchovného 
dne 17. 5. 2011 určitě pohodníkům neuniklo, že k turistice mají 
v okolí boleveckých rybníků příležitost i naši tělesně postižení občané 
– vozíčkáři. Dvě upravené trasy, ta druhá obtížnější s několika mírnými 
kopečky, lákají k výletu do příjemného prostředí příměstského polesí. 

Okruh v prostoru Velkého Boleveckého rybníka vznikl jako další 
ze značených turistických cest pro vozíčkáře již před šesti léty. Tzv. 
Olympijský okruh IVV byl otevřen v r. 2005 v rámci 9. turistické 
olympiády, které se konala v Plzni a okolí. V současné době byla 
původní trasa okruhu upravena a doplněna o druhou trasu, vedoucí 
od konečné MHD v Bolevci. Zajímavostí, která by měla být uchována, 
je skutečnost, že realizace a otevření značené cesty pro vozíčkáře bylo 
provedeno v roce 550. narozenin Boleveckého rybníka (28.3.1461), 
kdy byl dokončen Velký Bolevecký rybník a zahájena výstavba celého 
systému zdejších rybníků. 

První trasa nazvaná Olympijský okruh – Kolem boleveckých rybníků – 
obtížnost 1 – modrá 4 km – je okruhová. Doporučuje se start na parkovišti 
v Malém Bolevci u kempu Ostende. Od informační tabule a směrovek pak 
pojedeme vpravo k rozcestí U kempu a dále 1 km společně s červenou tra-
sou na rybník Košinář. Od rozcestí pojedeme vpravo na rozcestí Pod Bílou 
Horou a dále kolem rybníku Velký Bolevecký na hráz a dále na rozcestí u 
hráze. Zde je možné ukončit trasu na MHD či parkovišti nebo pokračovat 
podél silnice zpět do Malého Bolevce. 

Druhá trasa nazvaná Kolem rybníků – obtížnost II – červená 5 km 
- nabízí možnost navštívit další rybníky této oblasti. Jedna z možností 

projetí trasy začíná na parkovišti u železniční zastávky Plzeň-Bolevec, 
kam lze dojet po 500 m od konečné MHD č.1 v Bolevci. Po přejezdu 
železniční trati k TIM Arboretum Sofronka dále vpravo po žluté TZT 
k rybníčku Vydymáček a dále kolem Seneckého rybníka dojedeme 
k rybníku Košinář, odtud vpravo společně s modrou na rozcestí U 
kempu. Vlevo pak zbývá kilometrový úsek kolem pláže Velkého ryb-
níka až k rozcestí Pod Bílou horou, kde se napojíme na modrý okruh. 
Možnosti návratu jsou poté oběma směry po modrém okruhu k ryb-
níku Košinář. 

Obě vyznačené trasy lze různě kombinovat a vybrat si tak trasy 
odpovídající schopnostem jednotlivých návštěvníků. 

Trasy pochopitelně nejsou vyhrazeny jen vozíčkářům a pilně je využívají 
i ostatní turisté, 
běžci, cyklisté, ma-
minky s kočárky 
i koloběžci, zkrátka 
každý, kdo chce strá-
vit příjemné chvíle 
pohybem v přírodě 
na zdravém vzdu-
chu. Bližší infor-
mace o turistických 
příležitostech lze 
nají na www.kct.cz.

(jn)
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MĚSÍC KNIHY – BŘEZEN NEBO KVĚTEN?

Kdysi se každý rok pod heslem „Březen 
– měsíc knihy“ propagovala návštěva knih-
kupectví a zakoupení vybraných knižních 
titulů. Na některé z nich se dokonce stávaly 
fronty. Dnes se o březnu jako měsíci knihy 
již moc nemluví, dokonce se začíná jako 
měsíc knihy označovat spíše květen. Byl by tu 
logický důvod – květen bývá měsícem konání 
světového knižního veletrhu. Ten letošní se 
konal dokonce v Saúdské Arábii. 

Ať tak či onak, aktuální otázka současnosti 
zní: Odzvání klasickým knihám? Řadu let 
vedou odborníci diskuzi o tom, zda v digitální 
éře skončí éra papíru, když, jak se zdá, čtečky 
elektronických knih se těší stále větší oblibě. 

Elektronický papír nemá s tím klasickým 
nic společného. Jde, jak nás informují technici, 
o zvláštní druh displeje, který spotřebovává 
energii jen při změně obrazu. Hlavním pro-
blémem čteček na tuzemském trhu je stále 
ještě malý výběr titulů. A to i vzdor tomu, že 
např. pražská městská knihovna umístila na 
internet zdarma dílo Karla Čapka, Boženy 
Němcové, Karla Hynka Máchy nebo detek-
tivky se Sherlockem Holmesem. 

A jak ve světle těchto perspektiv vypadá 
současná knižní produkce? Statistická data 
nás přesvědčují o tom, že Česká republika se 
nemá zač stydět. Rekordního počtu vydaných 
knižních titulů bylo dosaženo v r. 2008, kdy 
bylo dosaženo 18 520 titulů. Na této produkci 
se podílelo 1498 vydavatelů, z nichž 40 bylo 
schopno dodat na trh více než stovku titulů. 
ČR se tak řadí mezi významné světové pro-
ducenty knih. 

V posledních dvou letech počet nově 
vydaných knižních titulů poklesl – v r. 2009 
to bylo 17 598 titulů, v r. 2010 17 054 titulů. 
Uveďme srovnání se staršími údaji – v r. 1993 
se v ČR vydalo 8 203 nových titulů, o deset let 
později v r. 2003 16 451 titulů. 

Statistiky uvádějí počty titulů v 25 různých 
oborech, nás budou zajímat „Lékařské vědy 
a zdravotnictví“. Počty titulů v jednotlivých 
vybraných létech byly následující: 1993 – 264 
titulů, 2003 – 733, 2008 – 775, 2009 – 630 a 2010 
– 640 titulů. 

Podle průzkumů obliby čtenářství patří 
Češi ve světových statistikách velmi vysoko. 
V české populaci nad 15 let je šest procent 
čtenářů, kteří přečtou více než 50 knih za rok. 
Podle literárního vědce prof. Jiřího Trávníčka 
(*) „... jsme knihomilná společnost. Už za 
první republiky fungovaly domácí knihovny. 
Knihy byly majetek, který se nedal znárodnit. 
Kořeny této tradice sahají hluboko do 19. 
století. Jsme národ zrozený z jazyka a knihy. 
Novodobá čeština se rodila díky spisovatelům, 
kněžím a učitelům. Což jsou všichni lidé knihy. 
... Existuje spousta pověr – jednou z nich 
je, že lidé moc nečtou. Jedna 
věc je jistá – čtenářská kul-
tura se mění, sledujeme různá 
média. Dříve se katastroficky 
říkalo, že televize krade čas na 
čtení. Takto se to však vyklá-
dat nedá, spíš se snažíme žít 
s knihou, internetem, televizí. 
... V r. 2003 dělala EU výzkum 
čekatelských zemí, a v něm 
jsme se umístili v popředí. Co 
se týká soukromých knihoven, 
v tom jsme šampióni. Platí 
to stále, budujeme třígenerační 
knihovny. ... Ženy a muži 
tvoří dvě samostatné čtenářské 
kultury. Ženy jsou trpělivější, 
daleko méně přeskakují. ... 
Ukazuje se, že čtenáři jsou 
všeobecně aktivnější lidé. 
Nejen v kultuře, ale například 
i ve sportu. ... V západní civili-

zaci jsou největší čtenáři Kanaďané, v Evropě 
Skandinávci. ... Zda Češi rádi čtou o vlastních 
dějinách? Ženy zůstávají věrné fabulované 
literatuře, muži dávají přednost věcné literatuře. 
Samozřejmě zabírají různé nostalgie. Prodávají 
se dobře knížky o Habsburcích i o nedávné 
historii. Historická řada – to je pro nakladatele 
víceméně jistota.“ 

A tak se zdá, že obavy, že bychom neměli co 
číst, nás ještě hodně dlouho trápit nemusí. 

A pokud by přece jen jednou došlo k to-
mu, že se knihy přestanou tisknout, zůstanou 
určitě knihovny či antikvariáty, kde z desítek 
tisíc titulů si určitě podle svého gusta bude 
moci každý „to své“ vybrat. 

(jn)
(*) Navara L.: Co Čech, to knihomil. mfDnes 
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Ilustrace: Vladimír Renčín (1988)

ILUSTRIOUS DOCTORS OF MY CITY
PROFESSOR CORINO DE ANDRADE

Despite being born in Alentejo, Professor Corino de Andrade is, 
for his activity and feeling, an illustrate doctor from Porto, “tripeiro” 
as people raised and born on this part of Portugal like to be called. 
He was born in Moura in 1906 and went to school in Beja and later 
studied at the Faculty of Medicine in Lisboa where he graduated at 
13th November 1929. He started getting interested in Neurology after 
his early influence from his distinguished neurology teacher Professor 
António Flores and also from his admiration from the close contact he 
had with the medicine Nobel Prize holders Egas Moniz and Almeida 
Lima.

His increased interest in this area combined with the strong limita-
tions in the scientific investigation area at that time in Portugal, were 
the main reasons that made him leave his home country and start 
working in Strasbourg, France, with Professor Barré, one of the biggest 
names of neurology worldwide. Between 1931 and 1938 he stays at the 
neurological clinic of the civic hospital of Strasbourg working, studying 
and investigating and he gets a special interest in meningical cells. He 
had the opportunity of working with prestigious names of the scientific 
investigation community and he was the first foreign specialist that won 
the “Dejerine prize” for neurological sciences. Later he was made chief 
of the laboratory of the referred clinic.

In 1936, Corino de Andrade, decides to expand his knowledge in clin-
ical neurology and neuropathology and goes to Berlin. He worked for 
a few months at the Max Planck’s Brain Investigation Institute, founded 
by Oskar Vogt. When back in Porto, and reminding the importance of 

the experience he had, he used to quote Professor Barré “We have to 
admire ourselves…”.

In 1938, just before the Second World War, Corino de Andrade had 
the following options: Either stay in Strasbourg, go to Berlin, accept a 
job with Percival Bailey in the study of cerebral tumors in the United 
States or go to Brazil. Despite all the options he had, the great sense of 
family responsibility he always had, made him come back to Portugal 
due to his father sickness.

He was 32 years old when his father died, and with his father death 
came the responsibility of taking care of his mother and sister. He came 
to Lisboa and started looking for a job with Egas Moniz who, by that 
time, was already a very prestigious doctor. In Portugal, portuguese 
physicians that came back from foreign countries were not well seen 
by the Universities Cathedratics, so, the Nobel Prize holders wisely rec-
ommended Corino de Andrade to go to Porto where the Neurological 
Sciences where not very “explored” yet.

In Porto, after a short stay at Conde Ferrerira Psychiatric Hospital 
where he had some problems with the director of the Faculty of 
Medicine of Porto and Pediatrics Professor Almeida Garret, Corino 
de Andrade started working at Santo António General Hospital as a 
doctor but…as a volunteer doctor! At this Hospital of Mesericordia, in 
1939, in precarious conditions, Corino de Andrade bravely started the 
Neurology Service which was, later on, found extremely prestigious. It 
was also here that he had his first patient with, at that time, an unknown 
disease that affected primarily the feet impossibiliting the patient to 
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walk. His meticulous attention, his reflexive character and the experi-
ence Corino de Andrade had, made this young neurologist start to 
think in a brand new pathology that, until then, was never described 
and, as a consequence, didn’t fit in any diagnosis that the science rec-
ognized. With the help of another young neurologist, João Resende, he 
began to study all the patients with the same symptoms that arrived at 
the hospital. Corino de Andrade used all his investigatory capacity as 
well as his organized method into defining a new autonomous clinical 
entity that nowadays is known as Corino’s Disease.

With the discretion and humility that characterized him, Corino de 
Andrade used to repeat frequently “Wise people are the ones who 
search”. Until the official world divulgation of the disease, he kept 
studying this pathology that wasn’t, or was poorly, classified

In 1951, Portugal was still under the pressure of a strong authori-
tary regime that didn’t approve any kind of progress, including 
scientific progress. Therefore, Corino de Andrade was held prisoner 
by the PIDE under the accusation of having democratic thoughts 
and clandestine connections with the communism. It was in prison 
that he revised the article he had wrote named “A Peculiar Form of 
Peripheral Neuropathy” subtitled as “Familiar Atypical Generalized 
Amyloidosis with Special Involvement of the Peripheral Nerves” that 
was published by the scientific magazine “Brain” in September 1952.

Fortunely the respect and recognition of the international scientific 
community soon arrived at Portugal and, with the help of Professor 
Bissaya-Barreto, that was a distinguished Professor at the Coimbra 

University (and also had a connection with the Prime Minister Oliveira 
Salazar), contributed to the change of heart of the police and he was 
released.

Corino de Andrade identified scientifically the Paramiloidosis (a 
typical neurological condition from the pescatori parts of the North and 
Center of Portugal that was later identified in other parts of the world 
such as Japan and Sweden). It’s a pathology without a cure and it’s a 
consequence of a hereditary genetic “mistake” that affects primarily 
the peripheral nervous system. In a later stage, the patient looses his 
capacity for walking.

Man of science and humanist with sense of duty and responsibility, 
Corino de Andrade founded the Paramiloidosis Study Center in July 
1960 but his dream was to create a high school opened to the scientific 
future with a structure that could answer the needs and wishes of stu-
dents and teachers with diversified investigation.

Corino de Andrade was, with Professor Nuno Grande, one of the 
boosters to the creation of a new faculty of medicine and others scien-
tific areas: Instituto de Ciencias Biomedicas Abel Salazar.

Corino de Andrade died with 99 years old in June of 2005.
Intellectual with a vast culture and civic intervention, the Professor 

Corino de Andrade was the most evident personification of the pro-
gressive doctor.

Jose Francisco Pavão
5th Year Medical Student
xicopavao@hotmail.com

STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI UKONČILI SEMESTR 
BENEFIČNÍM FESTIVALEM - PLZEŇ 31. KVĚTNA 2011

Ve středu 18.5. proběhl na Ranči Šídlovák 
první ročník benefičního multižánrového fes-
tivalu mediCAMP, jehož organizace se ujali 
studenti Lékařské fakulty v Plzni pod záštitou 
studentského spolku IMFSA CZ, působícím 
taktéž na místní Lékařské fakultě. Veškerý 
výtěžek ze vstupného a dalších doprovodných 
programů ve výši 13.000,- Kč byl darován na 
konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně. 

Na festivalu vystoupilo celkem pět hudeb-
ních kapel včetně hlavní hvězdy večera, muzi-
kanta, skladatele a textaře Jamese Harriese, 
který pochází z anglického Manchesteru, 
ale již několik let žije trvale v Praze. Jeho 
autorská hudba, balancující na hranici folku 
a rocku, vždy překvapí svou originalitou a oso-
bitostí. Neméně zajímavý hudební zážitek však 
připravili i muzikanti z kapely The Arythmix, 
z části složené ze studentů Lékařské fakulty, 
plzeňští Ocho Ríos s výraznými rytmickými 

prvky a skvělou dechovou sekcí, chomutovská 
sestava s názvem Noční klid, v jejichž tvorbě 
lze nalézt prvky hardrocku, jazzrocku, blues 
či funky a konečně indie-rockoví JAKOBIČ 
z Domažlic. 

Mezi hudební produkcí mohli návštěvníci 
festivalu zhlédnout program Improvizačního 
divadla z Prahy nebo amatérského divadelního 
souboru V.A.D. z Kladna, které představilo 
velice vydařenou hru s názvem Rozpaky zubaře 
Svatopluka Nováka. Inscenace byla pojata for-
mou divadelního automatu, kdy v určitých 
částech byl zastaven děj, a diváci mohli hlasovat 
o osudu hlavního hrdiny.

V průběhu odpoledne pak mohli účastníci 
festivalu využít i bohatý doprovodný pro-
gram. Zúčastnit se workshopu první pomoci 
organizovaného Sdružením dobrovolných 
záchranářů, navštívit zástupce z Nadace pro 
transplantace kostní dřeně v jejich info-stánku, 

festivalovou čajovnu nebo se potěšit v prodejně 
ručně vyráběných módních doplňků obchodu 
Modes Robes.

Jeden z hlavních organizátorů festivalu Ondřej 
Moravec je potěšen zejména vysokým počtem 
návštěvníků. K rybníku Šídlovák přilákalo letní 
slunečné počasí a především bohatý kulturní 
program celkem 383 lidí. „Doufáme, že se nám 
touto vydařenou akcí povedlo založit tradici 
kvalitního studentského festivalu, jehož výtěžek 
pomůže dobré věci.“, komentuje Moravec. 
Druhý organizátor Petr Skála dodává: ,,Rád 
bych touto cestou poděkoval účinkujícím, kteří 
vystoupili bez nároku na honorář, Lékařské 
fakultě, která poskytla finanční podporu, 
sponzorům a v neposlední řadě všem přátelům, 
bez jejichž obětavé pomoci by nebyla orga-
nizace tohoto festivalu vůbec možná.“

(Tisková zpráva: Petr Skála)

SRPEN V ST. STEFAN HOSPITAL V OHRIDU (MAKEDONIE)
1. - 28. 8. 2010

Vzhledem k tomu, že stáž v Makedonii byla moje první zkušenost 
s výjezdy pod IFMSA, tak nemám moc s čím srovnávat, nicméně 
mám pocit, že jsem nebyla tak úplně nadšená vším, jako většina mých 
kamarádů, kteří někam vyjeli. Musím ale říct, že stejně nakonec člověk 
hodnotí stáž podle lidí, s nimiž se setkává jeden měsíc na jednom místě, 
což si myslím, že je asi zásadní faktor pro moje osobní hodnocení a pocity 
ze stáže. Nicméně tohle je vždycky velkým dílem náhoda, takže přejděme 
k lépe hodnotitelným věcem:

Makedonie je krásná a zajímavá země plná kontrastů a nakonec jsem 
byla moc ráda, že jsem byla zrovna v Ohridu u jezera, a ne ve Skopji, kam 
jsem chtěla původně. Jezero je průzračně čisté a obrovské, připadala jsem 
si jako u moře (to jsem tedy vážně nečekala). Navíc, když vylezete na 
návrší nad město pryč od všech klubů a barů, octnete se jako zázrakem 
v úplně jiném světě – babička v tradičním oblečení pasoucí kozy, dědeček 
vracející se z pastvy se svými osly...

Trochu problém jsem měla hned při příjezdu. Na první noc (z 31.7. 

na 1.8.) jsem si totiž sama musela najít ubytování, což mi bylo řečeno až 
když už jsem seděla v autobuse směr Balkán, a to i přesto, že asi měsíc 
předtím jsem kontaktní osobě napsala email, kdy přijedu. Na tento email 
mi odepsala, že to není problém a že mě vyzvedne (což se také nestalo, 
nikomu z nás stážistů). Nakonec vše dobře dopadlo, bydleli jsme v po-
kojích po 3 nebo 4 přímo v nemocnici, vybavení pokojů bylo obstojné, 
čekala jsem to horší (postele + peřiny + ložní prádlo, skříně, koupelna 
a WC na pokoji). V nemocnici jsme se také stravovali, jídlo bylo třikrát 
denně bez nějakých příplatků. 

Na stáž IFMSA nás přijelo 14, šest nás stážovalo přímo v St. Stefan 
hospital, dalších 8 v jiných nemocnicích po Ohridu. My jsme byli 
umístěni na kardiologickou kliniku, údajně jednu z nejlepších v zemi, 
úroveň překvapivě nebyla špatná - nicméně jak jsem uvedla – jednalo 
se o vyhlášenou kliniku. Přístup lékařů k nám stážistům byl vynikající, 
věnovali se nám příkladně, mohli jsme si všechno vyzkoušet, ptát se... 
Naším programem byly diskuze nad stavem pacientů na Intensive Care 
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LETNÍ STÁŽ V COUNTRY CLINIC HOSPITAL V TEMEŠVÁRU (RUMUNSKO)
2. 8. – 29. 8. 2010

Doprava do rumunského Temešváru i přes 
příjezd v noci na rozdíl od původních obav 
byla bez problémů, na letišti mě čekala tamní 
studentka, která mi sdělila pár rychlých (ale za 
to velmi užitečných) rad. Po příjezdu na stu-
dentskou kolej mé nadšení však opadlo. Pokoj, 
ve kterém jsem měla celý měsíc bydlet vypadal 
jak po výbuchu, zřejmě studenti přede mnou 
byli zvyklí na jiné hygienické podmínky. Poté, co 
jsem zjistila, že prostěradla nejsou převlečena, 
toaleta nefunguje, sprchový kout vytéká a světla 
blikají jak maják, jsem se dožadovala změny 
pokoje – což se mi (a záhy i mé spolubydlící) 
po každodenním nátlaku povedlo až po týdnu 
Rumuni jsou totiž pořád v klidu, nic pro ně 
není problém a vše bude „tomorrow“.Jak jsem 
později poznala, je to celkově země zítřka…

První dny byly aklimatizační, poznávání okolí, 
spolustudentů, a seznámení se s nemocnicí. Na 
oddělní chirurgie Oblastní nemocnice jsme byly 
tři studentky. V šoku jsme byly hned v prvních 
chvílích po příchodu na chirurgické oddělení, 
které se hemžilo nejen pacienty, ale také jejich 
hlučnými rodinami a příbuznými. Ve vzduchu 
viselo těžké teplo kombinované se zápachem 
potu, moče a jodu. Jak jsme později zjistily, 
Rumunsko nemá moc velkou disciplínu co se 

týká hygieny a dezinfekce, což by mi ani tak 
nevadilo, kdyby se to netýkalo nemocnice a zdra-
votnického personálu. Po pár dnech na oddělení 
a na sálech jsem si nicméně zvykla na otázky 
typu: „Proč si po každém vyšetření či převazu 
atd. myješ a dezinfikuješ ruce?“ a pokračovala 
jsem vesele ve svých zvyklostech

Zajímavou zkušeností pro mě bylo také 
vybavení nemocnice. Neoplývala moderními 
technikami, lékaři se museli smířit se základními 
zobrazovacími přístroji, ale o to více byli nuceni 
pracovat hlavou a rukama. Za což jsem si jich 
velice vážila a snad se od nich i něco naučila 
Moje práce spočívala především v asistenci při 
denním programu na oddělení, při převazech, 
vyšetření, samozřejmě jsem byla účastna při 
operacích. Denně se jednalo o dobrých 5 hodin 
práce na oddělení. 

Ekonomika státních nemocnic je na tom 
špatně, lidé si musí veškerý materiál na ošetření 
po výkonu kupovat a nosit s sebou, jelikož 
nemocniční zásoby jsou omezené. To pro mě 
bylo asi nejvíce fascinující a vedlo mě k dalším 
zamyšlením nejen nad tamním zdravotnictvím, 
ale i nad tím naším. Kdybych měla shrnout 
přínos pobytu a praxe v nemocnici v Rumunsku, 
tak musím ocenit skvělý přístup a ochotu tam-

ních lékařů k nám, i přes to, že jsem doufala více 
v praktickou výuku a nejen sebezdokonalení 
v té teoretické.

Lidé jsou otevření a přátelští, ve městech 
nepoznáte, že jste mimo střední Evropu. Měla 
jsem osobně veliké štěstí na lidi kolem sebe, 
ať už tamní studenty či studenty programu 
IFMSA. Podnikali jsme spousty aktivit ať už ve 
městech nebo mimo ně, procestovali jsme kus 
Rumunska a poznali tamní život a podmínky 
nejen z pohledu turistů.

Krajina a příroda mimo města je panen-
sky překrásná, hornatá a nedotčena lidmi. Pro 
milovníky hor doporučuji udělat si minimálně 
dvoutýdenní výlet a přechod tamních hor!

Vybrala jsem si Rumunsko s touhou poznat 
jejich zemi, doufala jsem, že mi osvětlí mé 
teoretické znalosti oboru chirurgie a otevře ty 
praktické. I přes to, že ne vše bylo tak, jak jsem 
doufala, mi tato země otevřela oči ve spoustě 
věcí, v určitých směrech jsem se stala pokornější, 
a hlavně mi přinesla spoustu skvělých přátel. 
Proto doporučuju všem, co chtějí utéct z hek-
tických školních,městských dnů, milují přírodu 
a „jednoduchý“ život. Rumunsko je pro ně ta 
správná volba…

Klára Kůfová

Unit, hodnocení EKG a jeho změn, 
echokardiografie, sonografie tepen 
a žil, programy rehabilitace pro kar-
diologické pacienty, ergometrie, ka-
tetrizace a tentování (zde jsme jen 
přihlíželi zákrokům). Nicméně pořád 
je to interna, kde navíc s pacienty 
je možné komunikovat jenom pro-
střednictvím lékaře, takže zase až tak 
moc samostatně věcí dělat nemůžete.

Social program nebyl valný, ale 
zase jsme si mohli organizovat věci 
podle svého, a to vcelku úspěšně. 
Ohrid je navíc vyhlášené turistické 
centrum, takže možností k dennímu 
i nočnímu kulturnímu vyžití je víc 
než dost. Přes léto se tu také koná 
několik festivalů, hudebních i divadelních. MHD není příliš spolehlivé 
a cena závisí na vzdálenosti, lepší použít taxi, u nějž je cena po lehkém 
smlouvaní přibližně srovnatelná. 

Podnikli jsme jeden víkendový výlet do makedonské metropole Skopje 
a další cyklo-výlet do blízkého okolí města, jinak jsme si sociální program 
v podstatě zajišťovali sami, kontaktní osoba se o nás příliš nezajímala. Do 
Ohridu je vhodné si přibalit dostatek opalovacího krému (jsou o dost 
dražší než u nás), kapesní nůž a alespoň lehké vybavení na horskou turis-
tiku Většina věcí je v Makedonii levnější než v ČR, tím pádem nebyla stáž 
až tak finančně náročná. Pro představu, mísa šopského salátu v přepočtu 
asi 30 Kč, pizza 50 Kč, pivo 40 Kč (v baru), koktejly 80 Kč, jednoduché 
ubytování se dá sehnat za 150 Kč, vstupy na turistické atrakce také ne-
jsou přehnaně vysoké, samozřejmě záleží na druhu, často se dá uplatnit 
studentská sleva. V obchodech a zejména u pouličních prodejců se dá 
většinou smlouvat, někdy až na polovinu původní ceny

Jinak bych stáž Makedonii určitě doporučila, je to zajímavá zkušenost 
a pravděpodobně se sem většina lidí jen tak sama nepodívá, takže stáž je 
ideální možnost. Rozhodně je to relativně bezpečná a civilizovaná země, 
vůbec se není čeho bát, jak si většina lidí myslí. Jen se člověk musí obrnit 
trpělivostí a tolerancí, protože přece jenom je to pořád Balkán, tudíž čas 
není žádná veličina a většina věcí funguje s ležérností jižnějším národům 
vlastní, prostě podle „balkan way“. 

Pavla Nejezchlebová

MĚSÍC NA NEUROCHIRURGII V TARTU ULIKOOLI KLIINIKUM
(ESTONSKO)

S cestou do Estonska jsem měl malý problém, lístky na autobus díky 
chybě společnosti Eurolines jsem však nakonec s malými komplikace-
mi získal, doporučuji však vždy vše s předstihem ověřovat a problémům 
předejít (onlinebus.cz či Eurolines). 

Domluvit se v Estonsku v současnosti není problém. Samozřejmě 
nikoliv estonsky, ale s angličtinou zde naprosto každý vystačí – 
drtivá většina studentů mluví anglicky plynně, většina lékařů nějakým 
způsobem také, je to analogie situace u nás. Pochopitelně starší ge-
nerace mluví často kromě mateřštiny také ruštinou, někteří německy, 
většina střední a mladé generace však angličtinu ovládá. Podoba 
s našimi poměry není jen co se jazykové vybavenosti týká, ale i řada 
dalších věcí je podobná jako u nás. 

Estonsko sice neoplývá takovým množstvím historických památek 
a městských rezervací, jako má třeba veleslavná Itálie, ale úspěšně to 
kompenzuje řadou jiných věcí, např. nádhernou přírodou plnou jezer 

a lesů (nevadí-li vám, že absolutně postrádá jakékoliv hory) a navíc 
skvělou možností cestovat do okolních států (Finsko – Helsinky, Litva, 
Lotyšsko, s Ruskem narazíte na problém, kterým jsou víza). Místní 
team IFMSA je spolek parádních lidí, kteří o vás budou neustále 
pečovat a vyřeší jakékoliv problémy, pomohou vám s plánováním 
vašich výletů a často s vámi na ně i sami (jakožto průvodci) pojedou. 
Co je ale hlavní – stanou se vašimi přáteli a veškerý kontakt v oficiální 
rovině vymizí během několika dnů.

Mým hlavním stanovištěm v nemocnici byla neurochirurgická klini-
ka. V nemocnici jsem většinu času trávil na sálech, které se nacházely 
ve speciálním odděleném „operačním bloku“. Měl jsem tak přístup i k 
řadě jiných operačních výkonů, spadajících pod jiná oddělení než jen 
neurochirurgii (gynekologie, kardiochirurgie, ortopedie...). Většinu času 
jsem jen sledoval výkony a dostával informace o prováděném zákroku, 
několikrát jsem také asistoval.
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Sedím si takhle jednou u počítače a probírám 
se tou nepřebernou záplavou různých hej-
blátek, blikátek, bannerů, reklam, anoncí 
a jiných roztodivných nesmyslů. Zamysleli jste 
se někdy nad tím, zda se ještě my jako lidé 
můžeme považovat za svobodné bytosti? Bojím 
se, že tomu tak není. Jsem přesvědčen o tom, že 
jsme manipulováni, hlídáni a sledováni skoro 
na každém kroku, dnes a denně. Každý den nás 
média, virtuální svět a propracovaná psycholo-
gie reklam tlačí nějakým konkrétním směrem. 
Jistě někdo by mohl namítnout, že dostupnost 
informací a vzdělání nikdy nebyla tak velká 
jako je dnes. Člověk si v dnešní době může 
vyhledat informace takřka o všem, o čem chce, 
co ho zajímá. Ale teď se ptám: máme skutečně 
možnost volby? Je nám dovoleno zajímat se 
skutečně o cokoli? Já tvrdím, že tomu tak 
není. Bohužel je mezi námi stále více lidí, kteří 
pasivně přijímají, co jim kdo dá. Ano, je to svým 
způsobem pohodlné.

Denně jsou nám předkládány informace 
s jediným cílem, zahltit náš mozek nepřeberným 
množstvím odpadu, kterému říkáme noviny 
ze světa, reklamy, poutače, nejrůznější reality 
show… Zkrátka odpad. A lidé pak prostě ani 
nemůžou mít na výběr. Existují přece daleko 
ušlechtilejší vědomosti, které člověka obohatí 
a povznesou na duchu. Vždyť naše vědomosti 
nám jako jediné může vzít snad jedině m. 
Alzheimer. Doposud největším bohatstvím, 
které člověk může mít, jsou vědomosti a in-
formace. Teď mám ale na mysli ty kvalitní, 
smysluplné. Nejsmutnější na tom je, že exis-
tuje blíže nespecifikovaná skupina lidí, která si 
toto velmi dobře uvědomuje a využívá těchto 
fenoménů k zaplnění prázdnoty po zmizelé 
a zatajené pravdě. Zaměstnat mozek záplavou 
zbytečných informací je totiž vynikající způsob 
jak přeměnit lidi na skutečně nemyslící stádo. 
Ďábelská genialita tkví také v tom, že lidi 
chtějí víc a víc odpadu, čím více ho je, tím jsou 
spokojenější. 

Na tomto místě bych se chtěl rozepsat 
o několika konkrétních příkladech, které dobře 
známe z běžného života a nedávné doby. V první 
řadě bych se blíže podíval na strašáka s krycími 
názvy H1N1 a H5N1. Tedy neblaze proslulé 

epidemie ptačí a prasečí chřipky. Předem 
podotýkám, že v žádném případě nechci baga-
telizovat nebezpečí chřipkových onemocnění. 
Nicméně podle počtu případů přenosu viru 
na člověka mi nepřijde nutné v médiích vyvo-
lat pomalu apokalyptickou kampaň, která 
se v souvislosti s několika letálními případy 
objevila. U imunosuprimovaných, starších a ji-
nak náchylných jedinců se přece dá počítat 
s komplikacemi. Na místě je vhodná edukace 
obyvatelstva a ne loby farmaceutických firem, 
které si na prodeji Tamiflu nechutně namas-
tily kapsu. Považoval bych pomalu za šíření 
poplašné zprávy, že se objednala obrovská 
kvanta očkovací látky, která nakonec stejně 
z větší části leží ladem ve skladech. Vtipné je 
i to, že objednávka stejně nestačila pro všechny 
občany. Výsledkem byli pouze vystrašení lidé, 
kteří podlehli téhle nesmyslné kampani. AIDS 
mi přijde mnohem nebezpečnější epidemie než 
chřipka, ale protože toto téma není na očích, 
tak se jím většina lidí skoro nezaobírá.

Další sled událostí, který mě v poslední době 
pobavil byla kampaň Děkujeme odcházíme. 
Díky prezentaci médií se z lékařů staly v očích 
laické veřejnosti největší zrůdy. Předmětem 
kampaně přece nebylo jen zvýšení platů. 
Součástí „manifestu“ byla i snaha o zefektivnění 
zdravotnictví jako celku, zlepšení vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a zlepšení pra-
covních podmínek zdravotníků. Reforma už je 
skutečně nutná. Pokud vím, tak k žádným vý-
znamným změnám od roku 1989 nedošlo, snad 
jako v jediném odvětví. Třebaže co do kvality 
péče se můžeme hrdě hlásit k vyspělému zdra-
votnictví, které se vyrovná vyspělým státům, 
zapomínáme na ten nejdůležitější článek. 
Člověk, který na mě vyrukuje s myšlenkou, 
co že to doktor beroucí 50000 Kč ještě vůbec 
chce, když on má cca 20 000 měsíčně, mi dokáže 
hnout žlučí. Ano, má svým způsobem pravdu. 
Jenže už si neuvědomuje ten čas a vypětí, které 
jde ruku v ruce s dobou strávenou péčí o pa-
cienty. Navíc jde mnohdy o frustrující činnost. 
Doktor si přece nemůže dovolit udělat chybu, 
jde přece o život. Naneštěstí neustálé tahanice 
s pojišťovnami a farmaceutickými společnostmi 
člověku také na klidu nepřidají že? Poté už 

se oněch padesát tisíc nezdá tak strhujících. 
A hlavně takovéhle peníze nemají všichni. 
Jenže tohle už si lidé nejspíš neuvědomují. Jak 
by také mohli, když jim nebyl dán náhled na 
danou problematiku ze všech úhlů pohledu. 

Teď trošku z jiného soudku, po delším 
rozmýšlení jsem svou úvahu nazval Moderní 
pouta 21. století. Chtěl bych se totiž podí-
vat, kromě vlivu médií, na zoubek také 
explozivnímu rozmachu sociálních sítí jako 
je Facebook a Twitter. Podle mého jde totiž 
o ukázkový prostředek k další virtualizaci 
našeho života. Co mě totiž znepokojuje, je to 
velká ztráta soukromí jednak mezi přáteli, ale 
také (což je horší) mezi cizími lidmi a různými 
organizacemi, které si o vás bez větších potíži 
zjistí řadu choulostivých informací, aniž byste 
o tom měli potuchy. Psychologové o vás dokáží 
vypracovat analýzu jen podle profilu, čehož 
různé firmy a agentury čím dál více využívají. 
Další problém, který mě napadá je poměrně 
velké odcizení lidí. Sdílet své zážitky elek-
tronicky pomocí jedniček a nul, v případě, kde 
se jedná a významný podíl komunikace mezi 
lidmi, mi přijde docela děsivé. Vždyť degeneru-
jeme, nejen po stránce duševní ale i fyzické. 
Už jen ten jazyk používaný ke komunikaci se 
mnohdy ani nedá nazvat češtinou. A kde vůbec 
lidé berou ty zážitky, které sdílí, když dřepí 
na zadku u modrobílé webovky? Připoutáni 
k počítači a zmateni iluzí štěstí a radosti. 

Je toho hodně co mě štve, ale i když nechci 
být poután a klamán, je to velmi obtížné, pokud 
nechci totiž prožít život osamoceně a izolovaně, 
musím chtě nechtě jít s tím stádem. Nicméně 
apeluji na vás, lidičkové. Máte mozek, tak ho 
používejte, rozvíjejte a naplňujte! Nespokojte 
se s tím, co vám kdo řekne. Hloubejte a pochy-
bujte. Svoboda je krásná věc, ale je nutné za 
ni bojovat. Můžete s mými názory souhlasit, 
ale i nesouhlasit, nicméně nesuďte mě. Proč? 
Protože je mi to stejně fuk. 

Přeju hezký den. 
Jan Kořínek

Práce vznikla v rámci výuky předmětu 
lékařská psychologie a komunikace s nemoc-

ným ve 3. ročníku všeobecného směru.

Hodnocení lékařů je možná trochu zavádějící, ne všichni byli přívětiví 
(mluvím-li o zkušenostech nás všech, kteří jsme aktuálně na dané stáži 
byli a navštěvovali jsme různá oddělení), ale obecně (a z mé zkušenosti) 
jsou většinou velmi milí a snaží se předat co nejvíce, zvláště pokud stu-
dent projeví zájem a trochu té přirozené dravosti. Samozřejmě je třeba 
respektovat zvyky a autoritu. Heslem našich lektorů bylo zpravidla: 
„Jste naším hostem, záleží jen na vás, co chcete a nechcete vidět či dělat, 
jak dlouho budete nemocnici denně navštěvovat...“.

Úroveň zdravotnictví v Estonsku, jak jsem je poznal, je velmi vysoká, 
co se technologií na konkrétní klinice týče – srovnatelná nebo vyšší než 
např. v plzeňské fakultní nemocnici. Co se edukace lékařů týče – to 
nejsem zřejmě kompetentní posoudit, zdála se ale být na slušné úrovni

Ubytován jsem byl v bytě 3+1 spolu s dalšími dvěma studenty, každý 
jsme tedy měli svůj vlastní pokoj. Náš byt byl přímo u centra (7 minut 
chůze od hlavního náměstí) čili skvělá dostupnost. Lepší vybavení 
bych očekával od kuchyňky s někdy nefunkční a poměrně odpudivě 
vyhlížející mikrovlnnou troubou, na druhou stranu jsme měli k dis-
pozici vlastní pračku a sprchu s masážními tryskami. 

Stravovat jsme se chodili do restaurace vzdálené od nemocnice 8 minut 
chůze . Na každý den jsme dostali ticket v hodnotě 50 EEK, což vystačilo 
na hlavní jídlo + pití/polévka/desert či se připlatilo pár estonských korun 
navíc. Porce byly více než dostačující, jen výběr jídel dost jednotvárný.

Do nemocnice jsem se dopravoval autobusem (cca 10 min jízdy), 
někdy pěšky (kolem půl hodiny), cena studentské jízdenky je 8 EEK. 

Zážitků z měsíčního pobytu je spousta a je velmi těžké je shrnout 
do pár vět. Nejlepší je zažít je na vlastní kůži a proto Estonsko mohu 
jenom doporučit. Já byl absolutně nadšený. Závěrečná akce v ob-
rovském fakultním srubu na samotě, hluboko v lesích, 15 m od jezera 
s vlastním molem, saunou, ledničkou plnou piv a stolem plným jídla, 
dohromady s 20 lidmi a další den strávený v adventure parku Otepää, 
musela v každém zanechat nezapomenutelné vzpomínky. 

Závěrem pár doporučení, nač před cestou do Estonska nezapo-
menout: krom samozřejmých věcí (doklady, peníze, fotoaparát, note-
book ...) také povlečení, spacák (na social events a cestování), nějaký 
ten český alkohol na ukázku a nastudovat dopředu přípravu nějakého 
typicky českého jídla, což se hodí zejména při Goodbye party. Poměrně 
důležitou věcí je vzít si druhý mobilní telefon, protože na místě si lze 
zakoupit estonskou sim-kartu, s kterou volání s místními přáteli (ať už 
estonskými či z jiných zemí) ušetří spoustu peněz.

Stáž v Estonsku pro mě byla velice přínosná a jistě se tam ještě někdy 
vrátím. Nejen vzhledem k vylepšení jazykových či medicínských schop-
ností, ale hlavně vzhledem k nově nabytým přátelstvím a zážitkům, 
kterých bylo nespočetně.

Michal Matuška
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Lékaři patřili vždy mezi vážené občany. Není divu, že historie 
udržela v povědomí nejen jména, ale i životní osudy mnohých, kteří 
jednak vynikli na poli vědy či medicínských postupů, jednak svým 
spoluobčanům často pomáhali ve chvílích, kdy vlastní síly člověka na 
zdolání choroby či ošetření úrazu nestačily. Památku na takové dva 
lékaře si uchovala i Česká Lípa. Jejich osudy možná zaujmou nejed-
noho čtenáře. 

Med. Dr. Josef Gottfried Mikan (*3. září 1743 Česká Lípa, †7. srpna 
1814 Praha)

Rodina s příjmením Mikan je doložena ve městě již od středověku 
a proto se také zřejmě oprávněně soudí, že Josef G. Mikan pocházel 
ze staré českolipské rodiny, která jak se zdá byla i vcelku společensky 
činná. Otec Gottfried Mikan byl nejen ševcovským mistrem, ale 
i starším ševcovského cechu. Matkou byla Anna Kateřina rozená 
Krawátová, jejíž bratr Augustin byl oltářníkem děkanského chrámu 
a na směřování rozvíjející se osobnosti Josefa měl pravděpodobně 
také nezanedbatelný vliv. Rodina bydlela v centru ševcovského dění, 
v Ševcovské ulici, kde vlastnila dům číslo popisné 150. Původní dům 
byl zničen celoměstským požárem v roce 1787, ale obnova domů 
v Ševcovské ulici proběhla v původních prostorových dispozicích. A na 
tomto místě a do této rodiny se 3. září 1743 narodil syn, který byl hned 
druhý den pokřtěn v děkanském chrámu sv. Petra a Pavla, tehdy sto-
jícím na dnešním Škroupově náměstí. Hned vedle chrámu byla škola, 
kterou později dospívající Josef vychodil. V dalším studiu pokračoval 
na klášterním gymnasiu, které bylo proslulé vynikající výukou hudby 
a rozmanitostí rostlinstva na zahradě, které sloužilo k výuce a potřebám 
klášterní lékárny. Tyto dva obory nadále provázely J. G. Mikana až do 
konce života. K dokreslení doby nutno také poznamenat, že se jednalo 
o roky neklidné, doprovázené válečnými šarvátkami. Z událostí je jistě 
jednou z nejdůležitějších okupace města pruským vojskem v roce 1757, 
kdy podle vlastních zápisků Mikan docházel se svým strýcem Krawátem 
do špitálů přeplněných vojskem, aby tam ošetřovali raněné

Město tehdy upadlo do bídy a hladomoru. V této době odešel mladý 
Josef Gottfried na pokračovací studia do Drážďan na tamní augustiniánské 
učiliště. Studia filozofie započal sice v Praze, ale během studií přestoupil 
na nově vybudovanou a prestižní univerzitu do Vídně, kde později zvládl 
snad veškeré tehdy vyučované obory. Avšak nejbližší mu byla lékařská 
fakulta, do které spadala i nauka o přírodě. Hovořil německy, česky, 
francouzsky a latinsky, četl v angličtině, italštině, hebrejštině a řečtině.
Ve svých 26 letech získal lékařskou hodnost a byl jmenován lázeňským 
lékařem v Teplicích do služeb rodu Claryů. Ještě před odchodem do 
Teplic se ve Vídni oženil s Annou Marií de Chabot, šlechtičnou fran-
couzského původu. Svými schopnostmi a vzděláním se mu podařilo 
začlenit se do váženější společnosti, tím pádem byl možný i sňatek se 
zámožnější nevěstou, což nakonec bylo důležité pro financování jeho 
vědeckých projektů. Už v Teplicích se narodil 5. prosince 1969 první 
syn Johann Christian, pozdější pokračovatel v otcově díle, botanik 
a cestovatel. Manželům se narodila roku 1771 dcera Antonie, po jejímž 
narození zemřela 4. června Marie Anna na horečku omladnic. Tuto 
událost připomíná dodnes dochovaná pamětní deska, umístěná na 
zadním pilíři v levé boční lodi děkanského kostela sv. Jana Křtitele 
v Teplicích. Ani ne za rok se Mikan oženil podruhé, tentokrát s 
vdovou po podmokelském lékaři, zároveň ale také dcerou vlivného 
a zámožného pražského lékaře irského původu Silvestra O´Hehiry, 
Eleonorou Alžbětou Heissikovou. Krátce na to také přesídlil do Prahy, 
kde jej navštívil otec, který tam 11. října 1772 skonal. Proto byl také 
otec pohřben u Týnského chrámu a nikoli v České Lípě. V té době 
byl také Gottfried Mikan starší bez finančních prostředků a velmi 
zadlužen. I na tuto cestu do Prahy si musel půjčit. Po jeho smrti jsou 
dluhy splaceny prodejem českolipského domu v Ševcovské ulici.
Dr. Mikan provozoval lékařskou praxi, ale na její úkor se začal věnovat 
nevýdělečné profesorské univerzitní činnosti. Řádným profesorem se 
stal v roce 1775 a zároveň mu byla svěřena bývalá jezuitská zahrada na 
Smíchově, kde vybudoval první pražskou botanickou zahradu. Ležela 
v místech dnešního vyústění Jiráskova mostu a byla zde až do roku 
1898. Přednášel nejdříve botaniku, později se stal zdravotním radou 
a vicedirektorem lékařské fakulty. V 41 letech se stal roku 1784 direk-
torem a děkanem lékařské fakulty. Díky pravidelnému střídání funkcí 
a přenosu kompetencí zůstal v různých pozicích ve vedení fakulty až 
téměř do své smrti, pokud mu zdravotní stav dovolil. Zavedl několik 
specializovanějších oborů jako například veterinární medicínu, jejíž 
prvním profesorem se stal další českolipský rodák Med. Dr. Jan Knobloch 
(1756 - 1817), který se stal i Mikanovým švagrem. Mikan pozvedl úroveň 
posudkové činnosti fakulty, čímž se stal v podstatě průkopníkem dnešní 
posudkové medicíny kriminální a soudní, dietní, veterinární, hygieny, 
ale i medicíny tak zvané církevní a stavovské. Z jeho iniciativy se 

zpřísnila činnost a kontrola práce porodních asistentek, lékárníků 
a ranhojičů, zavedla se kontrola prodeje jedovatých látek, minerálních 
vod, vína, piva i potravin. Zasloužil se také o zřízení první chemické 
laboratoře v pražském Karolinu, aby nemusel své pokusy demonstrovat 
svým studentům u sebe doma. I když podle popisů je výraz laboratoř 
velice nadnesený, i tato varianta laboratoře znamenala velký pokrok.
Druhá manželka, paní Alžběta rozená O`Hehiraová, skonala roku 1786 
a zanechala po sobě svému muži kromě pěti dětí i nemalé jmění. Mikan 
se oženil ještě jednou v roce 1788 s o sedmnáct let mladší Barborou 
Lehnerovou, dcerou zámožného pražského zvonaře. Přes všechny 
vědecké úspěchy a finančně výhodné sňatky se však finanční situace 
Josefa G. Mikana stávala stále svízelnější. Tíživá situace se začala pro-
jevovat zdravotními neduhy v prvním desetiletí po roce 1800, po němž 
navíc dochází roku 1811 k rakouskému finančnímu krachu a Mikan tak 
přišel i o poslední úspory. Zemřel 7. srpna 1814 a jediným hmotným 
jměním, které po něm zůstalo, byla jeho čtyřicet let budovaná vědecká 
knihovna o pěti tisících svazcích, nejhodnotnější soukromá vědecká 
knihovna své doby v Čechách. Nakonec i tato knihovna byla prodána 
ve veřejné dražbě synem Kristiánem, jenž měl v majetkové oblasti 
podobný osud.

Kristián vědecky a společensky proslul zejména svou vědeckou 
výpravou do Brazílie v letech 1817-1819. Odsud si však kromě slávy 
a uznání dovezl i nevyléčitelnou nemoc, která byla příčinou jeho 
předčasného penzionování roku 1831. Po jeho smrti 28. prosince 1844 
bylo úředně přiznáno, že po kdysi vědecky a společensky proslulém 
Kristiánu Mikanovi nic nezbylo, neb vše pohltila nemoc a pohřeb. 
Obdobně dopadla i vdova po jeho otci Barbora, která musela prodat 
ve veřejné dražbě dům a nakonec jí nezbyly prostředky ani na vlastní 
pohřeb, který uhradila lékařská fakulta, jako vdově po univerzitním 
profesorovi.

Na závěr úryvek ze studie o J. B. Mikanovi: „Josef Gottfried Mikan, 
doktor filozofie a lékařství, řádný profesor chemie a botaniky na lékařské 
fakultě pražské univerzity v létech 1775 až 1811, zdravotní rada, člen 
Vlastenecko-hospodářské společnosti v Čechách, čtyřnásobný děkan 
lékařské fakulty a univerzitní rektor....stál u kořenů moderního vývoje 
několika vědních oborů Karlovy univerzity. Byl typickým představitelem 
soudobé oficiální vědecké inteligence encyklopedické, kriticky se obrace-
jící proti pověrčivosti a tmářství....jeho dílo je v oblasti medicíny zásadní 
a trvale úctyhodné”.

MUDr. Franz Hantschel (*4. října 1844 Chotovice u N. Boru, †23. 
února 1940 Vídeň)

Dne 4. října 1844 se v rodině hospodáře a starosty Chotovic u Nového 
Boru narodil chlapec, který dostal jméno Franz. Po absolvování místní 
jednotřídky pokračoval na přání rodičů ve studiu v borské piaristické 
škole. Ta tehdy nahrazovala měšťanku a odbornou školu se zaměřením 
sklářským a obchodním. Franz Hantschel navštěvoval kreslířský kurs 
a připravoval se na povolání pozlacovače rámů a řezbáře. Nutno pozna-
menat, že tehdejší Nový Bor nesl jméno Haida a zdejší sklářská výroba 
byla proslulá po celém světě. Tamní firmy udržovaly čilé obchodní 
kontakty s cizinou, včetně zemí zámořských. Jenže mladý Franz nebyl 
ve škole spokojen a zakrátko ze školy odešel, aby se mohl vzdělávat na 
českolipském augustiniánském gymnasiu. Zde se seznámil s tehdejším 
spolužákem, kterým byl Amand Antonín Paudler. Toto přátelství vedlo 
k mnohým společným počinům a vydrželo až do Paudlerovy smrti 
v roce 1905. Franz Hantschel roku 1864 úspěšně maturoval a i když 
nepocházel z té nejchudší vrstvy, přesto jako chudý chlapec vstoupil do 
armády. Podařilo se mu dostat na Akademii císaře Josefa II. ve Vídni, 
která vychovávala ranhojiče a lékaře pro armádu. Roku 1870 byl pro-
mován doktorem medicíny. Musel poté povinně ve vojsku odsloužit 
deset let. Pobyl na několika místech v císařství, ale důležitá byla účast 
na válečném tažení do Bosny, které bylo do předepsaných let započteno 
dvojnásobně. Po splnění vojenské povinnosti se vrátil do České Lípy 
a zřídil si zde lékařskou praxi praktického lékaře. Chtěl být však také 
spisovatelem a věnovat se aktuální publicistice. Zakoupil proto tiskár-
nu, známou později jako Bergmanova tiskárna. Pokračoval ve vydávání 
českolipských německých městských novin, ale nacionální radikálové 
jej dohnali k opuštění této činnosti. Začal se o to více soustřeďovati 
na sepisování vlastivědných poznatků z oblasti přírodovědy a historie, 
a také turistických průvodců. Ve veřejném životě zůstal činný i nadále, 
byl městským radním a školním inspektorem.

Tehdejším centrem vlastivědného života českolipska byl 
Excursionsclub, který vydával vlastní časopis. Tento časopis s názvem 
Mitteilungen Franz Hantschel redigoval od roku 1890. Zpracoval 
k němu bibliografické rejstříky za prvních 25 let vydávání. Svou 
vlastivědnou činnost ve zdejším kraji neopustil ani po svém odchodu do 
Prahy v roce 1892. Tehdy odešel podporovat svého syna během studií na 
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Karlově univerzitě a usadil se na Smíchově. Nic se na jeho činorodosti 
nezměnilo ani po roce 1907, kdy přesídlil do Linze a později do Vídně. 
Na základě vlastního pozorování a důkladné osobní znalosti všech 
zákoutí Českolipska sepsal výtečného a dodnes ceněného Botanického 
průvodce. Od roku 1903 vycházela pod jeho redakčním vedením 
postupně po sešitech Vlastivěda politického okresu Česká Lípa. 
Nakonec roku 1910 vydal kolektivní sebrané dílo několika autorů s náz-
vem Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, tedy Vlastivěda 
politického okresu Česká Lípa. Kniha má 1100 stran, několik různých 
mapových příloh a obsahuje bohatý obrazový materiál. Je uchována k 
nahlédnutí jak v českolipském muzeu, tak i v Okresním archivu. Tato 
kniha nebyla již nikdy později vydána, ani dopracována a už vůbec se 
později na Českolipsku něco podobného vytvořit nepodařilo. Jedná se 
dodnes o nejucelenější vlastivědné dílo Českolipska, od jehož vydání 

nedávno uplynulo 100 let. Kniha je psána v němčině stejně jako všechna 
další jmenovaná díla. Z Hantschelova díla je třeba jmenovat ještě 
Nordböhmischer Touristen-Führer (Severočeský turistický průvodce). 
Jako první se-stavil v roce 1897 přehled všech tehdy známých archeo-
logických lokalit v severních Čechách a takto by se dalo pokračovat. 
Zemřel ve Vídni 23. února 1940. 

Text sestaven z rukopisů Ladislava Smejkala. 
Vojtíšková M.: Podivuhodné příběhy Lékařského domu. Vydavatelství 

END, 1999
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ew=article&id=45&Itemid=57

(podle internetových pramenů – jn) 

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické 
fakulty UK se pokusilo podle několika kri-
térií srovnat kvalitu fakult různých vysokých 
škol. Absolventi bakalářských a magisterských 
programů byli čtyři až pět let po dokončení 
studia v rámci šetření REFLEX 2010 dot-
azováni, jak zpětně svoji „alma mater“ posu-
zují. Přehledné výsledky odpovědí absolventů 
96 fakult, rozdělených podle svého hlavního 
zaměření do 9 oborů, uvedly Lidové Noviny 
(*). Dotazníky vyplnilo více než 8600 
absolventů. 

U oboru „Lékařské a farmaceutické 
fakulty“ na otázku „Jak náročný je váš obor 
(maximum je 100%)“ odpověděli absolventi 
v rozmezí 63-98 % (u absolventů LF UK 
v Plzni 90%). Na otázku „Kolik hodin jste 
věnoval studiu týdně“ zněly odpovědi v roz-
mezí 38,8 až 57,8 hodin (u LF UK v Plzni 48,0 
hodin). „Jaký je podíl kvalitních vyučujících“ 
byla další otázka, rozmezí odpovědí bylo 53-
72 % (nejvyšší hodnotu, tj. 72%, uváděli 
absolventi LF UK v Plzni). Stejnou fakultu 
by si při rozhodování o studiu znovu zvo-

lilo 59-83 % absolventů (u absolventů LF UK 
v Plzni 82 %). A konečně jak hodnotí kvalitu 
fakulty v sedmibodové škále (maximum = 7) 
odpověděli absolventi v rozmezí 5,0 až 5.5 
(u LF UK v Plzni 5,2). 

Je zajímavé, že u posledně jmenovaného 
ukazatele se na hodnocení 5 a více dostalo jen 
41 fakult. Lékařské a farmaceutické fakulty 
jako jediný obor dosáhly všechny v tomto 
kritérii na více než 5 bodů.  (r) 

(*) Hníková E.: Nejvíce bodů má jaderná 
fyzika. Lid. Nov. 10.5.2011, s. 29-30. 
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DISPEČEŘI KRAJSKÉ ZÁCHRANKY BUDOU PŘI TÍSŇOVÝCH VOLÁNÍCH 
VYUŽÍVAT POMOC AUTORIZOVANÝCH OSOB

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje bude od tohoto 
roku využívat při své práci takzvané autorizované osoby, které vlastní 
automatizovaný externí defibrilátor (AED). V praxi to bude znamenat, 
že dispečink linky 155 začlení a aktivuje uživatele těchto přístrojů poté, 
co obdrží oznámení o náhlé poruše životních funkcí v okolí držitele 
tohoto přístroje. Jen na území Plzeňského kraje tak eviduje záchranná 
služba více jak 12 držitelů takových přístrojů. Mezi nimi nechybí 
Horská služba Šumava či několik ordinací praktických lékařů v Plzni, 
Městská policie Plzeň, zdravotnická zařízení, Charita a další. 

„Využitím těchto takzvaných prvních zachránců s AED chceme 
zvýšit časné poskytnutí první pomoci postiženým osobám a to ještě před 
příjezdem našich profesionálních záchranářů. V praxi to znamená, že 
tyto zachránce zapojíme do samotné záchranné akce poté, co dispečink 
linky 155 obdrží výzvu o náhlé poruše životních funkcí – zástavě srdce 
u osoby, která se nachází v těsném okolí poblíž těchto zachránců. 
Dispečink linky 155 pak aktivuje tyto zachránce prostřednictvím tele-
fonického kontaktu a vyšle je na místo, odkud tísňové volání přijal. 
V naší evidenci tak máme více jak desítku těchto školených zachránců 
a současně držitelů přístrojů pro automatizovanou externí defibri-
laci – lidově známých pod názvem AED. Ty se používají ve spojení 
s neodkladnou resuscitací u osob, které byly postiženy náhlou zástavou 
srdce,“ vysvětluje Michal Šebek, manažer vnějších vztahů zdravotnické 
záchranné služby Plzeňského kraje. 

Jak vzápětí dodává, současná doporučení, která se týkají poskytování 
první pomoci, jasně doporučují, aby lidem u nichž došlo k náhlé zástavě 
srdce, byla co nejdříve poskytnuta časná defibrilace a resuscitace. Tím 
více tak stoupá význam těchto prvních školených zachránců a jejich 
propojení s tísňovými linkami záchranářů. 

„V současné době tak krajská záchranná služba zařadila tyto držitele 
a jejich seznam včetně spojení do svých dispečerských programů. 
V okamžiku, kdy dispečink linky 155 obdrží žádost o pomoc, bude 

lokalizováno místo odkud zraněná či nemocná osoba telefonuje. Pokud 
je v místě, kde se nemocný nachází k dispozici také první školený za-
chránce a současně držitel AED přístroje, bude vyrozuměn a vyslán na 
místo události. Ve stejném okamžiku také k nemocnému vyjedou profe-
sionální záchranáři se sanitkou,“ dodává Šebek. 

Začleněním a samotným zapojením těchto prvních školených 
zachránců dojde k časnému poskytnutí první pomoci těžce nemocným 
lidem nacházejícím se v přímém ohrožení života. 

(r)



PLZEŇ DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ OČIMA LÉKAŘE (II.)

Každý dům ve městě měl vlastní studnu, buď 
na zahradě za domem, nebo přímo v budově. 
Tyto druhé studny, typické pro historické jádro 
Plzně, byly tesány do skály přímo ve sklepích. 
Měly dvě funkce: jednak sloužily jako zdroj 
vody, stálý a dobře chráněný, jednak se do nich 
stahovala spodní voda, která by jinak zaplavila 
sklep sloužící nejen k umístění zemědělských 
přebytků a zásob, ale často také jako sklad 
řemeslníka nebo obchodníka. Jestliže nebyly 
hladiny udržovány na přijatelné výši stálým 
odběrem vody nebo občasným vyčerpáním, 
došlo k zaplavení nejníže položených sklepů. 
To se stalo v průběhu 19. století, kdy se začala 
brát voda i z jiných zdrojů. Ani pozdější kana-
lizace, regulace toků a zasypání původních 
obranných příkopů ( Mlýnská stoka) nesnížily 
dostatečně hladinu spodních vod. To mělo za 
následek prakticky úplné znehodnocení studní 
ve vnitřním městě, protože docházelo ke kon-
taminaci splašky.

Ke konci století, v letech 1897 – 1899 
byly plzeňské studny vyšetřeny městským 
chemikem. Bylo jich evidováno celkem 
267 (z toho však pouze jediná ve vnitřním 
městě na zahradě františkánského kláštera). 
Opravdu se jich však užívalo 112. Zhruba 
o 20 let později, v roce 1916 bylo v provozu 
90 studní „ s relativně nezávadnou vodou“. 
Studny jako zdroj pitné i užitkové vody ztra-
tily svůj význam po zavedení vodovodu na 
konci 19. století.

Stará plzeňská vodárna v Pražské ulici sahá 
svým původem až k počátkům města na konci 
13. století. Svědčí o tom skutečnost, že byla 
naprosto organicky zapojena do nejpevnějšího 
okruhu hradeb v blízkosti Pražské brány. 
Čerpala vodu z Radbuzy, někdy také z přilehlé 
„ Mlynářské strouhy“ . V té době se ovšem 
rozdíl mezi užitkovou a pitnou vodou nečinil. 
Voda pak byla vedena na náměstí nejdříve do 
jedné, později do více kašen. První kašna se 
připomíná již v roce 1565 jako stará, vyžadující 
opravy. Vedení sloužily od prvopočátku 
podzemní dřevěné roury. 

Čerpací stroj na vodárně byl poháněn vod-
ním kolem s dubovým hřídelem, které bylo 
umístěno na zvláštní budově. Vlastní čerpadlo 
bylo v přízemí věže a vytlačovalo vodu do 
patra, kde byla dřevěná nádrž. Z ní samospá-
dem proudila voda, samozřejmě nečištěná, do 
kašny na náměstí jedním potrubím. Později, 
když kašen přibylo, měla každá vlastní vedení 
přímo z vodárny.

O provoz a drobnější údržbu se staral 
„růrník“, „růrař“, „vodák“: (Na přelomu 18. a 
19. století jím byl dědeček bratří Škodů Smitka). 
Větší opravy či dokonce přestavby a výměnu 
strojů prováděli ovšem odborníci. Tak se třeba k 
roku 1532 zachoval koncept vysvědčení, kterým 
po-tvrzují dobře vykonané dílo: „1532 11. ledna  
- My purkmistr a rada města Plzně známo 
činíme tímto listem všechněm vuobec, kdež 
čten nebo čtící slyšán bude, kdež jest slovut-
ný Jindřich, růrař měštěnín Slavného města 
Pražského ukazatel listu tohoto smluvil jest a 
s námi ku potřebě naší obecní novým stojan 
vody vedení do města, že jest te úmluvě, pokudž 
jest připověděl a cele dosti učinil a takové vody 
vedenie uměním a smyslem svým dostatečně 
vykonal. Protož všech vuobec i jednomu 
každému vedle naležitosti stavu jeho obzvlášť 
takové jeho umění známo činíme z příčiny 
komuž by toho potřeba byla, že jemu v tom 
duověrnost míti a jej v tom i ve všem jiném 
dobrým přátelstvím dle schváleného umění 

jeho fedrovati ráčíte. Tomu na svědomí pečeť 
naši městskou sme dali přitisknúti k tomuto listu. 
Datum feria V. post Trium regum 1532“.

Podobné opravy se musely vykonávat častěji, 
neboť stroj byl neustále v provozu. Vodárník 
byl neomezeným pánem ve věži a měl přísně 
zakázáno do ní kohokoliv pouštět. Kromě toho 
„ Jaki hodina čtyřmecítná udeřila, musel být 
růrník doma až do rána střízlivě se chovati a 
hlídati“. Proto také byla pro tuto práci vybírána 
osoba „ umělá, hodná a dobře zachovalá“.

Asi do poloviny 18. století byla na 
náměstí jediná kašna, která byla několikrát 
přestavována. Jedna z těchto přístaveb se 
uskutečnila v druhé polovině 17. století a z 
té doby pochází socha kamenného rytíře 
„Žumbery“, která nyní zdobí „císařský 
dům“ vedle radnice. Koncem 18. století měla 
Plzeň již šest kašen, čtyři na náměstí, jednu 
v Dominikánské ulici před klášterem a posléze 
ve Veleslavínově ulici u obecní sladovny 
(dnes pivovarské muzeum). Na plánu z roku 
1788 je patrno, že dvě kašny na náměstí 
byly čtverhranné, zbývající okrouhlé. Kromě 
oné se „ Žumberou“ byly všechny dřevěné. 
Teprve během změn, které prováděl purkmistr 
Martin Kopecký, bylo v letech 1832 – 1834 
nahrazeno dřevo kamenem jednak proto, aby 
bylo použito trvanlivějšího materiálu a také 
z toho důvodu, že bylo třeba zvětšit kapacitu 
kašen. Jedna z nich rekonstruována nebyla, 
protože ji vodárna nestačila zásobit. Místo ní 
bylo používáno zakončení vodovodu, který 
přiváděl pramenitou vodu ze studánek pod 
kopcem Stráž. 

Zhoršující se situace v zásobování vodou 
donutila plzeňskou obec, aby v roce 1845 
provedla přístavbu vodárny o jedno patro. 
Současně byl zvětšen i reservoár a tak bylo 
dosaženo vyššího příkonu.

Na návrh plzeňského stavitele Kranera bylo 
dřevěné potrubí nahraženo mramorovým, 
jehož zavedení se však ukázalo být nevhodné. 
Nebylo totiž možné zajistit dostatečné těsnění 
spojů. Proto muselo být v dalších letech na-
hrazeno železným.

Když byla rekonstruována a rozšířena 
vodárna, bylo možno zvětšit i počet kašen. 
V roce 1852 byla přestavěna poslední dosud 
dřevěná kašna na náměstí. Na jejím místě 
stavitel Schelle vybudoval novou z kamene se 
sloupem uprostřed. Byla na něm socha Lédy 
(dílo plzeňského sochaře Wilda). Současně bylo 
okolí kašny upraveno a poprvé vydlážděno. 
Poslední z kašen byla postavena v letech sedm-
desátých. Po roce 1891, kdy byl již v provozu 
nový vodovod z reservoáru na Homolce, byly 
kašny jako nepotřebné zbourány. 

Systém rozmístění kašen v Plzni po polovině 
19. století sice umožňoval vcelku dobrou 
dosažitelnost u každého domu v původním 
jádru města, ale na předměstích byla situace 
horší, protože hlavně tam stoupal počet oby-
vatel. Ti byli odkázáni převážně na vodu ze 
studní.

Od kašen se domů nosila voda v putnách 
a přelévala se do dřevěných štoudví na nohách, 
které sloužily jako zásobárna pro potřebu 
domácnosti i provozování řemesla. Kromě 
toho to byla nutná reserva pro případ požáru. 
Nemálo starosti při tomto systému zásobo-
vání vodou působily i mrazy. Kašny se na 
zimu přikrývaly dřevěnými kryty s dvojitými 
stěnami, které byly plněny tříslem (dodávaly 
je místní koželužny). Ve vodárně musel rourař 
topit a stroj se obkládal hnojem, aby nezamrzl.

Všechny tyto těžkosti byly odstraněny, 
když byl dán ke konci 19. století do provozu 
nový městský vodovod. Kulturní ztrátou je 
snad skutečnost, že po roce 1891 byly kašny 
zbourány a tím byl ochuzen vzhled historic-
kého jádra města.

Ve třicátých letech 19. století, kdy začíná 
přerod Plzně, stala se otázka dobré pitné 
vody pro město životně důležitou. Cholerová 
epidemie, jejíž nebezpečí bylo v roce 1831 
tušeno a již o rok později se stalo krutou 
skutečností, vyvolala potřebu nejen zdra-
votnických zařízení, ale i nutnost celkového 
ozdravení města. Kromě toho se purkmistr 
Martin Kopecký zasazoval o to, aby se Plzeň 
stala lázeňským městem, čemuž měla posloužit 
nově v život uvedená lázeňská budova u lo-
chotínského pramene. K tomu bylo ovšem 
také nezbytné, aby i vlastní město zaručovalo 
příjemný pobyt.

Bylo známo, že pod vrchem Stráž za Všemi 
svatými jsou tři studánky, které poskytují ve 
značném množství znamenitou pramenitou 
vodu. Vypracováním projektu spádového 
vodovodu od přírodního zdroje do středu 
města byl pověřen městský inženýr Jan Seitz 
(jeho původní plán z roku 1833 je uložen v 
městském archivu). Celá stavební akce byla 
nejen nákladná, ale i technicky náročná. Bylo 
třeba podkopat štolu pod kopcem Všech 
svatých, dále vést potrubí přes řeku Mži, 
dále tak zvanou „ Valchařskoun strouhou“, 
městským příkopem, pod hradbami a dále 
Dominikánskou ulicí na náměstí, kde vodovod 
ústil v blízkosti morového sloupu. Původní 
potrubí bylo již železné a bez závad sloužilo 
déle než půl století. V roce 1898 byl vodovod 
rekonstruován, přesto, že v té době již měla 
Plzeň nový moderní vodovod o dostatečné 
kapacitě. Bylo vyměněno celé vedení za 
železné isolované asfaltem. Přibylo dalších 
pět vyústění, z nich nejozdobnější stojan byl 
v tehdejších Otakarových sadech. 

Vážný nedostatek pitné vody se však začal 
projevovat od druhé poloviny 19. století. 
Vodovod, který dal stavět Kopecký, kašny 
a několik studní nemohly za žádných okol-
ností krýt potřebu, která se neustále zvyšovala. 
Kritický nedostatek se začal projevovat již 
kolem roku 1860. Od třicátých let do roku 
1870 vzrostl počet obyvatel na více než 
dvojnásobek, téměř 20000, dále přibývalo 
průmyslových podniků a neobyčejně rychle 
se rozrůstala hlavně předměstí, která byla 
prakticky výlučně odkázána na vodu ze studní. 
Plzeňská vodárna nedokázala dodat do kašen 
denně více než 5700 hl ( to byl její maxi-
mální výkon), často však až o třetínu méně, 
kolem 4000 hl. Nebereme-li v úvahu spotřebu 
továren a dílen a počítáme-li se vším oby-
vatelstvem, tedy i s předměstími, zjišťujeme, 
že na jednoho člověka připadlo denně asi 
20 l vody z veřejného vodovodu.Nezbytnost 
řádného vodovodu, který by rozváděl vodu až 
do domů, se stala samozřejmou. Jenže příjmy 
obce nerostly úměrně k překotnému rozvoji 
města. Lidí, domů i podniků přibývalo rychleji 
než peněz v pokladně. V roce 1870 bylo sice 
městskou radou schváleno usnesení o stavbě 
moderního vodovodu, ale pro finanční potíže 
nemohlo být uskutečněno. S naprostým nezda-
rem se i o 4 roky později setkala „ vodovodní 
půjčka“.

(Pokračování v příštím čísle) 

MUDr. Richard Šídlo
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PŘED 150 LÉTY SE NARODIL MALÍŘ AUGUSTIN NĚMEJC (1861-1938)

Každého, kdo prochází po 
schodišti Pavlovova ústavu, 
zaujme v mezipatře monu-
mentální triptych - tři obra-
zy s vesnickou tematikou, 
namalované původně pro Vyšší 
hospodářskou školu, která 
zde na Lochotíně původně 
sídlila. V letech 1925-29 jej 
vytvořil jeden z nejznámějších 
plzeňských malířů Augustin 
Němejc.

Narodil se před 150 léty 
15.3.1861 do rodiny nepomuc-
kého řezníka Josefa Němejce. 
Malířův talent se začal pro-
jevovat již od mládí, otec však 

rozhodl, že se jeho syn nejdříve vyučí řádnému řemeslu, hodinářství, 
neboť malířství je nevýnosná a méněcenná práce pro „patlaly“. 
Mnohem později vzpomínal Němejc na tato otcova slova a dal mu, co 
se financí týče zcela za pravdu. Až několik let po vyučení hodinářskému 
řemeslu v Plzni jej přátelé přesvědčili, aby začal studovat pražskou 
Akademii. 

První studijní cestu podnikl v roce 1881 (Rakousko, Itálie, Balkán, 
Německo). Díky podpoře Vilemíny kněžny z Auerspergu (*1826 
Zelená Hora, †19.12.1898 Zelená Hora) absolvoval od roku 1883 stu-
dia na akademii v Praze (učitelé prof. František Sequens a Maxmilian 
Pirner, spolužáci a přátelé Luděk Marold, Viktor Oliva a Joža Uprka) a 
v roce 1884 pak na Akademii v Mnichově (spolu s Úprkou, Maroldem 
a Alfonsem Muchou), kde jeho učiteli byli profesoři Güssis a Wagner. 
Díky nadaci mecenáše, architekta a stavitele Josefa Hlávky (1831-1908) 
mohl dále prohloubit své výtvarné vzdělání v Paříži, kam se vypravil 
v r. 1892 společně s pozdějším autorem opony Národního divadla v 
Praze Vojtěchem Hynaisem. Po studiích se vrátil do Plzně, měl ateliér 
v Cukrovarské ulici. 

Od r. 1901 byl Němejc členem-korespondentem ČAVU, v letech 
1907-1925 byl profesorem kreslení na dívčím lyceu. Výstavy jeho díla: 
1920 Plzeň, 1928 Praha, 1956 Plzeň, 1961 Nepomuk, 1963 Lužany, 1995 
Plzeň, atd. 

První velký úspěch, kterým se zapsal do povědomí široké kulturní 
veřejnosti, představoval obraz „Beznadějná láska“ (1890), jehož výsled-

né podobě předcházelo celých osm měsíců usilovné práce. Na ohlasu při 
následujících četných výstavách, a to nejen v Praze, ale i v Petrohradě 
a ve Vídni, Němejcovi velmi záleželo, neboť se již připravovala stavba 
nového plzeňského divadla včetně jeho výzdoby.

Opona v divadle J. K. Tyla v Plzni (1899-1902) je snad nejznámějším 
Němejcovým dílem. Není bez zajímavosti, že pro Němejcovu oponu 
stála modelem také jeho žena Marie, která zde představuje alegorickou 
postavu Múzy tragického básnictví držící v ruce meč, a že kromě dalších 
portrétních studií Němejcových vrstevníků a známých, především 
z Doudlevec, je ženou s červeným šátkem klonící se k malému děvčátku 
paní Kateřina Kavelková, jež ve svých 77 letech byla Němejcovi rovněž 
předlohou, jakožto - dle pověsti - nejstarší žena ve městě. 

Ještě před plzeňskou oponou Němejc zdárně dokončil oponu pro 
ochotnické divadlo na zámku Zelená Hora nad Nepomukem. 

K dalším významným dílům v Plzni patří vedle zmíněného triptychu 
v Pavlovově ústavu především lunety pro budovu Západočeského 
muzea (1893-1902). Několik desítek obrazů či studií s národopisnou 
tematikou Plzeňska lze shlédnout ve stálé expozici v Městské galerii 
v Nepomuku, mnohé má ve svých depozitářích Západočeská galerie 
v Plzni. Němejcovy obrazy byly často reprodukovány nejen jako dopro-
vodné ilustrace v řadě obrazových a nástěnných kalendářů, ale také 
v barevné velkoformátové podobě. 

Souborné výstavy jeho díla viděla v r. 1920 Plzeň, v r. 1928 Praha, dále 
opět Plzeň (1956 a 1995), Nepomuk (1961), Lužany (1963) a další místa. 
A. Němejc zemřel 16. srpna 1938 v Plzni a je pohřben na plzeňském 
Ústředním hřbitově, vpravo od kaple sv. Václava. 

Na domě v Mánesově ulici č.19 je umístěna jeho pamětní deska. 
V Plzni máme také Němejcovu ulici, v Nepomuku po svém rodáku 
pojmenovali náměstí a muzeum. V roce 1999 byl vyhlášen mezi 30 
nejvýznamnějšími osobnostmi města Plzně 20. století.

K jubileu malířova narození byl 200 let starý rodný dům známého 
malíře v centru města Nepomuk na jižním Plzeňsku zcela zrekon-
struován. Hlavní prostory jsou využity pro expozici s rozsáhlou 
sbírkou jeho originálních obrazů. Součástí rekonstrukce rodného 
domu Augustina Němejce byly také další přilehlé související prostory: 
přístupová komunikace z náměstí Augustina Němejce včetně napojení 
na inženýrské sítě, stodola a dvůr s ohradní zdí, nádvoří bývalé školy 
s bezbariérovým propojením městského muzea a s rozšířenou malou 
letní scénou. Vznikl tak ucelený kulturní stánek pro multifunkční 
využití zajímavých prostor přímo v centru města, které byly dosud zcela 
zanedbány a patřičně nevyužity.  (jn)

VÝROČÍ HISTORICKÉHO SETKÁNÍ DVOU CESTOVATELŮ (II)
SIR HENRY MORTON STANLEY (1841-1904)

Henry Morton Stanley se narodil 28.ledna 1841 v Denbighu v sever-
ním Walesu jako nemanželský syn Johna Rowlandse a Elizabeth 
Parryové. Také v rodném registru byl zapsán jako John Rowlands. 
Jeho otec zemřel, když chlapci bylo pět let. Ujali se jej příbuzní, strý-
cové a dědeček z matčiny strany. Základního vzdělání se mu dostalo 
v St. Asaph Union Workhouse pro chudé děti. Od dětství byl pilným 
čtenářem. Ve věku 15 let přesídlil nakrátko k příbuzným, aby již ve 
svých 17 letech vyrazil na moře do dalekého New Orleansu. Zde pra-
coval u obchodníka s bavlnou Henry Stanleyho, s nímž jej seznámila 
náhoda. Movitý obchodník přijal chlapce za svého. To jej později vedlo 
ke změně jména na Henry Morton Stanley.

Po vypuknutí americké občanské války Stanley nejdříve vstoupil do 
armády konfederovaných, tedy jižanských, států, byl zajat, a až později 
přešel na stranu unionistů. V r. 1864 sloužil na fregatě Minnesota.

V následujících letech pracoval jako žurnalista, stal se dopisovatelem 
z Otomanské říše a Malé Asie. V letech 1867-1868 byl zvláštním kores-
pondentem pro New York Herald Tribune. V r. 1869 byl majitelem listu 
pověřen vypátrat v Africe cestovatele Davida Livingstonea, o němž 
několik let nebyly žádné zprávy. 

V březnu r. 1871 tak Stanley vyrazil ze Zanzibaru do Východní 
Afriky. Stavil se v Egyptě při otevření Suezského průplavu. Pak jeho 
výprava začala pátrat po zmizelém cestovateli. Redakce na výbavě 
výpravy neskrblila, čítala neméně než 200 nosičů. Sedm tisíc mil dlouhé 
putování převážně tropickým pralesem však všechny členy výpravy 
vystavilo značnému utrpení. Stanleyův kůň pošel během několika dnů 
po štípnutí mouchou tse-tse. Mnoho nosičů dezertovalo a zbylí byli de-

cimováni tropickými nemocemi. Aby 
donutil výpravu pokračovat v cestě, 
užíval Stanley často krutých donuco-
vacích prostředků. K těm patřilo např. 
i bičování dostižených dezertérů. 

Nakonec dosáhl cíle – 10. listo-
padu 1871 v osadě Udžidži nedaleko 
jezera Tanganika na území současné 
Tanzanie. Poté, co spatřil Livigstonea, 
který vyšel ze svého přístřeší, pad-
la známá slova: „Doctor Livingstone, 
I presume?“ A postrádaný cestovatel 
odpověděl: „Yes, that is my name.“ 

Společně ještě oba cestovatelé 
prozkoumali oblast kolem jezera 
Tanganika a potvrdili, že z jezera 
nevytéká žádný říční proud, který by 
napájel nilský veletok. Po návratu 

napsal Stanley cestopis „How I found Livinstone“, který mu přinesl 
publicistický i finanční úspěch. 

V r. 1874 New York Herald Trubune a britský Daily Telegraph finan-
covaly další Stanleyho výpravu do Afriky. Jejím hlavním cílem bylo 
probádat tok řeky Kongo až k ústí do moře. 17. listopadu 1874 vyrazila 
výprava z afrického přístavu Bagamoja do vnitrozemí. 27. února 1875 
výprava dorazila do přístavu Mwanza na jihu Viktoriina jezera. Zjistil, 
že jediným výtokem z jezera jsou Ripponovy vodopády. Při novém 
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V minulém čísle Facultas nostra jsme uvedli 
informaci o vzniku Zlaté uličky na Pražském 
hradě. Praha však má řadu dalších pozoruhod-
ností, za nimiž míří její návštěvníci. K těm 
nejproslulejším patří Staroměstský (někdy též 
Pražský) orloj. 

Již roku 1402 jsou zmiňovány hodiny na 
věži Staroměstské radnice. Nejstarší částí orloje 
je mechanický hodinový stroj a astronomický 
číselník, které vytvořil roku 1410 hodinář Mikuláš 
z Kadaně, pravděpodobně podle návrhu Mistra 
Jana Ondřejova zvaného Šindel (lat. Iohannes 
Andreae dictus Sindel), původem z Hradce 
Králové, profesora filosofie, matematiky, astro-
nomie a rektora pražské univerzity. Inspirací pro 
pražský orloj mohl být starší orloj, postavený 
v Padově roku 1344, případně i další evropské 
orloje. Sochařská výzdoba bezprostředně kolem 
ciferníku orloje pochází z dílen kamenické huti 
Petra Parléře, která stavěla i sousední kapli 
a v Čechách působila až do husitských válek. 
Okolní bohatá sochařská výzdoba pochází až 
z doby Vladislava II. koncem 15. století.

Roku 1490 orloj upravil hodinář Jan Růže, 
zvaný také mistr Hanuš. O něm se dlouho mylně 
mělo za to, že on se svým pomocníkem Jakubem 
Čechem orloj vytvořili. Podle pověsti byl Hanuš 
nakonec oslepen, aby již nikdy nemohl podobné 
hodiny postavit. Omyl v autorství orloje byl 
důsledkem nesprávné interpretace záznamů 
z druhé poloviny 16. století, kdy orloj upravil 
a zdokonalil Jan Táborský z Klokotské Hory. Až 
roku 1962 se objevila orlojnická kniha s opisem 
německé listiny z roku 1410, která potvrdila 
autorství Mikuláše z Kadaně. 

V průběhu staletí se orloj mnohokrát zastavil 
a byl několikrát opravován. V polovině 17. 
století byl k orloji přenesen i středověký bicí 
stroj z věže a přidány dřevěné sošky. Postupem 
doby zájem o orloj upadal, přestal lidi zajímat. 
V 18. století byl v kritickém stavu a pražský 
magistrát uvažoval o prodeji orloje do starého 
železa. O jeho záchranu se zasloužil český 

vlastenec a meteorolog, profesor Univerzity 
Karlovy Antonín Strnad, který chápal jeho 
historickou hodnotu a usiloval o jeho opravu. 
Po delším úsilí se mu podařilo přesvědčit ma-
gistrátního radu a posléze i celý magistrát 
k uvolnění finanční částky potřebné pro rekon-
strukci. Za Strnadova odborného dohledu byla 
provedena oprava za 793 zlatých v letech 1787 
až 1791 hodinářem Šimonem Landspergerem. 
O něco později patrně přibyly i figurky apoštolů. 
V průběhu další velké opravy v letech 1865 až 
1866 byly uvedeny do chodu i astronomické 
funkce a přidána ozvučená soška kohouta. 
Původní pohon a krok stroje byl nahrazen 
daleko dokonalejším, takže orloj začal uka-
zovat přesný čas. Není bez zajímavosti, že na 
této opravě se podílel domažlický rodák Jan 

Norbert Holub (1816-1893), který opravoval 
orloje i v Olomouci, Vratislavi, Vídni a jinde 
a namaloval např. sluneční hodiny v zámku 
Lázeň u Chudenic. 

Další oprava a rekonstrukce orloje byla 
dokončena v roce 1912, kdy byla do zdi vedle 
orloje zasazena pamětní deska (s mylně uve-
deným autorstvím).

Během Pražského povstání v posledních 
dnech druhé světové války byl orloj 8. května 
1945 těžce poškozen při požáru staroměstské 
radnice, zasažené dělostřeleckým granátem. 
Naštěstí cihelná obezdívka ochránila stroj před 
větším poškozením, shořela však dřevěná kon-
strukce, na níž stál, i mechanismus s apoštoly. 
Škoda se tak zdála nenapravitelná a uvažovalo 
se o náhradě orloje moderním strojem. Po 
velkém úsilí zejména bratří Veseckých byl 
opravený orloj uveden do chodu v roce 1948. 
Naposledy byl orloj rekonstruován na podzim 
roku 2005, kdy došlo ke zrestaurování soch 
a spodního kruhu od Josefa Mánesa. Dřevěné 
sochy byly zakryty sítí proti holubům.

Od doby vzniku se na Staroměstském 
orloji zachovala celá nosná konstrukce a tři 
hlavní kola, což je ukazovací část původní 
mechaniky. V Evropě existuje několik desítek 
orlojů, ale u žádného z nich se nezachovalo 
tolik původních prvků. Lze obdivovat práci 
středověkých kovářů, kteří neznali vrtání a závit 
a součásti a konstrukce spojovali skováváním 
nebo nýtováním za tepla. Byli schopni vykovat 
obruče s průměrem přes jeden metr, s velkou 
přesností je vystředit, obvod rozdělit na 365, 366 
a 379 dílů a přesně vykovat a vypilovat zuby. 

Šest set let shlíží Pražský orloj na kolem-
jdoucí, ve dne v noci, nechráněn před horkem 
letních dnů a zimními vánocemi, nechráněn 
před válkami a revolucemi. Mlčenlivě i se 
svými tajemstvími pozoruje nás, krátkověké.(*)
 (jn)

(*) Marušák S.: 600 let Pražského orloje. 
Patentservis Praha, 2009

JUBILEUM STAROMĚSTSKÉHO ORLOJE

průzkumu jezera Tanganika plul po řece Lualabě na sever a postupně 
si potvrdil předpoklad, že vlastně splouvá řeku Kongo. Přešel mohutné 
vodopády, nesoucí dodnes jeho jméno a 12. srpna 1877 po 999 dnech 
od začátku putování dosáhl portugalské obchodní osady Boma při ústí 
Konga. Je těžké si dnes představit obrovské potíže spojené s takovou 
cestou. Bilance byla strašlivá – z 356 osob, tvořících výpravu na jejím 
začátku, přežilo cestu jen 114, z nich Stanley jako jediný Evropan. 

Zakrátko jej však ctižádostivý belgický král Leopold II. získal pro 
členství v International African Society. S její pomocí v letech 1879-
1884 ve středoafrické džungli pomohl založit tzv. Svobodný stát Kongo, 
který se v pozdějších letech „proslavil“ nejhrůznějším koloniálním 
útlakem domorodého obyvatelstva. 

Následovala jeho asi nejdobrodružnější výprava. Emin-Paša, guvernér 
provincie Equatorie v jižním Súdánu, německý lékař v egyptských 
službách, byl v r. 1881 kvůli súdánskému povstání proti egyptské 
nadvládě zcela odříznut od civilizace. R. 1886 se mu anglická expedice 
vedená Stanleym vydala na pomoc. Výprava prošla 800 kilometrů 
dlouhý tropický prales v povodí řeky Ituri a v prosinci 1887 došla k Al-

bertovu jezeru, kde také Emina-Pašu našli. Cesta se nemohla obejít bez 
ztrát na životech, do cíle došla jen třetina jejích členů. Kupodivu zde již 
byl hledaný Emin-Paša dobře zabezpečen, takže Stanleymu dalo hodně 
práce přemluvit jej, aby opustil své útočiště a vydal se sním do bezpečí. 
4. prosince 1889 dorazila výprava na pobřeží do Bagamoja. 

Jménu Stanleyho výrazně uškodily příhody, které později prosákly 
na veřejnost. Např. jeden z armádních důstojníků byl zastřelen nosičem, 
který již nesnesl kruté zacházení. Vrcholem všeho bylo počínání Jamese 
Jamesona, dědice irského výrobce whisky. Odkoupil jedenáctiletou 
dívku, kterou pak daroval kanibalům. aby si mohl zakreslit výjevy 
z jejich dalšího počínání. Stanley se o tom dozvěděl až po jeho úmrtí na 
tropickou horečku, pravděpodobně malárii. 

Tím cestovatelské tužby Stanleyho skončily. V r. 1899 se vrátil do 
Londýna. Rok poté se oženil s waleskou umělkyní Dorothy Tennant a 
adoptovali chlapce Denzila. V r. 1899 byl pasován v Bathu na rytíře. Žil 
pak na venkovském sídle v Surrey až do své smrti 10. května 1904. Od 
narození světoznámého cestovatele uplynulo nedávno 170 let. 

 (J. Novák)

JEŠTĚ PÁR SLOV O KOUŘENÍ

Před rokem proběhl v Parlamentu ČR seminář o souvislostech 
ekonomiky s kouřením. V rámci tiskové besedy bylo možné disku-
tovat s přední představitelkou Američan Cancer Society paní Hanou 
Rossovou, která je také strategickou ředitelkou výzkumného programu 
zaměřeného na kontrolu tabáku. Uvádíme několik údajů, které z úst 
renomované odbornice na tiskové besedě zazněly (*). 

Pro stát není ekonomicky výhodné, když jeho občané kouří.
Spotřeba tabáku vede k ekonomickým ztrátám v důsledku větší 

nemocnosti a úmrtnosti a vyšších nákladů na zdravotnictví. Zvýšené 
náklady spojené s kouřením nesou spotřebitelé, stát a soukromé firmy, 
kteří tak dotují tabákový průmysl. Kouření stálo Českou republiku v roce 
1999 odhadem 88,9 miliardy Kč, zahrneme-li do této částky náklady na 



25

celkovou zdravotní péči, výdaje spojené s předčasným úmrtím a náklady 
související s pasivním kouřením – tato částka odpovídá 4,6 % hrubého 
domácího produktu (HDP).

Stát neušetří na důchodech a jiných dávkách tím, že kuřáci umírají 
dříve než nekuřáci.

Studie realizované v USA, Dánsku či Švédsku dokázaly, že kuřák stojí 
společnost více než nekuřák, i když se vezme v úvahu jeho předčasná 
smrt. Studie firmy Philips Morfia, publikovaná v ČR v roce 2000, která 
se k výše uvedenému vyjadřovala, je zavádějící a byla kritizována nejen 
po stránce humanitární, ale především kvůli pochybné kvalitě prezen-
tovaných odhadů.

Státní rozpočet by se nezhroutil, pokud si nikdo nekupoval cigarety.
Nepřítomnost kuřáků by snížila náklady na zdravotnictví a zvýšila 

produktivitu práce. Peníze nyní vydávané za cigarety by byly použity k nák-
upu jiných výrobků či služeb, které jsou zatíženy daní z přidané hodnoty.

Nejlepším opatřením jak zabránit kouření dětí je zvýšit ceny 
tabákových výrobků.

K tomuto závěru dospěly studie z posledních 30 let, podložené statis-
tikami z mnoha zemí. Zvýšení daní a cen u tabákových výrobků snižuje 
jejich spotřebu a to především u mládeže a finančně slabších sociálních 
skupin. K vhodným doplňkovým opatřením patří zákaz kouření ve 
veřejných prostorách a na pracovištích (včetně restaurací, kaváren 
a barů) a zákaz reklamy a propagace tabákových výrobků.

Ekonomové doporučují vyčleněnou (účelovou) daň z cigaret.
Mnoho států používá zvyšování daní na cigarety jako metodu prevence 

kouření, ale rovněž jako způsob financování zdravotní péče a pod-
pory zdraví. Tyto státy vybírají zvláštní „tabákovou“ daň do speciálního 
fondu a takto vybrané peníze vynakládají na specifické účely. Mezi státy 
s vyčleněnou daní patří USA, Kanada, Austrálie, Jižní Korea, Finsko, Velká 
Británie, Francie, Irsko, Portugalsko, Rakousko, Polsko, Estonsko, Litva.

Zdravotním pojišťovnám se vyplatí hradit léčbu závislosti na tabáku.
Výpočty z ČR a ostatních zemí potvrzují vysokou návratnost léčby 

závislosti na tabáku. Světová banka považuje za efektivní takové 
investice do zdraví a prevence, které prodlouží život o jeden rok za 
cenu nižší, než je hodnota vytvořeného ročního HDP na osobu. V roce 
2006 byl český HDP 328 tisíc Kč na osobu. Podle WHO léčba pomocí 
náhradní nikotinové terapie prodlouží život o jeden rok za 52 tisíc Kč. 
Zdvojnásobení daně na tabákové výrobky by prodloužilo život o jeden 
rok za 300 Kč, zákaz kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích 
za 8600 Kč. Všechna tato opatření zajišťují vysokou návratnost investic.

V Čechách se začalo kouřit před téměř 400 léty (**). Kouření „odkou-
kali“ Evropané od Indiánů - Kolumbus se svými námořníky po přistání 
u břehů Nového Světa s úžasem pozorovali neznámé domorodce, jak 
vsunují smotané listy čehosi do úst, zapalují je a vypouštějí oblaka 
kouře. Indiáni nazývali svitky „tabakos“, a podle toho dostala ona rost-
lina jméno tabák. Kolumbovi plavci přišli záhy na chuť požitku kouření 
a zanesli tento zvyk i s nákladem tabákového listí do Evropy.

Z počátku se kouřilo jen z dýmek. Nejvíce se šířilo kouření v Anglii, 
ačkoliv král Jakub II. vyhrožoval kuřákům nejpřísnějšími tresty a sepsal 

sám důrazný hanopis proti kouření, které označoval za skutek „Bohu 
nemilý, lidem protivný, rozum oslabující a nos urážející“. Avšak nepo-
mohl ani králův hanopis, ani vyhlášené tresty a zákazy, ani brojení 
kazatelů.

Do Čech zanesli dýmku a tabák švédští vojáci v době třicetileté 
války. Pohled na kouřící švédské vojáky naplňoval naše předky stejným 
úžasem, jako Kolumbovu výpravu pohled na kouřící Indiány.

Po třicetileté válce se kouření u nás dále šířilo, ačkoliv v našich zemích 
bylo veřejné kouření dlouho stíháno tresty a pokutami. Ještě v polovině 
XIX. století bylo v mnohých obcích kouření na veřejných místech přísně 
zakázáno. Dělo se tak i z důvodů bezpečnostních, aby se zabránilo 
požárům. 

Teprve ve dvacátých letech 19. století počal s dýmkou soutěžit v oblibě 
doutník a v letech padesátých vyvstal dýmce další konkurent v podobě 
cigarety. Cigareta vznikla v Orientě, odkud ji přejali Rusové, a po krym-
ské válce zanesli r. 1856 cigaretu angličtí vojáci i do západní Evropy. 

O škodlivosti kouření existuje bezpočet průkazných studií, mnozí 
kuřáci, mezi nimi bohužel i posluchači medicíny, však nevěří, že varování 
se týkají i jich.  (jn)

(*) Skálová A.: Ekonomika a kouření – co se komu vyplatí? Zdrav. 
Nov. 59, 2010, č.31-32: s.7

(**) Břevnovský J.K.: Tabák a kouření. Kalendář Vincentina 1945, s. 
113-114

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ... 

Zprávu o Postgraduálních lékařských dnech 
v Plzni přinesl měsíčník Plzeňského kraje. Autor 
se pochvalně zmínil o přitažlivém nosném téma-
tu a zájmu posluchačů. Vzpomenul i slavnostní 
předání diplomu čestného člena Spolku lékařů 
v Plzni doc. MUDr. V. Fesslovi z rukou prezi-
denta České lékařské společnosti J.E.Purkyně 
prof. MUDr. J. Blahoše. (Postgraduální lékařské 
dny v Plzni nabídly zajímavý program. Plzeň. 
Kraj, březen 2011, č.3, s. 12) 

Plzeňský chirurg MUDr. V. Karnos je lékařem 
týmu plzeňských hokejistů. Letos měl u týmu 
nejvíce těžkých zranění za celou dobu svého 
působení v této funkci. Jako posunutý práh 
bolesti u hráčů hodnotí skutečnost, že většina 
hráčů si tržné rány hokejkou či pukem nechá 
ošetřit bez umrtvení a hned pokračuje v zápase. 
(K. Popel: Lékař: Tato sezona byla obzvlášť 
smolná. PD-hokejová příloha 17.3.2011, s. 10) 

Chrapot je příznakem poruchy v oblasti hrta-
nu a hlasivek. Většinou se jedná o krátkodobé 
postižení při virové infekci, vyloučeny však 
nejsou ani vážnější příčiny. Trvá-li chrapot dva 
a více týdnů, je na místě vyhledat odborníka 
pro ORL onemocnění, který jediný může stav 
hlasivek posoudit. Příčinou mohou být polypy 

a uzlíky na hlasivkách, reflux žaludeční šťávy, 
kouření a nadměrné pití alkoholických nápojů, 
ale také rakovina a další příčiny. (J. Janoušková: 
Pozor! Chrapot může být důsledek nachlazení i 
nádoru. Moje Rodina 19.3.2011, s. 17)

Zvěsti o nebezpečnosti umělého sladidla 
aspartamu jsou přehnaná. J. Dostálová, odbor-
nice z VŠCHT v Praze uvádí: Negativní účinky 
aspartamu na zdraví nebyly prokázány a proto 
je legislativou Evropské unie povolen jako 
sladidlo do potravin. Aspartam jako sladidlo 
užívají hlavně diabetici. Nevhodný je pro osoby 
trpící fenylketonurií. Maximální denní dávka by 
neměla přesáhnout 40 mg/kg tělesné hmotnosti 
za den. (E. Fraňková: Může aspartam škodit 
zdraví? N-Blesk 20.3.2011,č. 12, s. 32-33)

Nedílnou součástí zdravotní přípravy před 
výjezdem do zahraničí je očkování. Alespoň šest 
týdnů před plánovanou cestou do exotických 
krajin se doporučuje kontaktovat pracoviště, 
které se zabývá cestovní medicínou. Tam se 
pak zájemce dozví, která očkování jsou povinná 
a která jen doporučená. Do rovníkové Afriky 
a Jižní Ameriky je třeba být očkován proti 
žluté zimnici, na cestu do rovníkové Afriky a 
do Mekky je třeba být očkován proti menin-

gokokové meningitidě, vždy se doporučuje 
zkontrolovat si očkování proti tetanu, záškrtu 
a obrně. Nejčastěji dováženou nákazou je hepa-
titida typu A. (Kochová I.: K cestování patří 
očkování. Rytmus života, květen 2011, s. 48)

Kardiologické oddělení karlovarské nemoc-
nice získalo nové vybavení za 59 milionů 
korun. Nová angiolinka umožňuje ošetřit 
akutní infarkt myokardu nejvyspělejší formou 
léčby.  Také dalších 11 moderních přístrojů má 
sloužit k dovybavení kardiologic-kého centra a 
splnění akreditačních kritérií. Na oddělení se 
ročně provádí 1800 katetrizací, 700 koronárních 
angioplastik a 200 implantací kardiostimulátorů. 
(met: Kardiocentrum má nové přístroje. Zč. 
Metropol, 8.4.2011, č.4, s.2) 

Do konce tohoto roku by měla být na 
internetu tzv. interaktivní mapa všech zdra-
votnických zařízení v Plzeňském kraji. Má 
nabídnout pacientům i lékařům řadu prak-
tických informací a funkcí, tedy zejména jaká 
zdravotnická zařízení se nacházejí v dané 
lokalitě a jaké spektrum péče jsou schopna 
poskytnout. Bude zahrnovat všechna zdravot-
nická lůžková zařízení v kraji – státní, krajská 
i soukromá. Odborníkům, jako např. záchranné 

Kuřáci se domnívají, že nápisy na cigaretových obalech se jich netýkají.
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službě, budou poskytovat servis např. o počtu 
volných lůžek v jednotlivých zařízeních. (V. 
Šimánek: Interaktivní mapa pomůže pacientům 
i lékařům. Plzeň. Kraj, duben 2011, s. 4)

Severní Čechy zasáhla epidemie příušnic. 
Ve věku 15-19 let onemocnělo 292 lidí. 
Pravděpodobně selhala vakcína, kterou byli 
v dětství očkováni. Pro jistotu byli preventivně 
mimořádně očkováni mladí ve čtyřech okre-
sech. (I. Dvořáková: Epidemie příušnic! Selhala 
vakcína? Blesk 2.5.2011, č.102, s. 5) 

Má velkou radost, když se jí podaří dostat 
pacienta ven z bludného kruhu obezity, bulimie, 
anorexie či jiných neduhů, u nichž důležitou 
roli hraje nesprávná výživa. Vede oddělení 
nutriční dietologie Fakultní nemocnice, kde 
je dalších sedm nutričních terapeutek. Má na 
paměti Aristotelovo „Jsme to, jak myslíme, 
jak jíme, přičemž mysl je nadřazená“. Řeč je 
o Jaroslavě Kreuzbergové s níž hovořila redak-
torka. (J. Kořínková: Pohled na osobnost. Plz.. 
Pohled 6.5.2011, č. 5, s. 2 a 4)

Kuřačky vypadají starší, mají nemocnější 
děti, umírají o osmnáct let dřív. Děti kuřáků 
dvojnásobně trpí dýchacími obtížemi a záněty 
středního ucha. Kuřáci i jejich společníci slyší 
hůř, zejména vysoké tóny. Na nemoci spojené 
s kouřením u nás ročně umře asi osmnáct 
tisíc lidí. Sedmdesát procent závislých chce 
s kouřením skoncovat. Jediným vědecky 
ověřeným postupem je klasická odvykací 
kůra, kterou nabízejí Centra léčby závislosti 
na tabáku. Informace lze získat na www.clzt.cz 
a tel. 844 600 500). (Típněte svou poslední ciga-
retu. Pestrý Svět 19.5.2011, č. 20, s. 26-27)

Letní počasí a vysoké teploty přinášejí řadu 
zdravotních rizik. Jedním z nich jsou nemoci 

z nachlazení, vyvolaná nemírně výkonnou kli-
matizací. Lze se s ní setkat v dálkových auto-
busech, v kinech, kancelářích i v restauracích. 
Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by 
neměl přesahovat pět stupňů. V kancelářích je 
lepší občas otevřít okno než mít trvale zapnutu 
klimatizaci. (M. Hettnerová: Klimatizace opět 
útočí. Metro, 19.5.2011, č. 98, s. 5)

Na německém pracovním trhu chybí lékaři, 
pečovatelský personál, ale také techničtí 
odborníci a další. Řadu zájemců vyřadí 
nedostatečná znalost němčiny. Opožděná libe-
ralizace pracovního trhu je také faktorem, 
který hraje roli – mnozí zájemci si už dávno 
našli práci v jiných zemích. (čtk, cib: Německu 
chybí lékaři i pečovatelé. PD 20.5.2011, s. 15)

V prostorách Domova sv. Františka v Plzni 
začala fungovat ordinace pro lidi bez domova. 
Bude otevřena vždy jeden den v týdnu na tři 
hodiny. Mnozí klienti by měli užívat pravidelně 
léky, ale nemají praktického lékaře, který by jim 
léky předepisoval. Plzeň se stala čtvrtým městem 
v republice, které bude takové zařízení provo-
zovat. Největší nápor pacientů lze očekávat 
spíše v zimě. (M. Němcová: Bezdomovcům 
pomůže lékař. PD 21.5.2011, s. 3)

Do května se již dva lidé v Plzeňském kraji 
nakazili klíšťovou encefalitidou. Nejzávažnější 
průběh mívá u osob ve věku 50-65 let. Ochranou 
je jedině očkování, účinný lék zatím neexistuje. 
V loňském roce takto v ČR onemocnělo 589 
lidí, tři zemřeli. (P. Korelus: Klíšťata už letos 
nakazila dva obyvatele Plzeňského kraje. PD 
21.5.2011, s. 7) 

„Chytrá houba“ je lidový název pro mikroor-
ganismus Pythium oligandrum. Dokáže u lidí i u 
zvířat potírat choroby plísňového bakteriálního 

i jiného původu. Dostává se nejen na povrch, 
ale proniká i pod povrch zdiva, kde napadne 
a zlikviduje zárodky plísní. Napadá i ty, které 
se zdržují v lidském organismu, mimo jiné 
způsobující nehtové myotické infekce. Široké 
uplatnění se nabízí ve veterinární medicíně. 
(Z. Pernicová: Chytrá houba likviduje plísně. 
Blesk-NB, 22.5.2011, s. 24) 

Linka bezpečí 116 111 loni pomáhala řešit 
problémy 265 000 volajících. Denně linky 
důvěry řešily v průměru devět případů týrání 
a zneužívání dětí, sedm případů šikany a dva 
volající si chtěli sáhnout na život. Od r. 2007 
závažných témat přibývá. Loni se 410 hovorů 
týkalo útěku z domova. Bylo vyhlášeno pátrání 
po 6719 zmizelých dětech. (ida, ČTK: Linka 
bezpečí: Denně volá 9 týraných dětí. Blesk č. 
121, 24.5.2011, s. 7) 

K radám, jak se dožít sta let, patří mj.: 
nepřejídat se, zaměstnávat mozek, „dopovat“ 
antioxidanty, hýbat se, přiměřeně odpočívat, 
užívat si s rodinou a přáteli, pít střídmě, 
nekouřit, milovat, vyhýbat se stresu a dbát na 
prevenci. Sté narozeniny u nás letos slaví 361 
důchodců. (E.Fraňková, I.Dvořáková: 10 rad, 
jak se dožít 100 let. Blesk 23.5.2011, s. 6-7) 

Sluneční paprsky nejsou jen zdrojem světla, 
tepla a hnědého opálení, ale také zdravot-
ních problémů od spálenin až po rakovinu 
kůže. Dětská pokožka je na sluneční paprsky 
citlivější, je třeba ji chránit ochrannými krémy. 
U dospělých je třeba se řídit fototypem kůže. 
U nejcitlivějšího fototypu I. je bezpečná doba 
opalování jen 5-10 minut a je třeba používat 
krémy s faktorem alespoň 25. (I. Dvořáková, 
J. Pekařová: Slunce spaluje i ve stínu. Blesk 
23.5.2011, s. 13)

TOUR NORDIC WALKING 2011 V PLZNI, 26.5.2011

O tom, že pohybová aktivita má být nedílnou součástí životního 
stylu každého z nás není pochyb. Nesčetné studie dokládají pozitiv-
ní preventivní vliv aktivního pohybu na zdravotní stav těch, kteří si 
z vlastní zkušenosti ověřili, že pravidelný pohyb jim pomáhá udržovat 
se fi t nejen po stránce tělesné, ale i po stránce duševní. 

V loňském roce takovou náborovou akci k získání veřejnosti pro při-
měřený zdravý pohyb uspořádal nadační fond Pro srdce Hané ve spo-
lupráci s výrobcem severských holí společností Birki. V Olomouci tak 
ustavili základní český rekord v severské chůzi, známé též pod původ-
ním názvem „nordic walking“.Celkem 266 registrovaných účastníků 
během dvou hodin dohromady ušlo 623 kilometrů.  

Letos se organizátoři rozhodli v tradici pokračovat a pokusit se 
základní český rekord vylepšit.  Ke spolupráci získali pět sídelních měst 
lékařských fakult a dvě další města, kde jsou aktivní kluby severské 
chůze. Mohl tak vzniknout celý seriál pochodů Tour Nordic Walking 
2011, který odstartoval 13.4. v Karlových Varech, pokračoval v Brně, 
Olomouci a Českých Budějovicích a 26.5. dorazil do Plzně.  

V Plzni převzal záštitu nad pochodem děkan plzeňské lékařské 
fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Centrum preventivní kar-
diologie 2.interní kliniky Fakultní nemocnice a ústavy tělovýchovného 
lékařství a sociálního lékařství Lékařské fakulty. Imaginárním cílem 
akce bylo  vylepšit stávající základní český rekord v severské chůzi, 
a kdyby se to nepodařilo, usilovat alespoň o rekord plzeňský. Soutěž 
bude vyhodnocena po skončení celého seriálu, který ještě dále pokra-
čuje v Hradci Králové a v Praze.

Principem soutěže je během dvou hodin zapojit do severské chůze 
co největší počet účastníků, kteří na trasách délky okolo 2 km nachodí 
co nejvíce kilometrů. Každý jde vlastním tempem „jdi jak můžeš“ se 
severskými holemi, které dostane zdarma zapůjčeny. 

Start a cíl pochodu byl v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty na 
Lochotíně. Trasa vedla na vrch Mikulku nad Fakultní nemocnicí a zpět. 
Každý účastník si tak mohl vychutnat krásný pohled na panorama 
města Plzně směrem jižním a na Bolevák a sídliště Bolevec směrem 
severním. Ti, kteří v těchto místech ještě nebyli, si mohli připomenout 
památku ing. Jindřicha Mikoleckého, který se významně zasloužil 
o rozvoj továrny Emila Škody. 

Téměř pět desítek účastníků nejdříve před vykročením od Šafránko-

va ústavu na trasu pochodu absolvovalo krátkou instruktáž, jak správ-
ně s nordickými holemi pochodovat, pod vedením cvičitelky J. Moráv-
kové. Každý také obdržel žluté triko s logem pochodu a pak už všichni 
společně vykročili na trasu dlouhou bezmála 4 kilometry na vrch 
Mikulka. Určitým překvapením pro pochodníky mohl být malý bunkr 
typu „řopík“, pozůstatek předválečného opevnění města, z něhož a na 
nějž se však nikdy nevystřelilo. 

V lesíku u obelisku ing. Jindřicha Mikuleckého si pochodníci připo-
mněli 120. výročí náhlé smrti tohoto významného technika, spolupra-
covníka zakladatele Škodových závodů Emila Škody. Za příjemného 
jarního počasí na dohled od obelisku opět pod dohledem cvičitelky 
Morávkové následovalo několik strečinkových cviků, při nichž všichni 
zregenerovali své síly natolik, aby poté obešli zahrádkářskou kolonii 
a vrátili se do cíle pochodu opět v areálu Šafránkova ústavu. 

Ještě před vykročením na trať pochodu byli chodci seznámeni se 
zdravicí ministra zdravotnictví doc. MUDr. L. Hegera, který má 
záštitu nad celým seriálem sedmi pochodů. Uvedl mimo jiné: „Osob-
ně vnímám severskou chůzi jako velmi přínosnou rekreační aktivitu, 
která je díky své dostupnosti a fi nanční nenáročnosti stále více oblí-
bená u široké veřejnosti. Mohou ji provozovat lidé bez rozdílu věku 
i fyzické kondice. Obzvláště senioři, ale i lidé s drobným hendikepem 
mohou získat při chůzi s walkingovými holemi pocit bezpečí a jejich 
chůze se stává stabilnější, navíc s významným celkovým pozitivním 
účinkem na zdraví.“

Mnozí z účastníků využili příležitosti a nechali si vyhodnotit stav 
svých nohou od fi rmy Mizuno, která také hned nabídla nejvhodněj-
ší typ obuvi pro podobné výlety. Kvalitu nášlapu v klidu a při chůzi 
zájemcům vyhodnotili pánové Husička a Čepura. 

Zástupci fi rmy Revalid, významného švýcarského producenta kos-
metiky, připravili pro všechny  účastníky dárkový balíček. Tato fi rma je 
významným sponzorem, celého seriálu pochodů NW Tour 2011.   

Firma Generica přišla s nabídkou vzorků „zdravé soli“ Redusalt, 
obsahující o 50 procent méně sodíku než běžná kuchyňská sůl. Firma 
Bogena připravila ochutnávku kvalitních a chuťově různorodých čajů.     

Pan Marek Schromm z fi rmy Birki byl distributorem severských holí, 
které zapůjčil zdarma komukoliv z účastníků. Na každého se dostalo. 

pokračování na str. 28



27



FACULTAS NOSTRA- Zpravodaj LF UK v Plzni. Redakční rada: doc. MUDr. J. Beran, CSc., MUDr. Lada Eberlová, prof. MUDr. J. Kilian,  
DrSc., MUDr. Věra Křížková, Ph.D., MUDr. J. Novák, MUDr. B. Nussbaumerová, Ph.D., prof. MUDr. et RNDr. J. Slípka, DrSc. 
Grafická úprava d-PRESS s.r.o. – H. Navrátilová. Vydává LF UK v Plzni pro vnitřní potřebu. Adresa redakce: MUDr. J. Novák, Ústav 
tělovýchovného lékařství LF UK, Lidická 6, 301 66 Plzeň. (novakj@lfp.cuni.cz). Náklad 1000 ks.
Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. http://www.lfp.cuni.cz/FacultasNostra/ 

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA

ŽIVOTNÍ MOUDRA

Sláva – to znamená být hlupákem. 
(Honoré de Balzac)

Lepší kopí protivníka, nežli jazyk falešníka. 
(Antické přísloví)

Manželka – daň z přepychu mít děti. 
(Gabriel Laub)

Manželství je výzva přírody na souboj. 
(Romain Roland) 

Není zamilován, kdo nemiluje navždy. 
(Euripides)

Je velmi nesnadné najít štěstí v sobě, a najít jej 
jinde je nemožné. 

(Chamfort Sebestian Roch)

Nic není dobré nebo špatné, to z toho dělá až 
naše přemýšlení. 

(William Shakespeare)

Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš. 
(Michel de Montaigne)

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. 
(Jean Paul)

Plakat nad minulým neštěstím je nejlepší 
prostředek, jak si přivolat další. 

(William Shakespeare)

Všude tam mír panuje, kde opatrnost kraluje. 
(Latinské rčení)

Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké. 
(Julian Tuwim)

Má láska umí noc v den proměnit. 
(William Shakespeare)

V lásce se snáze dobereš konce než míry. 
(Seneca)

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něj 
dívají opise. 

(Ernest Hemingway)

Manželství a makaróny chutnají za tepla. 
(Italské přísloví)

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen 
přátelům. 

(Madagaskarské přísloví)

Neházej všechno do jednoho pytle, nezdvihneš 
ho. (Africké přísloví) 

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. 
(Arabské přísloví)

Člověk nerad vidí druhé šťastnější než je sám. 
(Chamfort Sebestian Roch)

Slabost je jediná chyba, kterou není možné 
napravit. 

(F. la Rochefoulcauld) 

Štěstí je bacil, buď jeho nositelem. 
(Benjamin Franklin)

Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně. 
(Lucius Annaeus Seneca)

Rozum je jako světlo v záři života. 
(Marcus T. Cicero)

Nemoc na štěstí dává zdravé rady. 
(Lucius A. Seneca)

Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi 
největšími. 

(Démokritos z Abdér)

Manželství je loterie, při níž muži sázejí svo-
bodu, ženy štěstí. 

(Francouzské přísloví)

Kdo neumí mlčet, neumí ani mluvit. 
(Walter van der Wegelweide)  

Toť moudrost krokodýlů, že prolévají slzy, 
když chtějí požírat. 

(Francis Bacon)
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Na závěr slova prof. MUDr. H. Rosolové, DrSc., vedoucí Centra pre-
ventivní kardiologie: „Pohybová aktivita je významným faktorem ve 
zdravém životním stylu. Hodinovou procházku podobného typu, jako 
dnes absolvovali účastníci našeho pochodu, by měl ve svém životě 
zařazovat každý z nás několikrát týdně, nejlépe denně. Existuje mno-
ho studií, které prokázaly, že pravidelná pohybová aktivita snižuje 
výskyt srdečního infarktu, cévních mozkových příhod a diabetu 2. 
typu, chrání před vznikem osteoporózy, kolorektálního karcinomu aj. 
a zlepšuje nám náladu!“.                                  

Závěrem je třeba se zmínit i o zdařilém pořadatelském zajištění celé 
akce. Aby dopadla na jedničku, o to se postaraly zejména paní Vanda 

Stříbrná, sekretářka Ústavu sociálního lékařství, která celé odpoledne 
spolu s neúnavnou PhDr. Růženou Techlovou zajišťovaly agendu u pořa-
datelského stolu. Ruku k dílu přiložily nemalou měrou i prof. MUDr. 
Hana Rosolová, DrSc. (za Centrum preventivní kardiologie II. interní 
kliniky FN), doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. (za Ústav sociálního 
lékařství LF UK) a další. Slečna Jaruška Morávková, zástupkyně hlav-
ního organizátora seriálu Tour NW 2011 z občanského sdružení Nordic 
Walking live  vyslovila přání, aby se s plzeňskými pořadateli při obdob-
né akci setkala i v příštím roce.  

(jn)

VÝSTAVA V NÁRODNÍM 
MUZEU 

PRANOSTIKY

Májová kapka platí nad dukát.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako 

ráj.

Májová vlažička - naroste travička; májový 
deštíček - poroste chlebíček.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa. (3.5.)

Před Filipem deštík noční úrodu nám věští 
roční.

Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest 
toho roku mnoho ohňů. (4.5.)

Déšť svaté Žofie švestky ubije. (15.5.)

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy 
veta. (20.5.)

Na Urbanův den, pospěšme síti len. (25.5.)

Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás 
odmění.


