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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti.
Máme tu nový akademický rok, rok 2011/2012. Naši fakultu, letos
66letou dámu v nejlepších letech, čeká řada úkolů a významných kroků.
Projekt UniMeC LF UK v Plzni – I. etapa, CZ.1.05/4.1.00/04.0154
(výstavba nové budovy fakulty pro 5 teoretických ústavů - fyziologie,
patologické fyziologie, biofyziky, biologie, farmakologie a toxikologie),
který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, vstupuje do
fáze realizace. Projekt Biomedicínského centra je v současné době ve
fázi projednávání a upřesňování parametrů na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy a pevně věříme, že bude také podpořen a spolufinancován EU. Zcela se mění způsob institucionálního financování
vědy - úspěšný výzkumný záměr končí a fakulta stojí před výzvou
nových projektů včetně těch podobného rozsahu, tzv. Programů rozvoje
vědních oborů na Univerzitě Karlově.
Věřím, že ačkoliv se tyto projekty dotýkají vždy omezeného počtu

ústavů a klinik a zdaleka ne všechny týmy se mohou vždy zapojit, posílí
jejich úspěšné řešení pozici nejen jednotlivých zapojených týmů, ale
celé naší fakulty, a to jak na poli vědeckého výkonu, tak po stránce
vzdělávání mediků, mladých lékařů či nových vědeckých pracovníků.
Úspěšné zvládnutí projektů posílí fakultu i každého z nás, neboť je
nepochybné, že silnější fakulta je také vstřícnější almou mater, která
poskytuje lepší podmínky a více příležitostí všem.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, věřím, že klíčem
k úspěchu je jasná vize, schopnost se jí držet a umění vytvořit pro ni
nadchnutý fungující tým. Naší fakultě přeji, abychom my všichni pro ni
takovým týmem uměli být.
John Lennon: „You may say I‘m a dreamer / But I‘m not the only one
/ I hope someday you‘ll join us / And the world will be as one.“
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj fakulty a spolupráci LF a FN

2011 - MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ (II)
V souvislosti velkoplošným úhynem
smrkových lesů na Šumavě v posledních
letech není u nás pravděpodobně nikdo,
kdo se trochu zajímá o stav naší přírody,
kdo by neslyšel o problému přemnoženého
lýkožrouta smrkového. Lýkožrout smrkový
(kůrovec) je přirozenou součástí smrkových
lesů. Smrk „hostí“ stovky druhů hmyzu, jak
dokládají fosilní nálezy, některé z nich již
statisíce let. Každý druh, tedy i kůrovec, má
v ekosystému svou funkci nezastupitelného
významu. Skutečnost, že smrk i kůrovec
vedle sebe přežívají celá obrovská období
svědčí o tom, že jeden druhého potřebují,
a že se mezi nimi a dalšími součástmi ekosystému vytvořila spleť regulativních vazeb.
Ze všech smyslů je pro kůrovce nejdůležitější
čich. Lýkožrouti dokáží najít kilometry
vzdálené jedince opačného pohlaví vylučující
pohlavní feromony, rozptýlené ve vzdušných
masách na jednotlivé molekuly. Stejně
tak dokáží čichem najít svůj druh stromu
a vybrat jedince vhodného k napadení.
V tomto spočívá jejich úkol - pro les navýsost
prospěšný: Vybírají totiž přednostně smrky
staré, nemocné, poškozené nebo jinak oslabené. V podstatě plní v lese poslání „zdravotní
policie“. Orientují se přitom podle specifických těkavých látek, které stromy uvolňují
do ovzduší, jejichž chemické složení se mění
v závislosti na zdravotním stavu stromu.
Napadený smrk má několik možností obrany. Když kůrovec vnikne pod kůru, poškodí
pryskyřičné kanálky, ze kterých se na něho
vyřine míza, která kůrovce přilepí a ucpe
jeho dýchací otvory. Pryskyřice sama o sobě
je pro kůrovce toxická, smrk je však schopen vylučovat do postižených míst i další
jedovaté látky, zejm. terpeny a fenoly. Kůrovec si naopak vypomáhá tím, že zavléká

do ran spory symbiotických hub, které do- pro kůrovce atraktivní potravy způsobené
káží produkci toxických látek potlačit. větrnými polomy nebo déletrvajícím suchem.
Schopnost smrku produkovat pryskyřici Ve smíšených lesích neznamená přemnožení
a další obranné látky je přímo úměrná jeho kůrovce zkázu lesa, vedle uschlých smrků
zdravotnímu stavu. Zdravý smrk se relativně zde zůstávají ostatní druhy stromů. Průběh
lehce ubrání i velkému náletu kůrovců, gradace ovlivňuje celá řada faktorů. Každá
oslabený snadno podléhá. Avšak ani obran- kalamita však má svůj konec - kůrovec se
né schopnosti zdravého stromu nejsou nemnoží donekonečna. To neznamená, že po
nepřekonatelné. Při velkých kalamitách, kdy jedné ukončené kalamitě nemůže přijít ihned
je hustota populace lýkožrouta extrémně další, přetrvávají-li vhodné podmínky, jako je
vysoká, dokáží kůrovci udolat i velmi silné sucho či nabídka potravy v podobě oslabených
a vitální stromy, které jich tisíce zasmolí, smrků.
ale nakonec vyčerpáni přece jen podlehnou.
Současná kalamita lýkožrouta smrkového
Při určité souhře okolností (počasí, staré stro- nastala v Bavorském národním parku v roce
my atd.), může dojít k přemnožení kůrovců. 1984 po rozsáhlé vichřici, jež zničila přes 270 ha
Gradace může mít nejrůznější průběh co do smrkových porostů. Tehdy již byla celá severní
délky trvání a počtu napadených stromů. část Bavorského národního parku vyhlášena
Z tajgy nebo kanadských jehličnatých pralesů, za bezzásahovou, to znamená, že odtud nekde se obnova lesa uskutečňuje velkým suk- bylo odstraňováno polomové a později ani
cesním cyklem, jsou známy velmi rozsáhlé kůrovcové dříví. V jižní části tohoto parku
přirozené kůrovcové kalamity. V našich bylo zpracováno přes 180 ha polomů. Naopak
přirozených smrkových lesích
se takto rozsáhlé kalamity
pravděpodobně nevyskytovaly
(obnova malým sukcesním cyklem), co do rozsahu šlo vždy
maximálně o několik desítek
stromů. Ve změněných podmínkách oslabených smrkových monokultur nepůvodního genofondu, v lesích poškozených imisemi
a dalšími faktory, které skýtají
kůrovci doslova prostřený stůl
skomírající potravy nestabilních
porostů s nedostatkem přirozených
antagonistů - dravců a parazitů
kůrovce, může přemnožení kůrovce nabýt značných rozměrů.
Spouštěcím mechanizmem kalaK. Liebscher: Prales na Boubíně (kolem1900)
mit je obvykle zvýšení nabídky
1

na 90 ha v horské příhraniční části s ČSR
zůstaly polomy nezpracovány. Tehdy se možná
domnívali, že v nižších polohách je škodlivost
lýkožrouta vyšší. Jinou příčinou byla poměrně
snadná možnost odvozu napadeného dříví
z nižší části parku, kde je velké množství
drobných silnic. Lýkožrout se začal množit
a plocha jím zasažená dosáhla přibližně 120
ha. Když však tato rozloha stoupla v roce
1991 jen o 5 ha, byla kalamita prohlášena za
skončenou. Lýkožrout se však množil dál,
a to jak v Bavorském národním parku, tak
i v Národním parku Šumava. Po druhé byla
kalamita lýkožrouta smrkového představiteli
Bavorského národního parku prohlášena za
skončenou v roce 1993 a po třetí entomology
z Mnichova v roce 1996.
Kůrovcem napadené plochy se však dále
rozrůstaly. Problém lýkožrouta smrkového
v Bavorském národním parku byl tak závažný,
že se jím začala zabývat i vláda Bavorska. Její
předseda Dr. Stoiber při návštěvě Národního
parku Bavorský les v roce 1997 prohlásil, že
vzniklou situací byly vyvráceny všechny i ty
nejčernější předpovědi o této kalamitě. V roce
1997 byla zřízena ve Zwieselských lesích
druhá část Národního parku Bavorský les na
ploše 10 tis. ha, v níž se však s lýkožroutem
smrkovým bojuje jako v Čechách v I. zónách
- tj. napadené dříví se asanuje a v těžko
přístupných oblastech se napadené stromy
porazí, odkorní a ponechají ležet na místě.
V roce 1998 se zvětšila plocha zničená
lýkožroutem smrkovým v Národním parku
Bavorský les na 2148 ha. K jejímu největšímu
rozšíření o 1050 ha však došlo v roce 1999.
Vyšší počet porostů byl zničen v horských
plochách, menší ve svahových částech, kde
převažují porosty buků, jeřábů a některých
dalších listnáčů. V takto uzavřeném kotli se
pak lýkožrout rozšířil v roce 2000 o dalších 605
ha. Oblast bezzásahového množení lýkožrouta
smrkového byla ze západu, jihu a východu
obklopena ochrannou zónou o šíři 1000 1500 m a ze severu rozsáhlými oblastmi mrtvých lesů. Podle bavorských odborníků je
napadením lýkožroutem ohroženo ještě okolo
2000 ha smrkových porostů.
Tento postup šíření lýkožrouta vyvrátil
také do té doby opakovanou domněnku,
že plochy listnáčů ve smrkových porostech
zpomalí postup lýkožrouta. Bohužel, ukázal se
pravý opak. Protože ve smíšených porostech
brouci nenacházeli potravu a možnost se

množit, postupovali tam rychleji než v čistých
smrkových kulturách.
V ochranné zóně v jižní části Národního
parku Bavorský les, kde se dříví asanuje,
a v později založené II. části parku bylo v roce
1999 odklizeno (asanováno) 67 tis. m3 stromů
a v roce 2000 rovněž 67 tis. m3 dříví. Kalamita
lýkožrouta smrkového v Národním parku
Bavorský les trvá již od roku 1984 - tedy 17 let.
Na jednu matečnou chodbu pod kůrou smrku
připadá 20 - 30 larev a stále převažují samice
nad samci, což jsou znaky stále pokračující
kalamity.
V Národním parku Bavorský les, který zaujímá plochu 23,3 tis. ha, bylo lýkožroutem
smrkovým napadeno a zničeno v průběhu
posledních deseti let, tj. od roku 1990 do
roku 2000, celkem 3712 ha smrkového lesa
a na protilehlé straně, v Národním parku
Šumava, 2475 ha smrkového lesa z jeho celkové lesní plochy obnášející 58 tisíc ha. Z celkové plochy Národního parku Šumava tvoří
1375 ha tak zvanou bezzásahovou zónu, která
se prostírá jižně od Mokrůvky a Březníku
k Roklanské hájovně, kde rovněž nebylo proti
lýkožroutu smrkovému zasahováno. Druhou
část tvoří 1100 ha holin, jež byly z největší
části již zalesněny. Z dat je vidět zřetelný
rozdíl mezi NP Bavorský les, kde se lýkožrout
může nadále množit na ploše 10 tisíc ha, a NP
Šumava. Ukazuje se, že celkové ovlivnění NP
Šumava se postupně snižuje.
V současnosti jde o velmi závažnou otázku.
Radit, aby se nebojovalo s lýkožroutem, aniž
by dotyčný měl jakoukoliv odpovědnost za
to, co se stane, je velmi snadné. V daleko
těžší situaci je pracovník, jemuž je svěřen les
do správy a má jej předat budoucím pokolením v co nejlepším stavu. Ten musí brát
v úvahu celou řadu velmi vážných negativních
faktorů, jimž je nejen les, ale celá dnešní
příroda negativně ovlivňována. Stoupající
teploty vlivem globálního oteplování planety
jsou významným stresovým faktorem. S tím
souvisí nízká úroveň srážek a nepříznivé
ovlivnění transpirace stromů. Kyselé srážky
a vyplavování určitých látek, zvláště hořčíku
z půdy a jehlic, a atmosférické imise působí tak
zvané chřadnutí lesů v rozsáhlých oblastech
střední Evropy. To vše vytváří vhodné podmínky pro další šíření lýkožrouta.
Zatímco většina ochránců přírody bojuje o záchranu každého stromu, někteří by ponechali
volnou cestu ničení lesů v rozsáhlých oblastech.

Ve známém německém časopise Der Spiegel
vyšel celostránkový obraz zničených lesů
kolem Luzného s titulkem: “Kaputgeschützt”
- v českém překladu „Chráněn až do zničení”.
Rozsáhlé rozšíření kůrovce smrkového
v lesích Národního parku Šumava potvrdila
odborná studie České zemědělské univerzity v Praze. Na zasaženém stromě přežívalo
velké množství lýkožrouta, i sedm kusů na
každý decimetr čtverečný. Důvodem, proč
viry a parazité na některých lokalitách napadli
kůrovce, bylo hlavně chladné počasí. Zejména
díky chladnému a deštivému létu se lýkožroutu
nedařilo a dařilo se jeho parazitům. Nebylo
to však v celém parku stejné. Někde došlo
ke stoprocentní úmrtnosti, tyto lokality jsou
v Národním parku Šumava známy však pouze
dvě. V některých lokalitách byla úmrtnost
významně nižší nebo vůbec žádná. V lokalitě
Na Ztraceném byla úmrtnost 14 procent.
Vlhké počasí se zde na míře parazitace jednotlivých stádií lýkožrouta smrkového příliš
neprojevilo. Stoprocentní úmrtnost kůrovce
zaznamenali v lokalitě Jezerní hřbet a v oblasti
hraničního přechodu Gsenget.
Na Šumavě jde evidentně o spor dvou koncepcí milovníků této přírodní rezervace. Podle
jedné by člověk neměl přírodě vnucovat svou
představu, co je správné a pěkné, a nechat ji,
aby si problém vyřešila sama. Podle druhé se
naopak zdá být nepřijatelné nechat krásnou
přírodu napospas škodlivému kůrovci a navíc
riskovat jeho rozšíření do dalších a dalších
zalesněných prostor.
Vinu na neutěšeném stavu sice mají původní
majitelé dotčených polesí Schwarzenbergové,
kteří po orkánu v r. 1870 nechali Šumavu
zalesnit smrkovou monokulturou, na tom však
nyní už nic nezměníme. Řešením, k jakému
v současnosti přistoupilo vedení NP Šumava,
tedy efektivně se vypořádat s kůrovcovou
kalamitou, která nemá v historii Šumavy
obdoby, má podporu Ministerstva životního
prostředí. Krátkodobě jej bude v horizontu
několika let moci posoudit i laická veřejnost.
Z dlouhodobého hlediska však bude zcela
určitě rozhodující, co na odumřelých plochách vyroste. Doufejme, že současní vlastníci
nezopakují stejnou chybu, jakou kdysi udělali
Schwarzenbergové.
(jn)
Skuhravý V.: Lýkožrout smrkový – škůdce
horských lesů. Lesnická Práce 80, 2001, č.8

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16.-22.9.2011
nutí zamýšlet se obecně nad naším zacházením s energií a podle toho
jednat.
Zvyšující se objem cestování osobními automobily, které jsou
převážně závislé na fosilních palivech, je jedním z hlavních úkolů, se
kterými se musíme vypořádat, abychom byli schopni transformovat
naši společnost a ekonomiku tak, aby byla nízkoenergetická a energeticky účinná. Pokládá se za nezbytné zavést řadu ambiciózních opatření,
aby bylo možné do roku 2020 naplnit takzvané cíle 20-20-20 přijaté
EU a spočívající ve 20% snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení
energetické účinnosti o 20% a zvýšení podílu obnovitelných energetických zdrojů na celkové spotřebě energie na 20%.
Akční plán městské mobility vydaný Evropskou komisí v září
2009 podtrhuje význam ekologizace městské dopravy a optimalizace městské mobility, jakož i sdílení zkušeností a znalostí v oblasti
dopravy.
Rok 2020 se rychle blíží, proto je třeba stanovit cíle nad tento rámec
a vydat se již nyní správnou cestou. V nedávno vydané Bílé knize k dopravě přijala Evropská komise cestovní mapu obsahující 40 konkrétních iniciativ směřujících k vytvoření konkurenceschopného systému dopravy,
který zvýší mobilitu, odstraní hlavní překážky v klíčových oblastech

Evropský týden mobility je kampaň, která
má upozornit na potřebu a možnosti, jak snížit
motorizovanou dopravu v městském prostředí.
Současně s tím jde samozřejmě kampaň za
zlepšení kvality života v městských aglomeracích
a kampaň burcující k boji proti znečišťování
ovzduší. Kampaň má zároveň nabídnout
možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských
městech už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale
také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do
dalších měst má Evropský týden mobility pomoci.
Odvětví dopravy je odvětvím s největším množstvím spotřebované
energie v Evropě. Jako jediné vykazuje neustálý nárůst spotřeby energie, a je silně závislé na ropě, přesněji na dovážené ropě. Cena za barel
surové ropy se v současnosti opět blíží svému absolutnímu maximu
z roku 2008. Zásoby ropy se snižují: peak oil (ropný zlom), tj. určitý
moment v čase, po kterém začne rychlost výroby klesat, se očekává asi
za tři roky; někteří odborníci říkají, že jsme tohoto bodu již dosáhli.
A co víc, ropa se získává čím dál více z nejistých zdrojů, v neposlední
řadě nedávné smutné a zároveň znepokojující události v Japonsku nás
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Další tlak na energetickou spotřebu v osobní dopravě je způsoben
skutečností, že podíl veřejné dopravy na osobní dopravě na úrovni EU
klesl od roku 1990 do roku 2007 o pět procentních bodů z 23% na 18%,
protože osobní automobily spotřebují čtyřikrát více energie na jednoho
cestujícího za kilometr než veřejná doprava. Pokud se nám podaří
tento trend otočit a informovat, propagovat a připomínat občanům
udržitelnou dopravu a její výhody pro nás všechny, dosáhneme nižší
úrovně emisí, což je hlavní faktor zajištění udržitelného rozvoje.
Evropský týden mobility nabízí městským úřadům výbornou
příležitost, aby informovaly občany, jak může udržitelná alternativní
mobilita přispívat ke snižování spotřeby energie a pomáhat zlepšovat
vliv systému dopravy na životní prostředí. Mohou také poukázat na to,
jaké úsilí města vyvíjejí, aby těchto cílů dosáhla.
Mezi města, zaregistrovaná mezi aktivními účastníky „Týdne mobility“, se z Plzeňského kraje zařadily Přeštice. V tomto týdnu zde proběhly
akce jako „Den s městskou policií“ kdy se žáci II. stupně ZŠ prakticky
seznámili s činností městské policie v oblasti dodržování dopravních
předpisů a veřejného pořádku, akce „Na kole kolem města“ – již
tradiční cyklistická vyjížďka se starostou a zastupiteli okolím města na
trasách 13 a 21 km, „Den bez bariér“ – vycházka městem pro seniory
a zdravotně postižené, „Bezpečně s pojišťovnou Generali“ – dopravně
bezpečnostní akce pro veřejnost zaměřená na prevenci a další.
Nadměrné používání automobilů poškozuje kvalitu života v našich
městech. Projevuje se hlukem, znečištěním ovzduší, dopravním
přetížením a stísněným veřejným prostorem. Při nadměrném využívání
zdrojů jako energie, půda, voda a nerostné suroviny si stále více
uvědomujeme, že je třeba alternativních forem dopravy, jež vytvářejí
méně znečištění, spotřebovávají méně zdrojů a pomáhají snižovat
emise skleníkových plynů. Cílem Evropského týdne mobility v roce
2011 bylo povzbudit evropské občany žijící v městských oblastech,
aby raději používali nízkouhlíkové druhy dopravy, jako je chůze, jízda
na kole nebo prostředky veřejné hromadné dopravy. V rámci tohoto
týdne proběhl také „Evropský den bez aut“ (22. září), kdy alespoň na
určitých komunikacích byla doprava zcela vyloučena.
Od svého zahájení v roce 2002 zaznamenal týden mobility soustavný
nárůst v počtu zúčastněných měst. V roce 2010 se zaregistroval v rámci
tématu „Travel Smarter, Live Better“ (Cestujte chytřeji, žijte lépe!)
rekordní počet 2 221 místních orgánů, letošní sumář ještě nebyl znám.
Bohužel se tentokrát do akce nezapojila západočeská metropole Plzeň.
Do r. 2015, kdy se stane Evropským městem kultury, má ještě čas toto
manko dohnat.
(jn)

a podpoří růst a zaměstnanost,
a zároveň znatelně sníží závislost Evropy na dovážené ropě
a sníží emise uhlíku v sektoru
dopravy do roku 2050 o 60%.
Klíčové cíle zahrnují:
Snížení používání vozidel
poháněných
konvenčními
palivy v městské dopravě na
polovinu do roku 2030, a do
roku 2050 jejich úplné vyřazení z měst
Dosažení logistiky v podstatě
bez emisí CO2 v centrech
velkých měst do roku 2030
Dosažení
40%
podílu
udržitelných nízko-uhlíkových
paliv v letecké dopravě, a
minimálně 40% snížení emisí
v námořní dopravě do roku
2050
Zajištění 50% přesunu
meziměstské osobní a nákladní
dopravy na střední vzdálenosti ze silniční na železniční a vodní dopravu
do roku 2050.
Celkově potřebuje EU snížit emise o 80-95 % (!) do roku 2050
(výchozí rok 1990), aby omezila rozsah změny klimatu pod mezinárodně
uznávaný kritický cíl 2°C globálního oteplování.
Evropská doprava je téměř stoprocentně závislá na ropě, a nemůže
proto fungovat bez jejího dovozu. V roce 2010 musela být do EU
dovezena ropa v hodnotě 210 mld. EUR. Odvětví dopravy je odvětvím
s největší spotřebou energie v Evropě – spotřebovává asi třetinu celkové spotřebované energie. Navíc je to jediné odvětví z pěti hlavních,
které neustále roste – a konec tohoto růstu je v nedohlednu!
Silniční doprava představuje v průměru 82 % celkové spotřeby
energie v oblasti dopravy v EU. Ačkoli mezi lety 1990 a 2007 došlo
k mírnému poklesu podílu osobních automobilů na celkové spotřebě
energie, osobní automobily i nadále představují asi 50% celkové
spotřeby energie v sektoru dopravy. V posledních letech bylo zavedeno
několik zlepšení energetické účinnosti, ale ta byla částečně vykompenzována nárůstem osobní dopravy.

ŠEDESÁT LET SVOBODNÉ EVROPY
Zejména mladší generace čtenářů si pod
pojmem „Svobodná Evropa“ představí něco
úplně jiného, než generace starší, prožívající
významnou část svého života v éře „reálného
socialismu“. Pro ně bylo Rádio Svobodná
Evropa jedním z mála omezených zdrojů objektivního zpravodajství z domova i ze světa.
Nová rozhlasová stanice - Rádio Svobodná
Evropa (Radio Free Europe-RFE) začala vysílat 1. května 1951. Tuto „štvavou vysílačku“,
jak ji vzápětí označili komunističtí ideologové,
založil a podpořil Kongres Spojených států
amerických. Jejím hlavním úkolem bylo šířit do
východního bloku za železnou oponou pravdivé
a objektivní informace. Prvními zeměmi, kam
„Svobodka“ vysílala, bylo Československo,
Polsko, Maďarsko a Rumunsko. A vůbec první
věta, kterou RFE odvysílala, zněla česky: „Volá
hlas svobodného Československa, rozhlasová
stanice Svobodná Evropa“.
V 50. letech, kdy byla televize ještě ve
svých začátcích a kdy občané v tehdejším
Československu a dalších totalitních režimech
ve východní Evropě neměli přístup ke svobodnému tisku, bylo vysílání Svobodky vlastně
jediným zdrojem necenzurovaných informací.
Komunistický režim se proto snažil mnichovské vysílání co nejvíce rušit. Posluchači za
oponou proto často slyšeli jen tzv. „moskevské
boogie“, jak ironicky nazývali chraptivý hukot
rušiček. V Plzni stála jedna taková rušička na
návrší nad Košutkou.

V československém vysílání Svobodné
Evropy od samého začátku pracovali významní novináři a spisovatelé, politikové a další
osobnosti československého exilu. Připomeňme
alespoň Ferdinanda Peroutku, který byl v letech
1951-61 ředitelem českého oddělení RFE.
Působili tu ale i další jako Jožka Pejskar nebo
Jaroslav Pecháček s Antonínem Palečkem, oba
organizátoři letákových akcí, při kterých byly
z balónů shazovány na území Československa
letáky, obsahující informace nepřátelské komunistickému režimu.
Další vlna exilových spolupracovníků přišla
do Svobodky po srpnu 1968 a byla to známá
jména - Lída Rakušanová, Olga Valeská, Ivan
Diviš, Sláva Volný, Karel Kryl nebo později
Martin Štěpánek. Velmi kontroverzní postavou
vysílání RFE, jak se později ukázalo, byl ale
i hlasatel Pavel Minařík. Posrpnový emigrant
působil v RFE celých sedm let, než se z něj v r.
1976 vyklubal nasazený agent Státní bezpečnosti.
Minařík dokonce několikrát navrhoval, jak na
redak-ci Svobodky provést atentát. Po návratu
do Československa, kde byl oslavován jako hrdina, Pavel Minařík v tehdejším Československém
rozhlase o Svobodné Evropě řekl to, co z dnešního pohledu a z pohledu oponentů komunistického režimu zní jako pozitivní hodnocení:
„Jedním z cílů Svobodné Evropy a vůbec
antikomunismu jako takového je už po mnohá
léta vrážet klíny mezi země socialistického
společenství. Svobodná Evropa se do tohoto
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úsilí zapojovala a zapojuje dosti svérázným
způsobem. V prvé řadě se snaží budit antisovětské
nálady. Tak například do všech socialistických
zemí vysílá pořady o tzv. hegemonistickém
úsilí Sovětského svazu, o údajném politickém,
hospodářském, kulturním, vojenském a dalších
druzích sovětského útlaku, o jakési omezené
suverenitě jednotlivých socialistických zemí,
jejich všestranné a stále se prohlubující závislosti na Sovětském svazu, který toho využívá ve
svůj prospěch a dělá ze socialistických zemí prý
pouhé satelity. Ale je to pořád jedna a tatáž, stará
a známá písnička. Zároveň se Svobodná Evropa
snaží probudit a podporovat všechny nacionalistické tendence, zneužívá národní hrdosti, chce
vzbudit nedůvěru, strach a nepřátelství.“ (Pozn.:
... vůči vládnoucí komunistické moci)
Jaká ale byla skutečná Svobodná Evropa?
V rozhovoru, který natočilo Rádio Praha, o tom
vyprávěl její pozdější ředitel a dnes hlavní
poradce ředitele RFE Pavel Pecháček.Ten se
Svobodnou Evropou spojil prakticky celou svou
profesní dráhu. Uvádíme jeho odpovědi na
několik vybraných otázek:
Jak to vlastně tehdy ve Svobodce v 50tých
letech chodilo? Jak se dařilo získávat redaktorům
zpoza železné opony informace a jak se jim dařilo
je ověřovat? Měli tu nějaké spolupracovníky?
„My jsme měli několik způsobů získávání
informací. Byly to jednak informace, které chodily z řady agentur. Československo je samozřejmě
nepoužívalo, protože dělalo čistě propagandu,

co se politiky týče. A samozřejmě se tu lhalo.
Pak jsme měli některé lidi, kteří nám skutečně
odvážně přispívali, byly to ale většinou jen tzv.
background materials, materiály, které nebyly
určeny k vysílání. I když se v řadě případů
ukázaly být velmi přesnými a spoleh-livými. My
jsme ovšem vysílali pouze ty, které přišly nejméně
ze dvou zdrojů. To jsme s tou zprávou raději
počkali, než byla skutečně důkladně potvrzena.“
Obecně platí, že tam, kde se setkali
představitelé dvou exilových vln, to znamená
po roce 1948 a 1968, došlo většinou mezi lidmi
k jistému napětí, k jistému tření. Bylo tomu tak
i v redakci Svobodné Evropy?
„Bylo tomu tak. My jsme tomu říkali, že
se vlastně setkali lidé, kteří byli vítězové a pak
poražení. Je to samozřejmé, protože v r. 1968
a později přicházeli do exilu lidé, kteří v r.
1948 dělali ne zrovna nejčistší práci, a sice
tehdy naopak pro komunisty. Několik jich bylo
začátkem 70. let přijato do Svobodné Evropy,
myslím, že se jednalo asi o sedm lidí. Tito lidé
byli prakticky revizionisty, kteří už dávno nebyli
pro komunismus, ale kritizovali to, co se dělo
v Československu, stejným způsobem jako ti,
kteří odešli v r. 1948. A řeknu to otevřeně: tehdy
podle amerického vedení bylo výhodné mít
tam několik takových lidí, bývalých komunistů,
protože těm zase spíš věřily uši komunistů, kteří
stále ještě žili v Československu.“
Změnilo se nějak zásadně vysílání Svobodky
po r. 1968 nebo v průběhu 70. a 80. let?
„Já bych řekl, že tam jsou asi tři etapy. Ta
první jsou léta padesátá a šedesátá, do pražského
jara, resp. do invaze do Československa. Druhá
etapa, to je normalizace, ta šedivá, pozvolná,
nepříjemná, která končila revolucí v r. 1989.
A pak tam byl vlastně ten předěl, moje živé
reportáže z Václavského náměstí v průběhu toho
revolučního týdne. A pak už je třetí etapa, vysílání převážně do jiných zemí, než tomu bylo
dřív. Dnes je to vysílání spíš do Íránu, Iráku,
Afghánistánu a tak dále.“
Vy jste ale teď naťukl důležité téma, a to byl
převrat a právě i vaše reportáže z Václavského
náměstí. Za jakých okolností jste se znovu po
všech těch letech dostával na východ a konkrétně
do České republiky?
„Já jsem byl ve 2. polovině 80. let ředitelem
Hlasu Ameriky, ředitelem Svobodné Evropy
jsem se stal až později. A tehdy v r. 198.. se
konaly v Moskvě sportovní Hry dobré vůle
a Hlas Ameriky se rozhodl, že tam pojedou čtyři
reportéři. Ruský, americký, pak já a už nevím,
kdo byl ten čtvrtý. Rusové nám nejdřív nechtěli
dát víza, tak ministr zahraničí Spojených států
poslal Dobrininovi (pozn.: ministr zahraničí
SSSR v r. 1980) nótu, že buď dá našim čtyřem
reportérům do 24 hodin víza, nebo čtyři sovětští

reportéři si balí kufry a jedou zpátky domů do
Moskvy. My jsme druhý den dostali od Rusů
víza a přijeli jsme do Moskvy. Nebylo to jednoduché, ale šlo tam pracovat, i pod tím tlakem. Já
jsem samozřejmě nedělal sportovní reportáže, ale
dělal jsem z Moskvy politiku. A pak cestou zpátky jsem se stavoval v Československu s diplomatickým pasem. Tam na mne ovšem čekala StB
(pozn.: Státní tajná bezpečnost), nejenom americké velvyslanectví, a nařídila mi, abych odletěl
z Československa do Ženevy. Pamatuji si, že tam
tehdy letělo odpoledne na západ tohle letadlo.
Já jsem ale řekl, že do žádné Ženevy nepoletím,
že máme smlouvu s PanAm a že tu přespím
v tranzitu. Oni mi říkali: a jaká je důstojnost spát
s diplomatickým pasem v tranzitu? Já jsem jim
řekl: já jsem byl u vás, pánové, šestadvacet měsíců
na vojně. To je pro mne luxus, vyspat se tady
v tranzitu. Oni pak chodili dvě hodiny telefonovat, byli velmi nervózní. Já už byl trošku drzý,
říkal jsem jim: pánové, vy víte, že jsem přiletěl
z Moskvy a že Gorbačov de facto uznal Hlas
Ameriky jako oficiální stanici americké vlády.
A vy v tomto ohledu nesledujete jeho linii! Po
dvou hodinách telefonátů mne pustili, dali mi tu
ale zabrat. Otevřely se ale dveře k tomu, co jsem
chtěl a čím jsem byl posedlý, aby sem mohl Hlas
Ameriky jezdit, dělat tu reportáže a mohl být stanicí jako všechny ostatní. A já jsem pak říkal tomu
člověku, který tam stál dokonce ještě v lednu 1990
a byl jedním z těch, kteří mi vyváděli psí kusy
v 86. roce, že tenkrát volali pořád Chňoupkovi
(pozn.: Bohuslav Ch. byl ministr zahraničí ČSSR
v letech 1971-88), co se mnou mají dělat. On ale
říkal: to nebyl Chňoupek, to byl Husák, který
vám to nakonec povolil! Byla to tehdy dost
bitva. Zkrátka a dobře, já jsem si počátkem listopadu zažádal o pracovní víza pro Svobodnou
Evropu a chtěl jsem se pokusit udělat s ní to
samé, co jsem udělal s Hlasem Ameriky. A den
po tom masakru na Národní třídě jsem ta víza za
Svobodnou Evropu do Československa dostal.
A tak jsem v tom revolučním týdnu reportoval
z Václavského náměstí. Byl jsem jediný český
reportér, se svými spolupracovníky z Prahy, který
z Václavského náměstí takhle reportoval, protože
tehdy roz-hlas a televize v Československu svobodné ještě určitě nebyly. Pak mne v pátek
chytili, bylo to akorát týden po začátku revoluce,
a vypověděli mne z Československa. Byl jsem ale
ještě na československém území, když padl Jakeš
a celé předsednictvo (pozn.: ÚV KSČ), takže
bylo vyhráno. V těch reportážích mi šlo hlavně
o to, aby lidé v celé republice slyšeli tu atmosféru na Václavském náměstí. Že to není žádná
maličkost, že se jedná skutečně o něco velkého.
A byl to takový oheň, jak napsal slovenský student Juraj Vaculík, který potom zachvátil třeba
i je na Slovensku.“

V Praze Svobodná Evropa sídlila do listopadu 2008 v budově bývalého Federálního
shromáždění. Po listopadu 1989 však z pohledu
amerického Kongresu Svobodka ztratila nadále
svůj hlavní smysl. Jak jste obhajovali její činnost,
aby mohla fungovat?
„To už říkal americký velvyslanec v Budapešti
Mark Palmer, že Svobodná Evropa pracuje
na svém sebezničení. Já jsem s tou myšlenkou
nejdřív seznámil jenom asi tři lidí z amerického
vedení. Mně bylo jasné, že v Mnichově dlouho
Svobodná Evropa nepřežije. Četl jsem Christian
Science Monitor, ve kterém bylo, že se buď bude
Svobodná Evropa stěhovat do Washingtonu, což
by bylo mrtvé dítě na cestě, protože tam se už
politika postkomunistických zemí určitě nedělala.
Pak byl nápad to prostě zavřít a do třetice, a to
bylo úplně ideální, někdo napsal, že je možné
jít směrem na Východ. A já jsem si v tu vteřinu
uvědomil, že to je Praha! Okamžitě jsem jel do
Československa za Havlem a za Medkem. Ti byli
strašně pro tu myšlenku přestěhovat Svobodnou
Evropu z Mnichova do Prahy. Ve Washingtonu
o tom nechtěli z počátku vůbec slyšet. Byli jsme
proto velice opatrní a musím přiznat, že jsem
jezdil do Prahy s jedním s tehdejším americkým
šéfů - snad jsem byl v Praze na zapřenou asi
desetkrát. My jsme tu vyjednávali to přestěhování,
i když jsme ještě neměli souhlas z Washingtonu.
To trvalo dosti dlouho. Dokonce jsem tu měl
příležitost setkat se prezidentem Clintonem. To
už jsem věděl, že prezident Clinton byl pro. On
mi ale tehdy na Hradě řekl, před cestou přes
Karlův most, že by o tom dnes večer neměl mluvit. Tak jsem se trošku lekl, protože jsem už věděl,
že Clinton je na naší straně, je pro stěhování, a teď
tohle! Pak na Karlově mostě, kde byl Clinton
skoro dvě hodiny, mne najednou uviděl Václav
Havel. Běžel za mnou a říkal: je to dobrý, on je
s námi! On to ale ještě neřekl Kongresu. Takže
bylo nakonec vyhráno.“
Nová budova Svobodné Evropy stojí na
pražském Hagiboru. Když teď přeskočíme ta
léta, považujete přestěhování RFE do Prahy
stále ještě za ideální krok?
„Já myslím, a nejsem sám, že nebýt toho
stěhování do Prahy, Svobodná Evropa by už
dneska neexistovala.“
A poslední otázka: jak tedy dnes existuje
Svobodná Evropa?
„Vysílá jinam, ale má stejné zásady. Prostě
informovat, informovat, informovat. To je její
plus a její nutnost, protože ty země světa, které
jsou ještě nesvobodné, nedemokratické, tam je
nejdůležitější, aby lidé byli pravdivě informováni
o tom, co se u nich skutečně děje. A že se
někdy dějí hodně zlé věci. Takže já myslím, že
Svobodná Evropa bude z tohoto důvodu ještě
existovat v Praze dlouhá a dlouhá léta.“
(r)

MORFOLOGICKÉ SYMPÓZIUM 2011
Ve dnech 4. – 11. září 2011 se v Praze v prostorách Anatomického
ústavu 1. lékařské fakulty konalo mezinárodní sympózium Morphology
2011, pořádané již tradičně Českou anatomickou společností a Českou
společností pro histochemii a cytochemii. Ústředními tématy mezinárodní
akce, při které se už po několik desetiletí setkávají zejména čeští, moravští
a slovenští morfologové, letos byly kmenové buňky, neurovědy, klinická
anatomie a experimentální medicína. Jako již tradičně byla také zařazena
sekce Výuka morfologických oborů. Pro mě osobně bylo sympózium
velikým zážitkem. Jednak místem konání – velkolepé prostory nedávno
zrekonstruovaného Anatomického ústavu 1. a vlastně i 2. lékařské
fakulty musí myslím na každého udělat veliký dojem, jednak příspěvky
– pestrá škála obsahů i forem je dobrou inspirací pro další práci. S
blížícím se začátkem nového akademického roku mi jako anatomovi nedá
nepřemýšlet o směru a trendech právě anatomie, které mohu sama sledovat už téměř dvacet let. V následujících úvahách vycházím z publikací prof.
MUDr. Miloše Grima, DrSc., přednosty Anatomického ústavu 1. LF, který
se problematikou dlouhodobě zabývá.

„V minulosti bylo samozřejmé, že anatom, který přednášel anatomii,
se zabýval anatomií na stejné úrovni také ve své vědecké práci. Chce-li
ale dnes anatom dosáhnout uznání jako vědecký pracovník, musí řešit
svoji problematiku moderními metodami.“(1) Morfologický sjezd potvrdil, že vývojová anatomie se v dnešní době neobejde bez molekulární biologie a genetiky a že propojení nových metodik s klinicky
aplikovatelnými výstupy je atraktivní i pro dnešní mladé badatele.
Druhou stranou téže mince je ale výuka, která v případě anatomie
prochází v posledním desetiletí krizí (3, 4). Řešení by mohla přinést
horizontální a vertikální integrace oboru, tak jak navrhuje Evropská
federace experimentálních morfologů. Horizontálním propojením je
myšleno propojení anatomie s jinými, zejména klinickými obory jako
jsou radiologie a chirurgie (2), vertikalizací pak zařazování výuky
anatomie také do klinických ročníků (1).
Jak se zdá, jsou před námi veliké výzvy. Na cestu jsme už vykročili, což
je myslím znát i na pestrosti příspěvků plzeňských morfologů na letošním
Morfologickém sympóziu:
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Společná fotografie morfologů ve vnitrobloku Anatomického ústavu 1. LF, mezi celebritami si dovoluji upozornit na pana profesora Čiháka
(označen šipkou), který letos oslavil 83. narozeniny.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ELECTRONICS
PLZEŇ 7. - 8. 9. 2011
Ve dnech 7.-8. 9. se v areálu Západočeské
univerzity uskutečnila významná mezinárodní
konference, zaměřená na aplikovanou elektroniku. Přednesená sdělení, výhradně v anglickém
jazyce, byla rozdělena do 8 tématických sekcí.
Na konferenci odezněla téměř stovka příspěvků,
při výběru programová komise dalších 40
přihlášených příspěvků odmítla. Na konferenci,
zařazenou do databáze konferencí mezinárodní
organizace IEEE, se registrovalo 120 účastníků
ze 14 zemí, mj. zde byli autoři z USA, Tajvanu,
Číny, Íránu, Turecka, Portugalska a dalších zemí.
Uvádíme stručnou charakteristiku sdělení,
zařazených do sekce aplikované elektroniky
v medicíně.
Hospodka J., Bortel R. (ČVUT Praha):
Zesilovač pro snímání biologických signálů
s efektivním potlačením součtových signálů.
(Amplifier for Biological Signal Sensing with
Efficient Common Mode Rejection). Autoři
popsali novou metodu potlačení souhlasných
signálů (tj. rušení které působí se stejnou polaritou současně na všechny elektrody, které je často
přítomné při snímání biopotenciálů). Častým
zdrojem rušení je přítomnost vnějšího elektrického
pole, které vyvolává proud tělem měřeného sub-

jektu. Nová metoda spočívá ve využití známých
principů zpětné vazby pro potlačení součtových
signálů. Navrhovaný systém též zmenšuje problémy s nestabilitou parametrů zesilovačů
a zajišťuje nižší šum oproti běžně používaným
zapojením.
Dvorak J., Havlik J. (ČVUT Praha):
Synchronizace dat přijatých z nezávislých USB
zařízení. (Data Synchronization for Independent
USB Device).
V příspěvku jde o časovou synchronizaci
signálů přijatých z různých nezávislých zařízení
(především v oblasti biomedicíny). Signály ze
tří nezávislých měřicích aparatur (automatický
měřič TK na paži, automatický měřič TK na
zápěstí a prstový oximetr) jsou napojeny na osobní počítač prostřednictvím USB portů. Cílem je
získat synchronizované údaje ze všech snímačů,
tj. zaznamenat signály současně. Měření všech tří
signálů – oscilometrické pulzace z paže a zápěstí
a fotopletysmografické křivky je podmínkou
přesného stanovení krevního tlaku a dalších
hemodynamických parametrů. Navržené softwarové řešení umožňuje řídit všechna periferní
zařízení pomocí USB, synchronizovat získaná
data a ukládat je do jednoho souboru.
5

Vavrinsky E., Daricek M., Donoval M.,
Rendek K., Horinek F., Horniak M., Donoval
D. (SVUT Bratislava): Bezdrátový systém pro
měření EMG signálů. (Design of EMG Wireless
Sensor System). Důležitou součástí celého modulárního biomedicínckého senzorového systému
(modular biomedical sensor system MBSS) bylo
též použití rozdílového zesilovače pro snímání
nízkoúrovňových signálů. Kromě základních
charakteristik (vysoké zesílení a nízký šum)
bylo dosaženo také několika dalších příznivých
výsledků – velmi nízké napájecí napětí a malá
spotřeba proudu. Systém může být využit při
snímání nejen EMG, ale také EKG či EEG.
Stork M., Novak J., Zeman V. (Plzeň): Modely
některých fyziologických parametrů založené
na spiroergometrických zátěžových testech.
(Models of Some Physiological Parameters
Based on Spiroergometric Exercise Test).
V tomto příspěvku je popsána metoda, jak je
možné na základě spiroergometrických dat
naměřených při vyšetření v laboratoři (na bicyklovém nebo chodníkovém ergometru, kde se
měří řada parametrů, např. tepová frekvence,
ventilace, spotřeba kyslíku atd.) stanovit nelineární matematický model vyšetřované osoby, který pak je možné použít ke stanovení
ekvivalentní zátěže při jiných činnostech (mimo
laboratoř), když je k dispozici např. pouze údaj
o tepové frekvenci testované osoby.
Dudacek K., Mautner P., Moucek R.,
Novotny J. (Plzeň): Stimulátor se zvláštním protokolem pro výzkum v neuroinformatice. (OddBall Protocol Stimulator for Neuroinformatics

Research.) Byl popsán jednoduchý simulátor s předdefinovanými parametry. Simulátor
dále generuje dodatečné signály pro synchronizaci EEG signálů pro počítačový záznam.
Uvedeného simulátoru je možno využít i v experimentální práci.
Jilek J., Stork M. (Culver City, Cal, USA;
Plzeň): Pulzace v manžetě při měření krevního
tlaku: Jsou to oscilace nebo arteriální pulzy?
Pulsations in the Blood Pressure Cuff:Oscillations
or Arterial Pulses? Pulzové vlny, šířící se po
tepenném řečišti po každém srdečním stahu
v podobě „oscilací“, lze zaregistrovat různým
způsobem. Autoři porovnávali záznam získaný
pomocí manžety upevněné na zápěstí s tradičně
snímanými pulzovými vlnami snímanými
z vřetenní tepny invazivně a neinazivně pomocí
„manžetové“ tonometrie a také se záznamem
získaným z prstu pletysmografickou metodou. Pulzové vlny registrované ze zápěstí jsou
srovnatelné s pulzovými vlnami získanými pletysmografickou metodou i ostatními metodami.
Autoři navrhli nové označení „manžetová pulzová metoda“ (cuff-pulse metod) a „manžetové
tepové vlny“ (cuff-arterial waveforms).
Vitek S., Klima M., Husnik L., Spirk D.
(ČVUT Praha): Nové možnosti navigace pro
nevidomé osoby. (New Possibilities for Blind
People Navigation). Byly sestrojeny brýle ve
kterých jsou miniaturní kamery a dle vzdálenosti od překážky jsou pak vysílány tóny různé
výšky do stereofonních sluchátek. Zařízení, které
se upevňuje v oblasti uší splňuje přiměřenou
velikost a flexibilitu. Byly testovány různé typy

zvuků pro optimální navigaci. Jako nejvhodnější
audiosignál se zdá být zvuk struny.
Spulak D., Cmejla R., Fabian V. (ČVUT Praha):
Odhad parametrů střední hodnoty krevního tlaku
založený na elektrokardiografii a fotopletysmografii. (Parameters for Mean Blood Pressure
Estimation Based on Electrocardiography and
Photoplethysmography).
Na skupině 10 dobrovolníků byly porovnány
parametry invazivně změřeného krevního
tlaku s parametry získanými pomocí výpočtu
z časového zpoždění mezi EKG signálem
a signálem z fotopletysmografického senzoru
umístěného na prstu pravé ruky. Výsledné korelace však dosahovaly poměrně nízké úrovně.
Hargas L., Koniar D., Stofan S., Hrianka M.,
Simonova A. (Žilina): Programové zařízení pro
snímání obrazů mikroskopem a zpracování obrazu. (Software Equipment for Microscope Video
Acquisition and Image Processing). Světelný
mikroskop se používá často při zkoumání struktury a pohybu biologických předmětů. Autoři
navrhli nový způsob snímaní pohybu řasnatých
buněk epitelu dýchacích cest pomocí vysokorychlostní digitální videometody s výsledným
matematickým a mechanickým modelem pohybu řasinek.
Rozsáhlý sborník z konference o 420 stranách
obsahuje plné znění všech přednesených sdělení
v angličtině. Pořádající Fakulta elektronická
ZČU jej vydala v nákladu 150 kusů.
(M.Štork, J. Novák)

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE HYGIENA A PREVENTIVNÍ MEDICÍNA
V TEORII A PRAXI, PLZEŇ, 15. 9. 2011
epidemiologie FN Plzeň – se sdělením „Legionelóza v Plzeňském
kraji“) a MUDr. Jaroslav Novák (Ústav tělovýchovného lékařství – se
sdělením „Nebezpečí hypokineze v životním stylu a podpora kardiovaskulární zdatnosti u dětí“).
Úvodní slovo na konferenci přednesl proděkan doc. RNDr. Pavel
Fiala, CSc. Odborný program zahrnoval přednášky o současnosti
preventivního a běžného hygienického dozoru hygieny dětí a dorostu, o otázkách strategie prevence násilí na dětech, prevence úrazů,
nebezpečí hypokineze v životním stylu, prevence posturálních vad
u dětí a možnostech vzdělávání v oboru hygieny dětí a mládeže. V další
části konference se odkryla problematika současné hygieny v oblasti
epidemiologie, hygieny práce, komunální hygieny s aktuálními otázkami hodnocení expozice směsím látek. Kromě aktuálních dat o výskytu
legionelózy v Plzeňském kraji, se v druhé půli rozběhla diskuze kolem
současných problémů hygieny z pohledu Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP, z pohledu přednostů ústavů hygieny, epidemiologie, ochrany veřejného zdraví a preventivní medicíny lékařských
fakult a o otázkách oboru z pohledu Ministerstva zdravotnictví. Po
chutném obědě následoval před hudebním vystoupením poslední blok
k problematice výživy a preventivní medicíny. Zajímavé přednášky se
týkaly možnosti prevence rakoviny výživou, využití fytoprotektivních
látek v prevenci nádorových onemocnění, uplatnění „evidence based
medicine“ v prevenci neinfekčních chorob hromadného výskytu,
aktuální situace v problematice závislosti na tabáku a obezity v ČR.
Neméně zajímavá přednáška prof. MVDr. Rupricha, zástupce Evropské
agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) se zabývala rolí národních
a evropských institucí v oblasti výživy, potravin a jejich bezpečnosti.
Závěrem předsedkyně organizačního výboru doc. MUDr. Dana
Müllerová, Ph.D., přednesla společné závěry konference, poděkovala
přednášejícím i hostům za účast a vyzvala zúčastněné odborníky ke
spolupráci a rozvoji oboru, tak širokého, důležitého a potřebného nejen
v této zemi.
Konference byla zúčastněnými představiteli oboru kladně hodnocena. Bohatý přednáškový program včetně posterové sekce doprovázel
čilý ruch v kuloárech. Příprava a realizace stála plně na nepočetném
týmu pracovníků Ústavu hygieny a preventivního lékařství v Plzni,
kteří přes omezený rozpočet dokázali uspořádat kvalitní celostátní

Na půdě Lékařské fakulty v Plzni, v Šafránkově pavilonu se dne 15. 9.
2011 uskutečnila celostátní konference Hygiena a preventivní medicína
v teorii a praxi – Plzeň 2011.
Záštitu nad akcí převzali: děkan fakulty doc. MUDr. B. Kreuzberg,
CSc., ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni MUDr. P. Tomašuk
a také Společnost hygieny a komunitní medicíny České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
Cílem konference bylo vyjádřit stav a prodiskutovat současnou
náplň základních oborů hygieny a preventivní medicíny přednášené
na lékařských fakultách v České republice a jejich reflexe pro potřeby
praxe jak všeobecného lékaře, tak specializace v ochraně veřejného
zdraví, aktuálně vyjádřit dění v oboru, a také shrnout zkušenosti
a potřeby z jednotlivých lékařských fakult jak mezi subjekty lékařského
školství navzájem, tak v rámci spolupráce vysokoškolských pracovišť
a terénních pracovníků. Hosté konference se rekrutovali nejen z řad
Univerzity Karlovy, ale i Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity
Palackého v Olomouci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Ostravské univerzity. Nedílnou součástí přednášejících i pasivních
účastníků byli zástupci Krajských hygienických stanic, Hygienické stanice hlavního města Prahy, Zdravotních ústavů a Státního zdravotního
ústavu. V bohatém programu vystoupili nejen zástupci všech lékařských
fakult ČR, včetně domovské LF UK v Plzni, ale také představitelé krajských hygienických stanic.
Vítaným hostem byl hlavní hygienik Ministerstva zdravotnictví ČR
MUDr. Michael Vít, Ph.D. Z dalších osobností, které se konference
aktivně zúčastnily, jmenujme: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.,
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., prof.
MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc., doc. MUDr. Jiří Ruprich,
CSc., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., doc. MUDr. Helena Kollárová,
Ph.D., MUDr. Eva Vaníčková, CSc., doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., MUDr. Josef Klepáč a další.
Za naši fakultu vystoupili: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (se
sdělením „Obezita v ČR a preventivní aktivity“), doc. Ing. Zdeněk
Zloch, CSc. (se sdělením „Fytoprotektivní látky a prevence nádorových
onemocnění“), MUDr. Jana Langmajerová (všichni Ústav hygieny
a preventivního lékařství) (se sdělením „Pohybová aktivita a prevence
posturálních vad u dětí“), doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., (Oddělení
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účastníci v závěru jednání odměnili potleskem výborný výkon kytaristy
Josefa Kanty, v jehož podání zaznělo několik známých i méně známých
melodií.
MUDr. Pavel Sedláček
Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK

konferenci, včetně kulturního doprovodného programu a cateringu.
Tato událost se tak stala výchozím bodem v procesu spolupráce
lékařských fakult, terénních pracovišť a Ministerstva zdravotnictví. V
budoucnu by další lékařské fakulty měly převzít štafetu této celostátní
konference a v procesu oborové spolupráce dále pokračovat. Všichni

KONFERENCE „FYZIOTERAPIE V PRAXI“ PLZEŇ, 22.-23.9.2011
Ve dnech 22.–23. 9. 2011 se konala dvoudenní
konference, určená zejména fyzioterapeutům,
ergoterapeutům, logopedům, ale také klinickým psychologům, zdravotně sociálním
pracovníkům a samozřejmě i všeobecným sestrám. Konference se uskutečnila pod záštitou
Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Plzeň, organizačně se
na jejím zdárném průběhu podílela i firma
EDUPROFI, velký dík patří též Lékařské
fakultě UK v Plzni za zapůjčení prostor.
Vzdělávací akci, která byla oceněna kreditními body pro všechny zůčastněné profesní
skupiny, navštívilo zhruba 150 posluchačů ze
všech koutů Plzeňského kraje, ale našli se
i tací, kteří přijeli až z Moravy. Je obdivuhodné, že všichni zůčastnění se dostavili v obou
dnech konání konference, a nikdo neodcházel
předčasně.
To svědčí o skutečném zájmu o odborná
témata, kterých bylo předneseno více než
dvě desítky, a to ze všech oblastí fyzioterapie.
Obohacením celého dvoudenního odborného
jednání byla účast a odborná přednáška MUDr.
Hany Hladové, primářky Oddělení léčebné

rehabilitace FN Plzeň, dále svojí účastí přispěly
ke kvalitě odborného programu i MUDr. Iva
Poustková a MUDr. Helena Sobotková ze
stejného pracoviště.
Kromě fyzioterapeutů a ergoterapeutky
z Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň
a rehabilitační ambulance Interního oddělení
FN Plzeň přednesly svá odborná sdělení
i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN
Plzeň paní Ing. Andrea Mašínová, MBA
a psycholožka Oddělení léčebné rehabilitace FN Plzeň Mgr. Jolana Peňázová. V roli
čestných hostů a zároveň posluchačů podpořily
tuto odbornou konferenci také proděkanka
FZS ZČU a vedoucí Katedry fyzioterapie paní
Mgr. Monika Valešová a odborná asistentka
stejné katedry, paní Mgr. Rita Firýtová.
Zcela zaplněná aula Šafránkova pavilonu
LF UK v Plzni je důkazem toho, že kvalitní
přednášky a dobře zpracovaná odborná témata si najdou své posluchače vždy a všude a to
i v neklidné době českého zdravotnictví.
Světluše Chabrová, Bc.
manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP

Ing. Andrea Mašínová, MBA a Yvona Bergerová

Přednáší Ing. A. Mašínová, předsedají Bc. M. Jiránková a Y. Bergerová
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pie, hyperopie, astigmatismus a anisometropie. K vyšetření refrakce
u nejmenších dětí se používá skiaskopie bílým světlem pomocí lišty
(monokulárně) nebo moderní fotoskiaskopie infračerveným světlem
(binokulární vyšetření refrakce pomocí přístroje Plusoptix). U starších
dětí a u dospělých se vyšetření refrakce provádí automatickým refraktometrem. V léčbě refrakčních vad a tupozrakosti u dětí se používá:
trvalé nošení brýlí, okluze lepšího oka, aktivní výcvik zrakových funkcí
(obkreslování obrázků apod.) a pasivní přístrojové cvičení zrakových
funkcí (pomocí CAM - šachovnice, troposkopem, cheiroskopem).
V případě šilhání pak následuje operace a pooperační nácvik binokularity. Na závěr autorka poukázala na význam mezioborové spolupráce
(pediatr, oftalmolog, ortoptista). Zdůraznila význam aktivní depistáže
dětí s refrakčními vadami, dispenzarizace tupozrakých a šilhavých dětí
a edukace jejich rodičů.
Jako druhá zazněla přednáška autorů Kasl Z., Krčma M. „Atypické
projevy endokrinní orbitopatie“. V první části sdělení se autoři

Dne 7. září 2011 se konal v posluchárně Šafránkova pavilonu večer
Oční kliniky, kterému již tradičně předsedal primář MUDr. Milan
Choc, CSc. V průběhu večera byla přednesena 4 odborná sdělení
s různou tématikou.
Jako první zazněla přednáška autorky Jurčukové M. „Základy diagnostiky a léčby refrakčních vad a šilhání u dětí“. Autorka v úvodu uvedla, že zrak poskytuje člověku 80-90 % informací: barvy, tvary, pohyb,
prostor, vzdálenosti apod. Refrakční vady jsou nejčastější příčinou
poklesu vidění, vzniku tupozrakosti (výskyt 2-4 %) a šilhání (výskyt
4-8%) u dětí. Na vzniku refrakčních vad se podílí v 60% dědičnost,
dále civilizační vlivy - práce do blízka, práce s PC a rasové vlivy (např.
v Japonsku je 70 % výskyt myopie v populaci). Dále autorka uvedla,
že celá řada hereditárních, kongenitálních chorob, traumata a tumory
mohou také ovlivnit refrakci očí dítěte. Nekorigovaná refrakční vada
vyvolává bolesti hlavy, diplopii, šilhání, zarudnutí očí. Proto je důležitá
jejich včasná diagnostika a léčba. K refrakčním vadám patří myo7

ptanibem“. V úvodu přednášky autoři uvedli, že macugen (pegaptanib sodný) je aptamer ze skupiny anti-VEGF 165. V léčbě vlhké
formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) se používá
konvenční dávkovací schéma intravitreáních aplikací Macugenu 0,3 mg
v intervalu 6 týdnů po dobu minimálně jednoho roku. Úspěšnost
léčby Macugenem může být snížena v případě, že je na oku zároveň
detekována některá forma patologie vitreoretinálního rozhraní:
absence odchlípení zadní sklivcové membrány, epiretinální membrána,
vitreoretinální trakční syndrom nebo idiopatická makulární díra.
Vyšetření vitreoretinálního rozhraní je prováděno optickou koherenční
tomografií (OCT).
V druhé části přednášky hodnotili soubor 42 očí 41 nemocných
léčených pro vlhkou formu VPMD na oční klinice LF UK. Patologie
vitreoretinálního rozhraní byla zjištěna u 17 očí (41%) a nezjištěna u 25
očí (59%). V hodnocení centrální zrakové ostrosti (CZO) a objemu
makuly po 12 měsících léčby Macugenem byl ve skupině nemocných
s patologií vitreoretinálního rozhraní zjištěn signifikantně vyšší počet
očí se stejnou nebo zhoršenou CZO a stejným nebo větším objemem
makuly ve srovnání se skupinou bez patologie vitreoretinálního
rozhraní. Závěrem autoři konstatovali, že pokud je detekována konkomitantní patologie vitreoretinálního rozhraní, má monoterapie anti
VEGF preparáty v léčbě vlhké formy VPMD zřejmě limitovanou
naději na úspěch.
V závěru přednáškového večera prim. MUDr. Choc, CSc. poděkoval
všem přednášejícím za kvalitní přednášky, které demonstrovaly širokou
problematiku oftalmologie a popřál oční klinice úspěchy v další práci.
Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO

věnovali problematice diagnostiky u pacientů s endokrinní orbitopatií. Diagnostika je prováděna ve společné poradně, kde je pacient
vyšetřován nejen oftalmologem, ale také endokrinologem a obvykle je
provedeno i sonografické vyšetření očnic a krevní náběry. Autoři dále
ve svém sdělení upozornili na méně časté projevy endokrinní orbitopatie, jako jsou laboratorně němé formy, jednostranné projevy endokrinní
orbitopatie či zvláštní klinické obrazy tohoto onemocnění. Sdělení bylo
doplněno bohatou fotodokumentací. V druhé části přednášky autoři
uvedli kazuistiku pacientky s původně nepozorovanou endokrinní
orbitopatií s velmi atypickými symptomy, u které se ale během několika
týdnů vyšetřování podařilo diagnózu prokázat a byla zahájena úspěšná
léčba kortikosteroidy. U pacientky došlo při této léčbě k výrazné
regresi nálezu.
Jako třetí zazněly přednáška autorky Sovákové I. „Normotenzní
glaukom - a víme jak na něj?“. V tomto sdělení autorka uvedla
současné možnostmi léčby normotenzního glaukomu. U tohoto typu
glaukomu je vzhledem k normálním hodnotám nitroočního tlaku
obtížná nejen diagnostika, ale hlavně jeho léčba. Autorka uvedla, že
základní současnou možností léčby glaukomu je snižování nitroočního
tlaku. I když i u tohoto typu glaukomového onemocnění se snažíme
dále snižovat hodnoty nitroočního tlaku, nastupují zde i další možnosti
léčby jako zlepšení hemodynamiky v oblasti terče zrakového nervu
nebo ovlivnění neuroprotekce. Nakolik byla autorka s touto kombinovanou léčbou úspěšná demonstrovala ve své kazuistice.
Jako poslední zazněla přednáška autorů Rusňák Š., Fidranská H.,
Belfínová Š., Frdlíková D., Kozlerová Š. „Patologie vitreoretinálního
rozhraní - důležitý moment při hodnocení úspěšnosti léčby pega-

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ
21. 9. 2011
Slavnostní večer tělovýchovného lékařství
byl 21.9. 2011 byl věnován životním jubileím prim.MUDr. Jiřího Jeschkeho, CSc.
a MUDr. Jaroslava Nováka. Za neobvykle
početného auditoria ve svém úvodním
příspěvku prof. MUDr. Václav Zeman, DrSc.,
přiblížil posluchačům životní dráhu přednosty
oddělení tělovýchovného lékařství Fakultní
nemocnice v Plzni v letech 1955-1990 prim.
MUDr. Jiřího Jeschkeho, CSc. a asistenta
Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni MUDr. Jaroslava Nováka (pozn.: laudace
v samostatných článcích). Oběma jubilantům
pak předal kytice a popřál hodně zdraví do
dalších let. K blahopřání s dalšími kyticemi se
připojil i předsedající tohoto večera a současně
předseda Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr.
Jiří Motáň, CSc.

osmdesátá léta minulého století a současnost“.
Uvedl rozdíly v oblasti vědecko-výzkumného
zabezpečení vrcholového sportu v osmdesátých
létech a dnes. Na kasuistických příkladech
našich úspěšných reprezentantů dokumentoval přednosti dlouhodobého sledování
dynamiky vybraných funkčních parametrů
při hodnocení účinnosti tréninkového procesu. Totéž platí i pro hráčské kolektivy, jak
uvedl na příkladu extraligových hokejistů
plzeňských „indiánů“.

MUDr. Jaroslav Větvička při přednášce

V dalším programu večera vystoupil doc.
MUDr. Jan Heller, CSc. (FTVS UK Praha) s
příspěvkem „Fyziologie pro sportovní praxi –

MUDr. Jaroslav Větvička (Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace
– ČOV Praha) v příspěvku „Zdravotnické
zabezpečení Českého olympijského týmu při
olympijských hrách 2000 – 2010“ porovnal
očekávaná zdravotní rizika v jednotlivých
místech konání letních i zimních olympijských her, na něž se tým zdravotníků pod
jeho vedením vždy připravuje, se skutečností
v samotném vlastním průběhu této vrcholné
celosvětové sportovní soutěže. I přes pečlivou
přípravu všech preventivních opatření se
mohou vyskytnout neočekávané situace (např.
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nepředpokládané klimatické podmínky), na
něž je třeba reagovat až na místě. V posledních létech se snižuje kvantum s výpravou
dopravovaných léků, neboť polikliniky
v místě konání jsou naprosto dostatečně vším
potřebným vybaveny.
MUDr. Petr Mikoláš (člen Antidopingového
výboru ČR) seznámil přítomné se systémem
antidopingové kontroly u nás („Půl století
antidopingové kontroly v České republice“).
Česká laboratoř pro kontrolu dopingu byla
akreditována u Mezinárodního olympijského
výboru. Ročně prováděla okolo 1200-1500
analýz vzorků, odebíraných pověřenými
komisaři. Asi 70% kontrol připadá na soutěže,
30% kontrol na mimosoutěžní období, v němž
jsou vybraní sportovci povinni informovat
o místě svého pobytu a být kdykoliv na vyzvání ochotni vzorek poskytnout. Pozitivních
nálezů je každoročně okolo 1-2 procent.
V současnosti je akreditace české laboratoře
pozastavena, odebrané vzorky jsou analyzovány v zahraničí.
MUDr. Ludmila Beranová (spoluautoři
J. Novák, V. Zeman, B. Rodek a P. Vrba)
uvedla několik poznámek „K výkonnostním
parametrům hráčů mužstva FC Viktoria Plzeň“.
Mužstvo v jubilejním roce od svého založení
(1911) dosahuje významných sportovních
úspěchů (mistr ligy, úspěchy v evropských
soutěžích). Jedním z významných faktorů

úspěchu je velmi dobrá kondiční připravenost
hráčů, projevující se i v pravidelně kontrolovaných vysoce nadprůměrných parametrech
kardiorespirační kapacity. Poznatků získaných
při zátěžových testech využívají trenéři při
sestavování tréninkového programu, kdy
mohou přihlédnout k individuálním potřebám
každého hráče.

Předsedající doc. MUDr. J. Motáň, CSc.
ocenil výběr témat a kvalitní úroveň všech
přednášek a také popřál jubilantům hodně
spokojených dalších let. V krátkém vystoupení
MUDr. J. Novák poděkoval nejdříve prim.
MUDr. Jeschkemu za dlouhá léta, kdy s ním
mohl spolupracovat v rámci malého nadúvazku na jeho pracovišti, a poděkoval také všem

přednášejícím za jejich ochotu zúčastnit se
aktivně tohoto večera, zejména pak svým
bývalým pražským spolupracovníkům. Poté
všechny přítomné pozval k malému občerstvení
v prostorách menzy v Šafránkově ústavu.
(vz-jn)

Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU LÉKAŘŮ V PLZNI 22.9.2011
3. Výbor SL souhlasí s návrhem, abychom v budoucnu vyhodnocovali
a Diplomem Spolku lékařů Plzeň odměnili nejlepší práce přednesené
na Večerech SL Plzeň, a to za kalendářní rok. Letos na konci roku
vyhodnotíme nejlepší práce za období září 2010 – prosinec 2011. Potom
budeme hodnotit vždy práce za příslušný kalendářní rok a diplomy bychom mohli slavnostně předávat při zahájení Postgraduálních
lékařských dnů, které míváme tradičně v měsíci únoru.
4. Různé:
a) dotaz na nejvhodnější dobu pro výborové schůze – přítomní
členové považují za vhodné začátky schůzí od 16 hodin, ovšem často
se stává, že mají pohotovostní službu či jiné úkoly, v tom případě se ze
schůzky omluví.
b) byl projednán dopis prof. Ryšky, který upozorňoval na nutnost
zapojení většího počtu mladých lékařů do činnosti složek ČLS JEP,
včetně Spolků lékařů, a také na zavádění moderních forem prezentace
sdělení. Členové výboru jsou přesvědčeni, že kvalita sdělení na našich
Večerech SL je vysoká. Mnozí přednášející využívají různé atraktivní
způsoby přednášení (např. běžně jsou již využívány videoprezentace
různých výkonů i operací). Nadále však cítíme, že účast mladých lékařů
na našich aktivitách je poměrně malá. Bylo rozhodnuto, aby všichni
členové výboru SL upozorňovali mladé lékaře i studenty LF na Večery
SL i další akce (při přednáškách, praktických cvičeních, vyvěšováním
programů Večerů SL i plzeňských Postgraduálních lékařských dnů
na vhodných místech, např. ve vitríně Šafránkova pavilonu při vstupu
do posluchárny - kolem vitríny chodí hodně studentů vyšších ročníků
LF). Je třeba studentům říci, že pro účast na přednáškách SL není
podmínkou členství v SL, případně mohou být přijati do SL a po
dobu studia budou osvobozeni od placení příspěvků. SL Plzeň trvale
využívá a i nadále bude využívat k informovanosti čtenářů o akcích,
pořádaných SL, fakultního periodika Facultas nostra.
Doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

Schůze se konala 22.9. v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty UK
na Lochotíně. Schůzi zahájil a řídil doc. MUDr. J. Motáň, CSc., předseda
SL Plzeň. Na programu bylo několik závažných bodů:
1. Příprava Postgraduálních lékařských dnů – Plzeň 2012. Byla
zvažována nosná témata pro tuto akci, která se bude konat ve
dnech 14.2., 15.2. a 16.2.2012 v součinnosti s Lékařskou fakultou
UK, Okresním sdružením ČLK Plzeň–město a Fakultní nemocnicí
v Plzni. Byla navržena řada témat, jako např. „Oborové novinky“,
„Onemocnění mozku“, „Plicní choroby“, „Nové a neobvyklé syndromy“, „Nejčastější diagnózy v naší praxi a současné možnosti
diagnostiky a léčení“. „Forenzní medicína“, „Medicínské právo“ aj.
Nakonec se výbor rozhodl pro následující nosné téma blížících se
Postgraduálních lékařských dnů – Plzeň 2012: „Nové diagnostické
a terapeutické postupy v lékařství“. „Varia“. Výbor je přesvědčen,
že toto je dostatečně široké téma – vždyť se stále objevují nové postupy,
ale zároveň i jejich úskalí a komplikace! Lze tudíž přihlásit i práce,
které ukazují na problémy nových a nadějných postupů (jako příklad
lze uvést biologickou léčbu některých chorob). Téma „Varia“ uvádíme
tradičně – v jeho rámci mohou přihlásit práci i odborníci z teoretických
oborů, praktičtí lékaři apod.
Některé úkoly, vyplývající z přípravy akce:
Během měsíce října event. začátkem listopadu vybraní členové výboru
SL osloví (jako v minulých létech) přednosty jednotlivých pracovišť
s výzvou k aktivní účasti na PGLD-2012. Doc. Zavázalová a její tým
(sekretářka Stříbrná, dr. Techlová) budou shromažďovat přihlášky
a souhrny a další organizační záležitosti v Šafránkově pavilonu. Prim.
Šebor pomůže s vyřízením kreditů České lékařské komory.
2. Nominace delegáta na mimořádný sjezd ČLS JEP. Předseda ani
vědecký sekretář, rovněž ostatní přítomní členové výboru se nemohou
jednání zúčastnit, takže tentokrát SL Plzeň nebude mít na sjezdu ČLS
JEP své zastoupení.

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY – PLZEŇ 2012
Na všechna pracoviště LF UK v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni
a všem členům Spolku lékařů v Plzni byla rozeslána informace o Postgraduálních dnech 2012. PG dny 2012 se jako již tradičně budou konat
v Šafránkově pavilonu na Lochotín, Alej Svobody 31, ve dnech 14. 2.,
15.2. a 16.2. 2012, tj. v úterý, ve středu,a ve čtvrtek odpoledne. Pořadateli
PG dnů 2012 jsou Lékařská fakulta UL v Plzni, Spolek lékařů v Plzni
a Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Okresním sdružením ČLK
– Plzeň město.
Témata: Nové diagnostické a terapeutické postupy v lékařství. Varia
(možno i formou posterů). Vzhledem k velkému zájmu o toto jednání
chceme umožnit účast co nejširší lékařské veřejnosti. Jednání ve výše
uvedených dnech proto proběhne vždy v odpoledních hodinách.
Přihlášky k aktivní účasti na lékařské dny i souhrny je nutno odeslat

do 15. 12. 2011, souhrny písemně nebo v elektronické podobě ve formátu Word na disketě, CD - vše na Ústav sociálního lékařství LF UK
v Plzni, Alej Svobody 31, Plzeň, PSČ 323 18. Přednostně doporučujeme
zaslat přihlášky i souhrn e-mailem na adresu: vanda.stribrna@lfp.cuni.
cz. Bližší informace lze získat e-mailem tamtéž nebo na telefonním čísle
377 593 540. Pořadatelé žádají o dodržení termínu předání přihlášek,
aby bylo možné včas sestavit program akce a zajistit distribuci pozvánek a programů. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Přihlášku lze
obratem získat na vyžádání e-mailem od paní V. Stříbrné. V přihlášce
upozorňujeme zejména na pečlivé vyplnění všech bodů přihlášky, zejména uvést u každého autora i u všech spoluautorů plné tituly i názvy
pracoviště (pracovišť), aby údaje ve Sborníku souhrnů z konference
byly správné.
(Jiří Motáň)

PROJEKTY V RÁMCI PROGRAMU PODPORY „INOVACE“
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II.
výzvu k předkládání projektů v rámci programu
podpory INOVACE - Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví.
Mezi podporované aktivity patří
a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí
a v ČR.
b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví

ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů
(pouze v případě, že byla současně s přihláškou
užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v
ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí
a ochranných známek v zahraničí. Podrobnosti
jsou uvedeny na webových stránkách http://
www.businessinfo.cz/cz/clanek/oppi/vyhlaseniprogramu-inovace-patent/1001605/57365/
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V případě zájmu je vhodné kontaktovat
pracovnice Asistenčního centra, nejlépe Mgr.
Kateřinu Bejvlovou jana.bejvlova@lfp.cuni.cz a
Mgr. Janu Klasnovou jana.klasnova@lfp.cuni.cz.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy LF
a FN v Plzni

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ LEOŠ HEGER NAVŠTÍVIL PLZEŇ
Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš
Heger, CSc. přijel v květnu do Plzně vysvětlit
reformu ve zdravotnictví. Přetiskujeme odpovědi pana ministra na otázky novinářů při
vystoupení v Měšťanské besedě 24. 5. 2011
(*) a připojujeme několik dalších zajímavých
odpovědí pana ministra na otázky, uvedené
v dalších médiích (**,***).
Když se řekne reforma, člověk obvykle
zpozorní. Většinou to totiž znamená zdražení
služeb pro obyčejné lidi.
Když chceme měnit něco ve velkém systému, jako je zdravotnictví, tak to můžete
udělat revolučně nebo evolučně, tedy vývojově.
Reforma je něco mezi tím. Některé věci
v českém zdravotnictví je potřeba po 20 letech
změnit razantně, ale není jich moc. Například
chceme umožnit pacientům si připlatit za
nadstandard. Jsou tam ale i kroky nepříjemné
a my jsme velmi pracovali na tom, jak je
omezit a směřovat je spíše k poskytovatelům
péče, lékařům, zdravotnickým zařízením a ke
zdravotním pojišťovnám. To je klíčový bod
reformy – donutit zdravotní pojišťovny dělat
práci, která by systém kultivovala a vedla je
k větší efektivitě. Změny, které dopadnou na
pacienta, by neměly být velké.
Za den v nemocnici zaplatí člověk namísto 60 korun stovku, návštěva specialisty bez
doporučení podraží z 30 na 200 Kč, obyčejné
plomby u zubaře se mají platit rovnou,
návštěva u jiného než „svého“ lékaře vyjde
namísto 30 korun hned na 90. A další peníze
za tzv. nadstandard. Kde na to mají lidé, třeba
důchodci, brát?
Férově přiznávám, že se zvýší poplatek za
hospitalizaci, jeden den bude stát sto korun.
Částka je nastavena tak, aby zhruba odpovídala nákladům na pobyt v nemocnici. Pokud jde
o ty plomby, tak to je takový choulostivý bod,
který je zatím stále diskutován. Plomby byly
vybrány proto, že je to velký motivační efekt
na to, aby lidé na své zdraví v tomto detailu
mysleli. A když říkáte, jak chudák důchodce
k tomu přijde, že si má plombu zaplatit, tak my
jsme to věkově omezili. Od 65 let výše plomby
lidé platit nebudou a zaplatí jim je zdravotní
pojišťovna.
Co když budu potřebovat víc dní v nemocnici a nebudu na to mít? Pošlou mě domů?
Myslím si, že u nás existuje institut hmotné
nouze, takže lidé, kteří jsou opravdu chudí
a nemají peníze, z toho budou vyloučeni. Pro
pacienty, kteří jsou dlouhodobě v lůžkové
péči, například v léčebně dlouhodobě nemocných se připravuje daleko snazší přechod do
statutu sociálního lůžka tak, aby měli stejné
podmínky jako lidé v domovech důchodců.
Bohužel pořád máme příklady lidí, kteří mají
rodiny, ale ty se o ně nestarají. Nechají je ležet
v léčebně, kam si přijdou jednou za měsíc
pro důchod. Takže ten problém má i svou
druhou stránku než jen zátěž pacientů, kteří
se v nemocnici ocitnou. A pak je potřeba říci
ještě jednu důležitou věc. Současná medicína
automaticky zvyšuje kvalitu a výsledky své
práce a to vše pokládá za naprosto běžné.
Co konkrétně máte na mysli?
Dneska se například onkologická onemocnění léčí zhruba od pěti miliard dráž každým
rokem, než se léčila před pěti lety. A péče
i výsledky léčby tomu odpovídají. Přestože
každý říká, já si platím celý život zdravotní pojištění,tak v té výši, ve které si platí,
na všechno, co dnešní medicína potřebuje,
nestačí.

Můžete ještě trochu konkretizovat pojem
nadstandard? Je to tak, že kdo má peníze,
bude si moci dovolit lepší a kvalitnější péči?
Příkladů nadstandardu nemáme moc, protože
rozhodně nechceme snižovat standard péče.
Jestliže se za posledních 15 let běžná operace
žlučníku vyvinula tak, že se už nedělá cestou
řezů, ale laparoskopicky, tak to už je dnes standardem. Přestože je daleko dražší. A my chceme
tyto standardy zachovat, nikdo se nemusí bát, že
půjdeme na úroveň před 15 lety.
Tak uveďte nějaký typický příklad.
Třeba operace oční čočky. Člověk, který má
například šedý zákal a vymění se mu čočka,
tak se vymění za plastovou dokonalou čočku,
která stojí asi tři tisíce korun. Pokud ten
člověk předtím nosil brýle na čtení, bude je
muset nosit i po zákroku. Ale existují i čočky,
které jsou podstatně dražší a mají dva fokusy,
takže člověk už má potřebu brýlí omezenou
a nemusí je mít úplně na všechno. Lidé, kteří
budou mít o lepší čočku zájem, by měli mít
možnost si na ni připlatit.
Pokud reformu prosadíte, změní se něco
pro pacienty v Plzni? Přestanou třeba někam
proudit dotace?
Zatím jsme na úrovni diskuze o redukci
řekněme pěti procent lůžek v tomto roce ve
Fakultní nemocnici v Plzni. Na pacienty by to
nemělo příliš dopadnout.
Doplňujeme ještě odpovědi z dalších
rozhovorů.
Základní péče, ať už jde o angínu nebo onkologická onemocnění, bude vždy plně hrazena?
Nemusí být. Principiálně ale platí, že
všechny příplatky na péči, která je z medicínského hlediska pokládána za potřebnou, musí
určit zákon.
Čili připouštíte, že i na elementární vyšetření
by se mohlo připlácet?
Ano. Teď třeba proběhla bouřlivá diskuse o amalgánových plombách, což je
nejzákladnější stomatologický výkon, který
každý potřebuje. Pokud si ho pacienti zaplatí,
dojde k naplnění principu, že systém veřejného
zdravotního pojistného musí být udržitelný
a kvalitní. Cesty jsou jen dvě, buď zvýšení
pojistného nebo připlácení.
Proč jste nezvolili tu první?
Zvyšování pojistného je nejjednodušší,
protože zasahuje bez rozdílu všechny i když
chudé méně a bohatší více. Pokud platí jen
nemocní, dostanete do systému peněž méně.
První možnost jsme přesto nezvolili, neboť
pojistné by výrazně zasáhlo i zaměstnavatele
a ještě víc by to zvýšilo cenu práce, která je už
tak hodně vysoká. Navíc naše zdravotnictví je
poměrně málo efektivní, říká se o něm, že je to
černá díra na peníze.
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Podle Transparency International by se ve
zdravotnictví dalo ušetřit 20 – 40 miliard ročně.
Tak to jsou emotivní odhady a směřují do
oblasti korupce. Ale zdravotnictví je relativně
neefektivní hlavně kvůli pacientům, protože ti
si dneska mohou dělat, co chtějí, a mají příliš
mnoho volnosti.
Co tak strašného si dovolujeme?
Můžete jít k jakémukoliv lékaři, máte svobodnou volbu, jestli nejdřív k praktikovi, nebo
rovnou ke specialistovi a kolik jich po sobě
navštívíte.
To je špatné?
Z pohledu pacienta ne, z hlediska systému ano.
V zahraničí to tak nefunguje?
V zahraničí se zvláště po hospodářské krizi
výrazně přiklánějí k regulované péči.
Jste spokojen s dohodou o doktorských
platech?
Lékaři neprotestují, peníze dostali, takže
zatím je to dobré. Teď čekají, jestli v tom
budeme pokračovat i příští rok. Což budeme,
protože jsme to slíbili. Ale musejí nám trochu
pomoci s reformou.
Jak?
Z politického hlediska tím, že proti ní nebudou protestovat a organizovat velký odpor.
V nemocnicích pak mají obrovskou možnost
šetřit, pokud budou mít zájem.
Ve zdravotnictví bude chybět deset miliard
korun. To nikomu ve vládě nedošlo, že zvýšení
DPH sice vylepší stav státní pokladny, ale
nemocnice obere o 4,5 miliardy?
Jsem členem vlády, která si řekla, že sníží
deficit státního rozpočtu. Na druhou stranu
každá taková redukce vede k úsporám v jednotlivých resortech. Ve zdravotnictví to ještě
není tak hrozné, protože hlavní část peněz
proudí do systému ze zdravotního pojištění.
Zvyšování efektivity je ale nutné.
Jak jde s vaším záměrem racionálně nakládat
s prostředky dohromady to, že chcete potrestat některé pojišťovací ústavy a část jejich
zisku dát Všeobecné zdravotní pojišťovně,
která zdaleka tak úspěšná není?
Úspory jsou jen u těch menších, které se
chovají sice racionálněji, ale zároveň tvrději
vůči poskytovatelům zdravotní péče, jímž
platí daleko méně. Takové šetření na úkor
zdravotních zařízení je nespravedlivé a vede
k tomu, že nemocnice nemohou lépe zaplatit
své lékaře. Řekli jsme si, že když vezmeme jen
třetinu naspořených peněz a přerozdělíme je,
tak pořád budeme nad tou polovinou, kterou
bychom jim vzali nejradši. Dvě třetiny peněz
menším pojišťovnám zůstanou.
Největší výdaje ze zdravotnického
rozpočtu padají na léčbu chronicky nemocných lidí. Zejména VZP si stěžuje, že na tyto
pacienty doplácí, a proto má vysoké náklady.
Připravujete nějaké opatření?
Od počátku příštího roku budeme vybrané
pojistné přerozdělovat mezi pojišťovnami
nejen podle věku a pohlaví jejich klientů,
ale i na základě četnosti chronických chorob.
Hlavním cílem je dosáhnout situace, aby zdravotní pojišťovny neměly motivaci zbavovat
se těchto pacientů. Pak se může dokonce
stát, podobně jako tomu je v Holandsku, že
se chronicky nemocní stanou pro pojišťovny
atraktivními a budou je vyhledávat. Když
totiž zvládnou tyto pacienty systematicky
organizovat dle jasně daných algoritmů,
klesnou jim jednotkové náklady. Nejprve si
chceme vyzkoušet pilotní projekt managementu chorob na diabeticích. V zemi totiž hoří

tichý boj mezi praktickými lékaři a diabetology, ke komu vlastně mají chodit. Za chvíli
bude cukrovkářů milion, a když se nechají
diabetologům, vytvoří se zde paralelní síť
vyšších praktických doktorů, což zvýší náklady
systému. Budeme muset asi nařizovat, jak
si pole mezi sebou rozdělí. Zřejmě budeme
muset zavést i vyšší regulační poplatky, abychom je mohli slevit u těch pacientů, kteří
budou svého lékaře poslouchat.
Jaký je momentálně stav bojiště, s lékařskou
komorou a odbory? Vedou se plamenné řeči,
nebo jste schopni si normálně sednout, dát si
kafe a mluvit?
S Martinem Engelem (šéf Lékařského
odborového klubu – pozn. red.) ano, ten se
chová standardně a netváří se, že by chtěl
někoho hnát do ulic. Česká lékařská komora
si ale žije svým životem, nikoho nepotřebuje

a jestli nás potřebuje, tak jen na to, aby
měla boxovací pytel. Odborné společnosti
se zase chovají jako správní lobbisté: jednou
nás mají rády, jindy zase ne. Přesto myslím,
že jsme toho pro lékaře udělali dost. Za
nejvýznamnější považuji formulaci poskytování zdravotní péče lege artis v zákoně
o zdravotních službách, která říká, že lékař už
při léčbě neručí za vše, ale v rámci podmínek,
v nichž je nucen pracovat.
Přesto to vypadá, jako by se lékaři zlobili.
Část z nich tvrdí například, že nás budou v nemocnicích operovat místo chirurgů očaři?
To je pravda asi z desetiny. Za pacienta samozřejmě i nadále odpovídá odborník
podle jeho diagnózy. Nová personální
vyhláška ale mění pravidla, kdo má v noci
sloužit na oddělení. V západních zemích
mají na odděleních v noci službu nejmladší

lékaři po zácviku, aby dokázali poznat, kde
může nastat průšvih a musí se volat seniorní
lékař. Samozřejmě vyjma JIP a pooperačních
pokojů. Kdežto u nás musejí sloužit všude i ti
nejkvalifikovanější. Nemocnice tak vydávají
za příplatky moc peněz, a ještě vznikají problémy se zákoníkem práce ohledně výše
přesčasů. Takže teď chceme tuto situaci napravit. Z pohledu lékařů asi násilně. Komora totiž
před dvěma lety připravila plán Nemocnice
21. století a tam ještě o dost nafoukla tehdejší
personální normativy. A my je teď tlačíme
opačným směrem.
(r)
(*) Veselá D.: Heger: Reforma nemá lidi
bolet.PD 28.5.2011, s. 13
(**) Perníková K.: Za černé plomby se
platit bude. PD 11.6.2011, s. 13
(***) Šperkerová A.: Jsem boxovací pytel.
Euro, 3.10.2011, s. 32

KDO JE MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ MILOŠ HEGER
nického managementu. Byl místopředsedou Správní rady Interní grantové
agentury Ministerstva zdravotnictví.
Od r. 2002 vykonával Leoš Heger funkci zastupitele města Hradec
Králové za ODS a dva roky byl předsedou finančního výboru. V roce 2008
byl jako nestraník ODS nominován do senátních voleb, kde ve druhém
kole neuspěl.
Vedle řady dalších funkcí byl členem Vědecké rady Ministerstva
zdravotnictví ČR a předsedou Asociace nemocnic ČR. Až do roku
2009, kdy vstoupil do TOP 09, nebyl členem žádné politické strany.
V roce 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR a posléze se stal
ministrem zdravotnictví.
Aktivně sportuje, kromě plavání je vyznavačem cyklistiky, letní i zimní
turistiky a veslování. Je předsedou veslařského klubu v Hradci Králové.
Mimo jiná uznání mu byla udělena zlatá medaile Lékařské fakulty UK
v Hradci Králové, ocenění Manažer roku 2007 a cena města Hradec
Králové Primus inter pares.
(r)

Miloš Heger se narodil 11.2.1948 v Hradci Králové. Maturoval v r. 1966
na gymnáziu J.K. Tyla v Hradci Králové, poté studoval na tamní Lékařské
fakultě UK. Po promoci v r. 1972 pracoval ve Fakultní nemocnici HK jako
rentgenolog. V 70. letech se podílel na zavádění počítačové tomografie
a ultrazvukového zobrazení v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky. Vedl
první CT pracoviště v republice. Od roku 1972 působil na katedře radiologie
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve funkcích vědecký
asistent, vědecký pracovník, odborný asistent a docent. Čtyři roky pracoval
v zahraničí na rentgenologických pracovištích v USA, Kuvajtu a Německu.
Od r. 1990 zastával funkci proděkana pro rozvoj LF UK v Hradci Králové.
V letech 1991-1994 působil jako přednosta radiodiagnostické kliniky
v Hradci Králové. Od roku 1993 vykonával rovněž funkci náměstka
ředitele pro léčebně preventivní péči. V roce 1996 se stal ředitelem Fakultní
nemocnice Hradec Králové. V souvislosti se vstupem do vysoké politiky se
v roce 2009 na vlastní žádost této funkce vzdal. Aktivně ovlivňoval zdravotnický management a směřování zdravotní politiky ČR. Podílel se na
realizaci programů kvality a dalších moderních metod v oblasti zdravot-

PRIMÁŘ MUDR. JIŘÍ JESCHKE, CSC. – 85 LET
V červnu letošního roku se dožil 85 let
dlouholetý primář oddělení tělovýchovného
lékařství Fakultní nemocnice v Plzni a bývalý
krajský odborník oboru pro Západočeský kraj
MUDr. Jiří Jeschke, CSc. Jubilant patří ke
generaci zakladatelů tělovýchovného lékařství
v Československu, s rozvojem oboru spojil
celý svůj život.
Rodák z Olomouce studoval medicínu
v bouřlivém poválečném období na nově
založené Lékařské fakultě UK v Plzni. Byla
to doba, kdy pro nedostatek poslucháren se
přednášelo i v různých společenských zařízeních
a kdy byl také výrazný nedostatek učebních
textů, takže studium kladlo na posluchače
zvýšené nároky. Po promoci roku 1951 nastoupil MUDr. Jeschke na interní kliniku profesora MUDr. Bobka. V roce 1954 absolvoval
specializační kurz tělovýchovného lékařství,
ve kterém byli vyškoleni první odborníci
oboru. Roku 1955 založil v plzeňské Fakultní
nemocnici Oddělení tělovýchovného lékařství,
jehož byl přednostou do roku 1990 a které
vybudoval v moderní a uznávané diagnostické
centrum. Velmi záhy poznal význam oboru pro
vyšetřování a sledování nemocných osob, a tak
vedle vyšetřování sportovců zavedl na oddělení
začátkem sedmdesátých let funkční diagnostiku zaměřenou na vyhledávání a sledování
nemocných s ischemickou chorobou srdeční
a hypertenzí. Také proto velice těžce nesl, když

v roce 1997 nenadálé a neočekávané rozhodnutí tehdejšího ředitele fakultní nemocnice
vedlo k úplnému zrušení tohoto pracoviště.
Dr. Jeschke byl jedním z prvých, kteří u nás
vědecky zdůvodnili vhodnost rekondičních
tréninkových táborů u osob po infarktu myokardu. Každoročně se pod jeho vedením ve
spolupráci s internistou MUDr. M. Kučerou,
CSc., a s prim. rehabilitace MUDr. Suchanem
konal letní tábor v překrásném prostředí
Hracholuské přehrady a řadu let též zimní
tábory v Krušných horách a na Šumavě. Své
zkušenosti publikoval ve více než 80 pracích.
Jeho vědecká činnost byla korunována v roce 1975 úspěšnou obhajobou kandidátské
disertační práce na téma „Tělesná zdatnost
nemocných po srdečním infarktu“.
Ani důchod nebyl pro jubilanta důvodem
k ukončení aktivity. Spolupracoval s II. interní
klinikou FN Plzeň na výzkumných úkolech
v oblasti preventivní kardiologie, zaměřených
např. na prevalenci základních kardiovaskulárních rizikových faktorů v české populaci
v letech 1985-2009 (studie MONICA), na vztah
zvýšených hladin homocysteinu k riziku ICHS,
na sledování pacientů po ischemické centrální mozkové příhodě ve vztahu k rizikovým
faktorům ICHS, a dalších.
Není možno opomenout jubilantovu
rozsáhlou dobrovolnou činnost na poli tělovýchovy. Byl dlouholetým lékařem prvo11

ligového mužstva házené Škoda Plzeň
a házenkářského reprezentačního družstva
Československa a ČR. Mnoho let byl členem
světového vrcholného orgánu házené – mezinárodní házenkářské federace (IHF), kde byl
zodpovědný za oblast dopingu. Za svoji práci
obdržel řadu tělovýchovných vyznamenání
a uznání.
Jubilant spojoval celý svůj život s aktivní
sportovní činností. V dorosteneckém věku

Prim. MUDr. Jiří Jeschke, CSc. v rozhovoru
s trenérem FC Viktoria Plzeň Pavlem Vrbou

patřil mezi nejlepší plavce Západočeského
kraje v poválečných letech. Startoval v národní lize basketbalu. V letech 1947 až 1957 byl
členem čs. reprezentačního družstva kanoistů.
V té době byl třikrát mistrem republiky. V roce
1954 obsadil 4. místo na mistrovství světa
ve Francii. I v současné době zůstává sportu věrný, mezi jeho nejoblíbenější pohybové
aktivity patří tradičně nohejbal a lyžování,
Rád relaxuje na chalupě na Bezvěrovsku. .
Co popřát kolegovi Jiřímu k tomuto
krásnému životnímu výročí? Samozřejmě
především pevné zdraví a mnoho radosti
v kruhu nejbližších, udržet si nadále svoji
dosavadní tělesnou i duševní aktivitu.
Všichni z okruhu Tvých známých kolegů
a spolupracovníků se s Tebou i nadále budeme
rádi setkávat jak na našich „Purkyňkách“,

sjezdech a konferencích, tak při společenských
příležitostech. Ad maltos annos!
Prof. MUDr. V. Zeman, CSc.
Pozn. red.: (*) Škodí nebo prospívá
fyzická činnost srdci, postiženému infarktem? Systematické, vhodně volené tělesné
zatěžování, činí srdeční práci ekonomičtější,
účelnější.To se projevuje nižším vzestupem tepů
při práci nebo sportu. Cvičení působí příznivě
i na cévní aparát. Při dobře prováděném
tréninku stoupá krevní tlak při fyzické zátěži
podstatně méně a po jejím ukončení dochází
dokonce k jeho poklesu. Konečně se stává
ekonomičtější též práce pohybové soustavy.
kyslík se ve svalstvu lépe využívá a organismus
jako celek ho potřebuje méně. Naše dlouholeté zkušenosti s nemocnými po srdečním
infarktu svědčí pro to, že systematická, správně

dávkovaná fyzická činnost zvyšuje celkovou
zdatnost a výkonnost srdečního svalu. I když
zcela nechrání před novým onemocněním
srdečním infarktem, příznivě ovlivňuje při
jeho vzniku průběh choroby. Na druhé straně
by nadměrná fyzická zátěž mohla srdce osob
po srdečním infarktu přetížit. Mohlo by dojít
k nedokrevnosti srdečního svalu, poruchám
srdečního rytmu a po delší době i k srdečnímu
selhání. Prospěšná fyzická práce je tedy mezi
oběma extrémy, nečinností a přetěžováním.
Správně prováděný rekreační sport by nás měl
provázet po celý život.
(*) Jeschke J.: Rekreační pohybová aktivita nemocných po srdečním infarktu. KÚNZOZV Plzeň, IV. vydání, 1986.

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU MUDR. JAROSLAVA NOVÁKA
Kolega Jarda Novák je dnes již vzácným typem renesanční osobnosti,
jeho cit pro umění a i rozsáhlé sbírky mohla obdivovat odborná i laická
veřejnost již několikrát v rámci výstav na Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni: 2007 – Medicína ve výtvarném umění a ve stejném
roce též Plzeňská věž převyšuje kopce, 2008 – Chodsko v obrazech, 2009
– Betlémy.
Dr. Novák je široce vzdělaný humanista a má bezesporu vynikající
vědecko-žurnalistické vlohy. Je důstojným representantem celé naší
lékařské fakulty, ale hlavně plzeňského Ústavu tělovýchovného lékařství,
na němž se stal pokračovatelem krásných tradic svého prvního učitele doc.
dr. Zdeňka Hornofa, zakladatele Plzeňského lékařského sborníku a zaníceného znalce Purkyňova díla a historie lékařství vůbec. Tak jako Hornof,
tak také Novák je přesvědčen o vysoké důležitosti fakultní ediční činnosti,
kterou považuje nejen za zdroj informací pro čtenáře, ale také za kroniku
fakultního dění a tím vizitku celé školy pro historiografy příštích generací.
Pod jeho vedením se vyvíjí „Facultas nostra“ z původního informačního
buletinu v časopis vysoké vzdělávací a kulturní úrovně a stává se orgánem,
šířícím humanitní myšlenky mezi vysokoškolskými studenty a učiteli, orgánem, reprezentujícím důstojně plzeňskou část Univerzity Karlovy.
Za celou redakční radu Facultas nostra, spolupracovníky a kolegy z naší
fakulty, blahopřejeme!
(vek, jas, jk)

MUDr. Jaroslav Novák oslavil 14. 8. neuvěřitelné sedmdesátiny. Svými
aktivitami jak na poli sportu, tak i kultury, cestovatelskými zálibami
dokazuje, že nejen drží krok se svými vrstevníky, ale předstihne i ročníky
mladší.
Narodil se v Plzni, v rodině se sportovní tradicí, což ho jistě ovlivnilo
v jeho pozdější kariéře, ale vůbec i v životě. Po promoci na LF UK
v Plzni v roce 1964 nastoupil na místo asistenta na Ústavu tělovýchovného
lékařství (TVL) a Ústavu fyziologie tamtéž, pracoval pod vedením známého doc. Hornofa a neméně proslulého doc. Vlka.
Po skončení povinné vojenské služby působil 14 let jako asistent
Ústavu TVL LF UK v Plzni. Své znalosti z fyziologie a tělovýchovného
lékařství zúročil během šestiletého působení v Laboratoři fyziologie
a tělovýchovného lékařství Oddělení vrcholového sportu Výzkumného
ústavu tělovýchovného FTVS UK v Praze, další čtyři roky působil
v Laboratoři klinické biochemie a fyziologie Ústavu národního zdraví
pro vrcholový sport. V následném pětiletém období pracoval v Oddělení
tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Plzni, v roce 1997 se
„vrací na místo činu“, tedy opět na Ústav TVL LF UK v Plzni, kde působí
dosud.
Výzkumné zaměření MUDr. Jaroslava Nováka je velmi obsáhlé: od
zkoumání zdravotní problematiky a úrazové prevence u žáků sportovních tříd, plavců a dalších sportovců, přes sledování různých parametrů
a specifických testů k určení výkonnostních předpokladů u vrcholových sportovců až ke sledování odezvy na extrémní vytrvalostní zátěž
u sportovců spolu s rychlostí regenerace. Je znám jako autor nebo spoluautor mnoha původních prací i vysokoškolských skript. Podílel se autorsky na tvorbě tréninkových programů v dálkovém plavání a sportovním
otužování. Ovládá čtyři jazyky, které využívá při přednáškách a sympóziích
po celém světě.
Během své kariéry zastával různé funkce v tělovýchově jako trenér,
rozhodčí, funkcionář a lékař, zejména v plaveckých sportech. Sport,
kterému se nejvíce věnoval a dosud věnuje je vodní pólo. Není bez
zajímavosti, že se od r. 1993 více než deset let jako trenér a týmový
lékař pravidelně zúčastňoval všech startů české ženské reprezentace ve
vodním pólu na mistrovství Evropy a v kategorii juniorek i mistrovstvích
světa.
Jeho zálibu ve vodních sportech, zejména ve vodním pólu „podědily“
obě dcery a též syn si oblíbil tento sport, všichni na vrcholové úrovni. Dá
se říci, že vodním sportem žila léta celá rodina, také manželka Helena jako
tělocvikářka vyučuje tělocvik na základní škole a plavání patří k jejím
nejoblíbenějším sportům.

V pozadí Rýzmberk u Kdyně

FRANCOUZSKÉ VELVYSLANECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE:
PŘEDÁVÁNÍ CEN MLADÝM VĚDCŮM, PRAHA 6. 9. 2011
Slavnostní předávání cen za jaderné a počítačové vědy, za chemii, farmacii a lékařství,
které mladým českým vědcům uděluje
Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi AREVA,
BULL, Rhodia ČR, Sanofi a Pierre Fabre

Médicament se uskutečnilo dne 6. září 2011
v prostorách Buquoyského paláce v Praze.
Původně stanovený termín na 16.6. musel
být vzhledem ke stávce dopravců odložen,
a dík patří jak Francouzskému velvyslanectví,
tak všem odměněným i dalším účastníkům
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této události, že její již tradiční průběh tím
nebyl nijak narušen. Slavnostní ceremoniál
proběhl za účasti čestného hosta pana profesora Jeana-Marie Lehna, nositele Nobelovy
ceny za chemii, a J. E. velvyslance Francie
v České republice pana Pierra Lévyho.

„Chtěl bych pogratulovat vítězům. Všichni studenti, kteří se této významné vědecké soutěže
zúčastnili, projevili velké nadání a věříme, že se tradice těchto výzkumů podpořených významnými
společnostmi udrží i nadále“, řekl Pierre Lévy.
„Do Prahy jezdím velmi rád, je to nejkrásnější
město na světě. Při této příležitosti je na místě
poděkovat všem sponzorujícím firmám, že
umožnily rozšířit okruh oborů o dva další ke
třem již tradičním. Velmi si vážím pocty, které
se mi dostává pojmenováním jedné z cen – za
chemii – mým jménem. Sluší se také připomenou,
že letošní rok nazýváme Mezinárodním rokem
chemie. Připomínáme si totiž sté výročí udělení
Nobelovy ceny za chemii Marii Curie Sklodowské
v r. 1911,“ připomněl prof. Jean-Marie Lehn.

S pozdravnými projevy vystoupili zástupci
všech sponzorských firem. Slavnostního předání
cen se vedle odměněných autorů opět zúčastnili
koordinátoři soutěže z jednotlivých fakult,
školitelé laureátů, zástupci vysokých škol, hosté
z řad rodinných příslušníků a přátel a další hosté.
Za kvalitu svých výzkumných prací realizovaných v rámci doktorandských či magisterských studií byly, na základě celostátní soutěže
a ústních prezentací před odbornými komisemi
složenými z českých a francouzských vědeckých
specialistů, z uchazečů vybraných jednotlivými
vysokými školami, oceněni vždy nejméně tři studenti v každé kategorii. Všichni tito studenti dostali od partnerských společností cenu v podobě
šeku. Dva nejlepší z každé kategorie pak navíc
od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrželi studijní stipendium na měsíční
výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle
svého výběru.
V soutěžích, jejichž tradice běží již druhé
desetiletí, připadla první místa následujícím
studentům:
„Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre
Médicament“ za lékařství panu Sameru Al-

Durymu (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci Králové) za jeho práci na jaterních
onemocněních.
„Cena Sanofi za farmacii“ slečně Iloně
Chlubnové (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) za výzkumnou práci zaměřenou
na syntézu bioaktivních glykokonjugátů.
„Cena Jeana-Marie Lehna – Rhodia“ za
chemii slečně Martině Nádherné (Univerzita
Karlova v Praze), která pracovala na iontových
kapalinách.
V letošním roce byly zavedeny dvě nové
ceny: „Cena Henriho Becquerela – AREVA“
udělovaná za příspěvek k opětnému příklonu
k využití jaderné energie a „Cena Josepha
Fouriera – BULL“ za počítačové vědy.
První místo v soutěži o „Cenu
Henriho Becquerela – AREVA“
získal Vítězslav Jarý, student
Českého vysokého učení technického v Praze, za svou práci na
scintilačních materiálech.
První místo v soutěži o „Cenu
Josepha Fouriera – BULL“ pak
obsadil Zdeněk Vašíček, student
Vysokého učení technického v
Brně, s prací zaměřenou na vývojové algoritmy.
Uveďme konkrétně plné názvy
odměněných prací, za lékařství
uvádíme všechny:
Prix Albert Sweitzer (Pierre
Fabre Médicaments) za lékařství:
1. AL-DURY Samer (LF UK Hradec
Králové): Etudes in vitro de toxicité comparative de l‘Acétaminophen sur des hépatocytes de
rats sains et rats souffrant de stéatose hépatique
non alcoolique - Studies on the toxic effect of
Acetaminophen in vitro on rat hapatocytes isolated from intact rat livers and livers suffering from
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
2. JOHNOVÁ Kristina, KOZÁKOVÁ Aneta
(2. LF UK Praha): Analyses par
fluorescence des produits issus
de réactions radicalaires dans les
membranes souffrant de la maladie d‘Alzheimer - Fluorescence
analysis of products of radical
reactions in membranes of erythrocytes of patients with Alzheimer‘s
disease.
3. FARHAD-MIRCHI Lukáš
(2. LF UK Praha): Rôle potentiel de Ankk1 dans le développement de l‘hypertension essentielle
-The potential role of Ankk1 in the
development of essential hypertension

4. ASTAPENKO David (LF UK Hradec
Králové): Eléments caractéristiques du processus de neurodégénérescence dans le striatum
de rats transgéniques porteurs de la maladie
d‘Huntington - Characteristic features of the
neurodegenerative process in the striatum of
transgenic rats for Huntington‘s disease.
5. HOK Pavel (LF UP Olomouc):
Modifications de l‘activation du cortex moteur
après traitement par la toxine botulique chez
des patients souffrant sclérose multiple avec
spasticité de la jambe-Changes in motor cortex
activation after Botulinum toxin treatment in MS
patients with leg spasticity
Prix Sanofi Pharmacie (SANOFI) za farmacii:
CHLUBNOVÁ Ilona (VŠCHT Praha):
Synthèse chimio-enzymatique de glycoconjugués
bioactifs contenant des groupements furanosyles-Chemo-Enzymatic Synthesis of Bioactive
Furanosyl-Containing Glycoconjugates
Prix Jean-Marie Lehn (Rhodia) za chemii:
NÁDHERNÁ Martina (UK Praha):Liquides
ioniques pour piles vertes à base de lithium et
détecteurs de gaz miniatures-Ionic liquids for
green lithium-ion batteries and miniaturised gas
sensors
Prix Henri Becquerel (AREVA) za nukleární
vědy:
JARÝ Vítězslav (ČVUT Praha): Phosphores
à luminescence rapide à partir de complexes
trsotium hafnates et luthicium-yttrium orthosilicates-Fast Luminescence Phosphors Based on
the Complex Strontium Hafnates and Lutheciumyttrium Orthosilicates
Prix Joseph Fourier (BULL) za počítačové
vědy:
VAŠÍČEK Zdeněk (VUT Brno): Hardware
évolutif et ses applications-Evolvable Hardware
and its Application.
( J.Novák, foto JN)

PROGRAM SEMINÁŘŮ I. INTERNÍ KLINIKY FN V PLZNI
V ZIMNÍM SEMESTRU ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Semináře se konají v posluchárně I. interní kliniky v I. podzemním podlaží FN Plzeň- Lochotín vždy v úterý od 15.00 hodin, pokud
není uvedeno jinak. Semináře jsou pořádány v rámci celoživotního
vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Jsou zařazeny
do centrálního registru akcí ČLK a ohodnoceny 2 kredity. Velmi
srdečně jsou zváni všichni internisté a další lékaři z Plzně, západních
Čech i odjinud.
18. 10. 2011 Způsob léčby železem – je čas na změnu paradigmatu?
Přednáší doc. MUDr. J. Eiselt, Ph.D. (I. interní klinika FN,
Plzeň)
1.11. 2011 Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení
do
zažívacího traktu při portální hypertenzi. Přednáší
MUDr. P. Zdeněk (I. interní klinika FN, Plzeň) za Pracovní
skupinu pro portální hypertenzi při ČHS (R. Brůha, P.

15. 11. 2011
29. 11. 2011
13. 12. 2011
10. 01. 2011
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Drastich, T. Fejfar, P. Hůlek, J. Lata, Z. Mareček, J. Petrtýl, V.
Procházka, J. Špičák, I. Tozzi, T. Vaňásek, P.
Zdeněk)
Medical Emergency Team – luxus nebo povinnost?
Přednáší doc. MUDr. V. Šrámek, Ph.D. (ARK FN u sv.
Anny, Brno)
Kardiorenální syndrom. Přednáší prof. MUDr. M.
Matějovič, Ph.D. (I. interní klinika FN, Plzeň)
Aktuální pohled na iktovou problematiku. Přednáší
MUDr. J. Polívka, CSc., MUDr. P. Ševčík, Ph.D. a MUDr.
V. Rohan (Neurologická klinika FN, Plzeň)
Nové trendy v léčbě diabetu. Přednáší prof. MUDr. J.
Škrha, CSc. (Diabetologické centrum VFN, Praha)
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
přednosta I. IK

PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO LÉKAŘE V TRÉNINKU A REZIDENTY
I. INTERNÍ KLINIKA LFUK A FN PLZEŇ V ZIMNÍM SEMESTRU 2011/2012
postup a možné klinické obrazy. (Konzultant: doc. MUDr.
J. Motáň, CSc.)
06. 12. 2011 Mini-case report.
MUDr. M. Kačer: Kalcifylaxe - první zkušenosti s podáváním
thiosíranu sodného. (Konzultant: MUDr. P. Richtrová, Ph.D.)
17. 01. 2012 MUDr. J. Kašpárek: Biomarkery zánětu a jejich interpretace. (Konzultant: doc. MUDr. A. Kroužecký, CSc. )
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
přednosta I. IK
Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku

Semináře se konají v seminární místnosti I. interní kliniky, vchod B,
I. podzemní podlaží, FN Plzeň-Lochotín, vždy od 14.00 hodin. Délka
semináře 30 minut (20 min sdělení + 10 min diskuze).
25. 10. 2011 Morbidity/mortality seminář
MUDr. Z. Kozlíková: Invazivní meningokové onemocnění
– rozbor případu (Konzultant: MUDr. J. Raděj)
MUDr. P. Přenosilová: Komplikace invazivních výkonů –
rozbor případu (Konzultant: MUDr. E. Dvořáková)
08. 11. 2011 Kardiopulmonální resuscitace – praktická výuka. Vede
MUDr. J. Chvojka
22. 11. 2011 MUDr. L. Fremundová: Pacient s gamapatií – praktický

PROGRAM SEMINÁŘŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
II. INTERNÍ KLINIKA LFUK A FN PLZEŇ V ZIMNÍM SEMESTRU 2011/2012
Vaskulitida anebo ateroskleroza (Kazuistiky)
Kazuistika č. 1. H. Brabcová (OKF FN Plzeň)
Kazuistika č. 2. P. Jeremiáš, I. Houdková (OKF FN Plzeň)
7. 12. 2011 Současný pohled na léčbu srdečního selhání, úloha
antagonistů mineralokortikoidních receptorů. P. Průšová,
J. Seidlerová (II. interní klinika FN Plzeň)
21. 12. 2011 Novinky v antikoagulační léčbě. O. Mayer, J. Hirmerová
(II. interní klinika FN Plzeň)
4. 1. 2012
Co je nového v diabetologii. P. Šifalda, A. Bernášková (II.
interní klinika FN Plzeň)

Semináře II. interní kliniky se konají v posluchárně pavilonu 4 v
areálu Fakultní nemocnice Plzeň-Bory ve středu od 14 hodin. Semináře
odborně garantuje organizační složka České lékařské společnosti J.E.
Purkyně. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a účastníci
obdrží certifikát o účasti.
13. - 15. 10. Konference České společnosti pro hypertenzi a Pracovních
skupin preventivní kardiologie a srdečního selhání České
kardiologické společnosti, Mikulov
26. 10. 2011 Problematika kardiochirurgických pacientů – předoperační
příprava a pooperační péče. Přednáší V. Mikulenka a spol.
(Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň)
9. 11. 2011 Antibiotika a rezistence. T. Bergerová (Ústav mikrobiologie FN Plzeň)
23. 11. 2011 Styčná místa angiologie a revmatologie. O. Mayer
(Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň).
Vaskulární komplikace při systémové skleróze. D. Suchý
(OKF FN Plzeň)

Prof. MUDr. Jan Filipovsky, CSc.
přednosta II. IK
MUDr. Zdeněk Kratochvíl
primář II. interní kliniky

PROGRAM A3V V ZIMNÍM SEMESTRU (ŘÍJEN 2011 – LEDEN 2012)
Přednášky Akademie třetího věku v zimním
semestru roku 2011/12 budou probíhat vždy
v úterý ve 14.45 hod. ve velké posluchárně
Šafránkova pavilonu, Alej Svobody 31 na
Lochotíně. 11.10. je na programu tématický
zájezd spojený s návštěvou konventu v Plasích
a Muzea Severního Plzeňska v Mariánské
Týnici.

8. 11. 2011

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.:
Anatomie smyslových orgánů
22. 11. 2011 Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.:
Stomatologická protetika
6. 12. 2011 MUDr. Monika Vyhlídková:
Poruchy sluchu ve stáří a jeho
kompenzace
3. 1. 2012
Ústav sociálního lékařství:

17. 1. 2012
31. 1. 2012

Hodnocení uplynulého semestru,
setkání se studenty event. s významnou osobností naší fakulty
MUDr. Petr Mikoláš:
Gastroenterologie I.
MUDr. Petr Mikoláš:
Gastroenterologie II.
(hz)

ZPRÁVA O ČINNOSTI LF UK V PLZNI ZA ROK 2010
některých životně důležitých orgánů“),
přehled výzkumných záměrů řešených
ve spolupráci s jinými fakultami, přehled
úspěšnosti při získávání grantů, přehled
grantových projektů řešených na LF UK
v Plzni, přehled ostatních výzkumných
projektů, přehled získaných finančních
prostředků v r. 2010, seznam akademických pracovníků, zodpovědných za doktorské studijní programy a počty studentů
DSOP podle akreditovaných oborů.
Jsou uvedena jednotlivě celostátní a jiná
významná vědecká setkání,organizovaná
LF UK v Plzni, a akce, pořádané LF UK
v Plzni s mezinárodní účastí. Kapitola dále
obsahuje přehled o zahraniční spolupráci

V září obdržela všechna pracoviště naší Lékařské fakulty zprávu
o činnosti v r. 2010. Publikace o 196 stranách textu přináší Zprávu
o vědeckovýzkumné činnosti a zahraničních stycích za rok 2010 (105
stran) a přehled Publikační činnosti za rok 2010 (91 stran).
Publikace hned za titulní stranou uvádí podrobný a přehledný obsah,
následují Základní informace o naší fakultě se jmenovitým seznamem
vedení fakulty, vědecké rady a akademického senátu, a uvedena
jsou rovněž všechna fakultní pracoviště (ústavy, kliniky a oddělení).
Plzeňská LF v r. 2010 zaměstnávala 665 pracovníků (455 pedagogických a 220 nepedagogických) na celkový úvazek 453,320. Na fakultě
studovalo 1858 studentů.
V kapitole „Vědecká a výzkumná činnost“ pak jsou jmenovitě uvedena úspěšná jmenovací a habilitační řízení, obhajoby doktorandských
prací, významná ocenění, prestižní ceny a patenty pracovníků fakulty.
Kapitola také uvádí přehled vypracovaných posudků, personální
zajištění výzkumného záměru LF Plzeň („Náhrada a podpora funkce
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Kapitola „Publikační činnost“ pak uvádí publikační produkci jednotlivých fakultních pracovišť se zvýrazněním těch prací, které byly ohodnoceny „impact“ faktorem. Celkově přehled obsahuje 622 publikací.
Jako každoročně má publikace tohoto typu v knihovně každého
pracoviště své důležité místo nejen jako dokument, zachycující aktuálně
významný úsek práce celé fakulty i jednotlivých jejích úseků, ale také
v dalších létech jako dokument, s nímž je možno vždy srovnávat, jakým
směrem se celá plzeňská lékařská fakulta ubírá. Dík za zpracování
podkladů, dodaných jednotlivými pracovišti, patří editorům prof.
MUDr. V. Třeškovi, CSc., doc. MUDr. J. Slípkovi, CSc. a Mgr. Bc. B.
Rybnerové. Zájemci, kteří uvedenu publikaci nemají na svém pracovišti,
si ji mohou zapůjčit v knihovně Lékařské fakulty v Pavlovově ústavu.
(jn)

jednotlivých pracovišť, přehled o členství v odborných společnostech
v ČR a v zahraničí, přehled funkcí a členství v redakčních radách
odborných časopisů u nás a v zahraničí, přehled členství v oborových
komisích grantových agentur, přehled členství ve vědeckých radách
a významných komisích v ČR a v oborových radách doktorského studijního programu.
Rozsáhlá kapitola „Zahraniční styky“ obsahuje plné názvy a autory
sdělení, prezentovaných při zahraničních cestách, přehled mobility akademických a vědeckých pracovníků (účast na kongresech, konferencích
a sympoziích, absolvování kurzů, seminářů a workshopů, pracovní
zasedání a vědeckovýzkumné pobyty v zahraničí) a přehled mobility
studentů v programu Erasmus, v rámci meziuniverzitní spolupráce a
na stážích IFMSA.

TŘI LÉKAŘI MEZI LETOŠNÍMI PLZEŇSKÝMI IKONAMI
Dne 8. září 2011 tomu byl rok, co Plzeň
zvítězila v soutěži o titul Evropské hlavní město
kultury 2015. Tým společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
připravil na tento den akce pro veřejnost pod
názvem 5P pro Plzeň. Začal Dnem otevřených
dveří v novém sídle společnosti ve Vodárenské
věži a vyvrcholil večer od 20:15 představením
nového grafického stylu, vernisáží druhého
ročníku výstavy Plzeňské ikony, barokním
ohňostrojem a dalšími překvapeními z dílny
plzeňských umělců. Osmičlenná porota složená
ze sedmi plzeňských ikon 2010 a programové
manažerky společnosti Plzeň 2015 Šárky
Havlíčkové vybrala na základě nominací 10
mužů, kteří jsou občanům Plzně představeni
spolu s patrony projektu prostřednictvím
výstavy fotografií Herberta Slavíka v Mlýnské
strouze. Ikony a patrony projektu, mezi kterými jsou lékaři, vědci, pedagogové, umělci a
sportovci, představil primátor Plzně Martin
Baxa, který nad projektem zároveň převzal
záštitu, společně se svou náměstkyní Evou
Herinkovou.
Ambicí projektu Plzeňské ikony je každý
rok vybrat 10 ikon, které budou společně
v roce 2015 prezentovány v Bruselu jako tváře
Plzně. Cílem je upozornit Plzeňany na to,

jak zajímaví a inspirativní lidé kolem nich
žijí. „Vyhlášení dílčího projektu kandidatury
Plzně na titul Evropské hlavní město kultury
2015 Plzeňské ikony provázely v jeho počátku,
snad jako vše nové, určité pochybnosti. Ty
pominuly v okamžiku, kdy lidé začali osobnosti na Plzeňské ikony navrhovat. Seznam,
co do počtu, byl překvapivý, a tak vznikla
myšlenka v projektu pokračovat. V dnešní
době je obdivuhodné, že umíme upozornit na
výjimečné životy lidí, kteří ve většině skromně
žijí mezi námi,“ uvedl k projektu primátor
Martin Baxa. Generálním partnerem projektu
Plzeňské ikony 2011 je Metrostav, a.s., hlavním
partnerem Plzeňská Teplárenská, a.s., mediálními partnery MF Dnes a ČRo Plzeň.
Je potěšitelné, že mezi deseti vybranými
jsou i tři lékaři, kteří jsou převážné části našich
čtenářů dobře známi. Uveďme jen jejich charakteristiku, jak ji přibližuje doprovodný text
k jejich fotografiím:
Prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka,
DrSc. - světově uznávaný odborník v oboru
embryologie a histologie.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. přednosta chirurgické kliniky FN v Plzni;
světově uznávaný jaterní chirurg.

MUDr. Vladimír Koza - primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní
nemocnice Plzeň, v roce 1991 zahájil tamtéž
program transplantací kostní dřeně a je též
zakladatel Českého národního registru dárců
kostní dřeně.
Pro úplnost ještě připojme jména dalších
vybraných plzeňských mužských ikon: doc.
RNDr. Jiří Holenda, CSc. - spoluzakladatel
ZČU a její první rektor; František Radkovský
- biskup plzeňský, dříve titulární biskup aggarský a pomocný biskup pražský; Martin Straka
- český hokejový útočník, zlatý hoch z Nagana
a kapitán plzeňských Indiánů. Antonín
Procházka - divadelní přezdívkou Plzeňský
Moliére, český herec, dramatik a divadelní
režisér; Jiří Trávníček - ředitel plzeňské ZOO
a Botanické zahrady; Petr Vaněk - přezdívkou
„Permoník“, oblíbený skautský vedoucí; prof.
Ing. Václav Pilous, DrSc., DrSc. h.c. - profesor na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické v Plzni;
mezinárodně uznávaná kapacita v oboru
sváření, obrábění a v metalurgii.
(r)
(foto JN)

Prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

MUDr. Vladimír Koza
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PROMOCE ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI 8.9.2011
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., diplomy absolventům programu
„všeobecné lékařství“ – studium v češtině, mezi nimiž byli:
Bestajovský Tomáš, Blažková Hana, Duda Jan, Hlaváčková Lucie,
Kolářová Aneta, Kotrbatá Soňa, Kresa Pavel, Mairgani Ghada Esam
Eldin, Nedvědová Hana, Plouharová Klára, Provázková Kateřina,
Šedková Martina, Tlustý Tomáš, Vaňhová Lenka, Zohoor Ahmad
a absolvent studia v angličtině Fortunato Carlos Fernandes Joao.
Diplom doktora zubního lékařství obdrželi: Mensová Tereza –
prospěla s vyznamenáním, Ulčová Adéla, Vaněček Ondřej – prospěl
s vyznamenáním, Zábran Jiří, roz. Fix.
Stejné diplomy obdrželi i absolventi studia zubního lékařství
v angličtině Kalidas Nikesh a Rubakumar Emma.
Promoce proběhly v slavnostním prostředí Karolina za přítomnosti
řady profesorů, docentů a dalších učitelů plzeňské Lékařské fakulty
a velkého počtu rodičů, příbuzných absolventů i dalších osob. Tradičně
bezchybný průběh promocí zajistily pracovnice děkanátu LF UK
v Plzni i rektorátu UK.
-jak-

Letošní třetí promoce absolventů Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni se konaly ve čtvrtek 8.září 2011 tradičně ve velké aule
Karolina v Praze.
První skupina absolventů programu „všeobecné lékařství“ promovala v 9 hodin za přítomnosti prorektora UK prof. RNDr. Petra
Volfa,CSc., děkana plzeňské LF doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.;
promotorem byl prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Diplom doktora všeobecného lékařství obdrželi: Bohatý Roman,
Bačková Martina, Bartová Miroslava, Bínová Lucie, Bukovinský
Ondřej, Dospíšilová Kateřina, Fujerová Markéta, Hošková Nina,
Jiskrová Lucie, roz. Popelková, Junková Michaela, Kolářová Marcela,
Legerský Vojtěch, Lomská Veronika, Moricová Kateřina, Mušková
Věra, Pavlík Jan, Pelechová Blanka, Pešková Zuzana, Prollová Veronika,
Rohrbacherová Eva, roz.Břindová, Stanková Petra, Svítil Jiří, Štrosová
Lenka, Tvrdíková Lenka, Vašaničová Veronika, Větrovcová Eliška.
Za přítomnosti prorektora UK prof. RNDr. Petra Volfa,CSc. a děkana
doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., předal v 10.30 hodin promotor

SPOLEK MEDIKŮ V PLZNI: KOMENTÁŘ A TROCHA VZPOMÍNÁNÍ
V dubnovém čísle 103 Facultas nostra
ve zprávě z jednání akademického senátu
Lékařské fakulty UK v Plzni se objevilo krátké oznámení o založení Spolku mediků v Plzni
s poznámkou, že Plzeň byla z posledních měst
bez takového spolku.
K následujícím řádkám mne nevede nostalgie,
ale přesvědčení, že exhumace dávných událostí
a dějů se může stát i příspěvkem do mozaiky
historie. Domnívám se, že by bylo vhodnější
současnou chvályhodnou snahu nazvat obnovou Spolku mediků v Plzni. Předpokládám, že
by se ještě dali vyhledat a kontaktovat nejstarší
funkcionáři a pamětníci Spolku mediků
z prvních poválečných let Lékařské fakulty
(„otcové zakladatelé“) a případně nalézt i zachované písemné dokumenty.
Spolkové prostory byly v bytě uprázdněném
po válce v prvním patře domu ve Fodermayerově
(nyní Smetanově) ulici. Hlavní činností v té
době bylo shánění a obstarávání odborné literatury, skript, rozmnožování přednášek, poptávka, nabídka, výměny a prodej. Když jsme
se po nepříjemném kádrování u přijímacích
pohovorů roku 1949 stali posluchači prvního
semestru, směřovaly jedny z prvních našich
kroků mezi zkušenější kolegy. A ti starší,
kteří se chystali k závěrečným rigorózním
zkouškám a plánovali již svoji profesní kariéru,
nás, nováčky, s nadřazenou ironií provokovali,
že pro nás žádné atraktivní obory nezbudou.

Dnes již s úsměvem si vybavuji soukromou
vzpomínku na tato první setkání, významně
totiž ovlivnilo mé odborné zaměření. Rozhodl
jsem se tehdy, že tři tzv. základní obory: internu,
chirurgii a gynekologii, o něž byl největší zájem,
škrtám ze svého programu. Osud však po pár
letech způsobil, že z fiškusujícího studentaneurologa se vlivem prof. Piťhy, přednosty neurologické kliniky, stal neurochirurg.
Významnou úlohou Spolku mediků byla
organizace plesu mediků. V Měšťanské besedě
patřil ke společensky nejatraktivnější akci
plesové sezóny. Počátkem 50. let totalitní
komunistický tlak začal prosazovat svazácké
košile a jiné ideologické záležitosti. Nemohu
zapomenout na některé stresované kolegyně,
které si do Besedy přinesly oblečení v kufrech a převlékaly se podle momentální
společensko-politické situace. Žádné radostné plesání, spíše úzkostná starost o budoucí
kádrování s ohrožením studia a existence.
Za zmínku stojí i připomenutí bojovného
střetu při volbách nových představitelů Spolku
mediků na podzim 1950. Studenti vyšších
ročníků se zajímali hlavně o úspěšné ukončení
studia, předpokládalo se tedy, že vedení
spolku převezmou zástupci třetího a druhého
ročníku. Komunističtí svazáci cítili, že je vhodný čas k převzetí moci. Na volební schůzi
v posluchárně Purkyňova pavilónu chtěli prosadit za předsedu svazáka z druhého ročníku,

kterého jsme však odmítali a s představiteli
3. ročníku a s podporou 1. ročníku se nám
podařilo zvítězit s vlastním kandidátem.
Volební utkání jsme vyhráli přesto, že volební
účast na schůzi nebyla příliš veliká (nezájem
? opatrnost ? zbabělost ? chytrost ?), a že
tlak komunistické buňky byl velmi bojovný.
Vystupovala po poradě s městským výborem
KSČ velmi agresivně s demagogickými argumenty, že výbor spolku musí mít důvěru lidu,
SČM, ROH atd. až na konec vytáhli i komunistickou kartu. Po prohraném volebním
souboji byla tato studentská komunistická
skupina pozvána na kobereček městského
výboru KSČ k pokárání, že schůzi politicky
nezvládla. Přes tento náš úspěch se dívám
na tuto volební schůzi jako na labutí píseň
Spolku mediků v Plzni. A běžící čas přináší i
nečekané cesty osudu: po několika desetiletích
jsem dvěma protivníkům z této komunistické
buňky úspěšně odstranil intracerebrální nebo
subdurální krevní výron.
Na Spolek mediků jsem si pečlivě uschovával památku, vkusně vyvedený odznak s barvami města Plzně a emblémem lékařského
stavu. V 90. letech jsem jej tak mohl jako
mimořádnou vzácnost půjčit proděkanovi LF
prof. Kiliánovi ke zhotovení kopií. Snad slouží
jako znak plzeňské lékařské fakulty, jejich
posluchačů a absolventů.
Prof. MUDr. Zdeněk Mraček

PLZEŇ DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ OČIMA LÉKAŘE (V.)
pro zámožnější měšťany výhodnou, neboť jinak byli povinni ubytovat
vojáky ve svých domech.
Jmenovaná sbírka stačila sotva na nejnutnější opravy původní
dřevěné budovy kryté šindelovou střechou, natož na výstavbu nové.
Stavba chátrala a v roce 1824 byla pro zdravotně závadný stav
z úředních rozhodnutí zbourána. Nemocní byli přeloženi do „panského domu“, kde byli uloženi ve dvou stájích, které byly celkem
slušně adaptovány. Byli v péči dvou lékařů, spali na lůžkách a dostávali léky. Připravovala se adaptace části celého domu na větší nemocnici a během přestavby měli nemocní najít od roku 1827 útulek ve
špitálu sv. Maří Magdalény. Krajský hejtman však návrh na přestavbu
zamítl a doporučil, aby byla vystavěna nová nemocnice. Se stavbou se
však stále otálelo. Teprve nebezpečí cholerové epidemie, která se do
Evropy rozšířila v roce 1831, ukázalo nezbytnost vybudování lůžkové
části.

Nemocnice
Od roku 1811 do roku 1820 probíhala sbírka na stavbu nové nemocnice, která vynesla 1623 zlatých. Slabý výsledek sbírky byl ovlivněn
nedávnou válkou a následnou drahotou v letech 1816 – 1817. Město
samo na nemocnici nehodlalo přispět, protože v této době investovalo
desetitisícové částky do staveb vojenského charakteru, na něž stát
nepřispíval. Tak byla v tomto období postavena bašta, strážnice
a prachárna. V tomto roce kdy byla ukončena sbírka pro nemocnici
(1820), byl schválen městským představenstvem rozpočet na stavbu
kasáren. Protože již předtím podvakrát nedošlo k dohodě s erárem,
rozhodli se měšťané vybudovat kasárna sami a k tomu účelu uvolnili
300000 zlatých. K jejich „omluvě“ může býti snad uvedeno, že nikdo
s těch, kteří o financích města rozhodovali, nemusel počítat s tím, že
by nemocnici on nebo příslušníci jeho rodiny potřebovali. Ale protože
v Plzni byla poměrně silná vojenská posádka, byla výstavba kasáren
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Stará nemocnice
Plzeňský Purkmistr Martin Kopecký bezodkladně nařídil zbourat
část městských zdí a pro nemocnici adaptovat baštu vedle sladovny a
městských lázní. V místě odstraněných hradeb a zavezených příkopů
vznikl prostor, na němž se podle nových plánů začala stavět nemocnice.
V roce 1833, tedy již po odeznění cholerové epidemie, byli přijímáni
první nemocní, pro než byly připraveny 2 větší sály a 9 pokojíků s celkovou kapacitou 48 lůžek. Kromě těchto prostorů byl v jednopatrové
budově ještě byt pro ošetřovatele, koupelna a márnice.
Zařizování nemocnice nebylo snadné, hlavní finance byly již
vyčerpány vlastní stavbou. Byla provedena další sbírka, na níž se
podílelo více než 250 dárců a která vynesla přes 3000 zlatých. Tyto
prostředky však již nestačily krýt úplně vnitřní vybavení a jakým
způsobem pak bylo opatřováno dokumentuje citát:
„Tu se jal lidumilný magistrátní rada pan Josef Pirner dobročinnost
obyvatelů opět zkoušeti a jeho přičiněním bylo od dobrodinců darováno:
41 postelí, 29 slamníků, 28 prostěradel, 28 pokrývek, 4 zrcátka, 1 zvonek,
3 peřiny, 2 mosazné svícny, 1 mosazný křížek, 1 obraz Spasitelův v
rámci. Důstojný konvent františkánů daroval 2 klekátka; kancelista p.
Valdek 1 vanu; ranhojič Pauš 2 visací lampy, tabulky na rozkazy a 6
plechových plivátek; truhlář Frank 24 tabulky; početvedoucí Rattay 4
obrazy v rámcích; obec izraelitů darovala 3 košile, 4 podvlékačky, 2 páry
punčoch, 2 páry kalhot a 2 vesty; měšťan Josef Koutecký 10 loket plátna;
měšťan Vojtěch Hässler obraz Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda I.; c.k.
krajský pan Jan Buml, nosítka“.
Občané města platili za ošetření v nemocnici 12 krejcarů denně,
cizí o polovinu více. Ve stejné době byla na příklad pražská veřejná
nemocnice rozdělena na třídy, v nichž se platila denní taxa 1 zlatý
v první třídě, ve druhé 36 krejcarů a ve třetí 10 krejcarů pražští a 12
mimopražští nemocní. Plzeňská nemocnice zpočátku nebyla rozdělena
na třídy. Neznamená to ovšem, že majetnější neměli lepší ošetření,
stravu a konec konců i léčení. Ze zámožných však do nemocnice nešel
prakticky nikdo. Vždyť ve vlastním bytě se mu dostávalo ošetření
tímtéž lékařem za mnohem lepších podmínek nežli v nemocnici.
Terapie neznala v té době vlastně nic, co by bylo podmíněno jakýmkoliv zařízením v nemocnici. Naproti tomu v pražské nemocnici mohla
složení pacientů ovlivnit skutečnost, že tam působili profesoři i další
lékaři, jejichž péči bylo možno v ústavu získat snadněji a levněji než
v soukromí.
Provoz plzeňské nemocnice asi odpovídal poměrům v ostatních
podobných zařízení v Čechách. Nebyl, zdá se, ani lepší, ani horší.
Kurativa odpovídala poznatkům lékařské vědy, která byla ještě na
úrovni téměř středověké a čekala teprve na své velké objevy v 19.
století ,ať již to byla antisepse, asepse, anestézie či mikrobiologie.
Poněkud složitější je otázka diagnostiky. Víme, že prvním primářem
nemocnice byl dr. František Škoda. Není pochyb o tom, že byl dobrým
pozorovatelem a vliv jeho mladšího bratra Josefa na něj jistě nezůstal bez
důsledků. Svědčí o tom jeho přesný popis prodromů i klinického průběhu
cholery, jak je sdělil Josefovi z Haliče. František Škoda pracoval v nemocnici jako městský lékař původně bezplatně, později za roční odměnu 200
zlatých. Spolu s ním pracoval i městský ranhojič, který pečoval o chirurgické nemocné. Za tuto činnost i jemu byl později vyměřen příplatek
50 zlatých ročně k základnímu platu. Vzhledem k úrovni pevných platů
lékařů třicátých let 19. století nebyly to částky malé.
Doktor Škoda se spolu s chirurgem starali o stále vzrůstající počet
nemocných až do roku 1841, kdy byl Škoda jmenován krajským
fyzikem a jeho funkci převzal dr. David Jahnl. Kromě povinností
městského lékaře staral se i o nemocnici více než 30 let do roku 1876.
Ale celou polovinu této doby vykonával nemocniční praxi bezplatně,
protože finanční fond již nestačil na krytí jeho odměny.
Zajímavou zvláštností plzeňské nemocnice je čin plzeňských
obchodníků, kteří ve snaze pomoci mladým a vesměs nemajetným
příslušníkům kupeckého stavu (kupeckým mládencům a učňům)
založili vlastní fond. V roce 1842 se sbírkou sešlo 7 zlatých, které byly
vloženy na zvláštní účet a z nich hrazeny náklady na léčení nemajetné
mládeže, jakási zvláštní forma péče o dorost. Ze zmíněné částky byly
pořízeny 2 postele ve zvláštní místnosti a dále hrazeny denní náklady.
Zvláštní stanovy tohoto „léčebního fondu“ sepsal plzeňský lékárník dr.
chem. Vilém Peithner.
Soustavný růst cen potravin kolem poloviny 19. století si vyžádal
i zvýšení nákladů na ošetřování, protože strava byla důležitou složkou.
Denní taxa za pobyt v nemocnici byla výnosem gubernia určena na
26 krejcarů pro místní a 45 a půl krejcarů pro cizí příslušníky. I tak
byly ovšem poplatky nižší než v Praze. Na pobyt plzeňských občanů
přispívalo město ze svého rozpočtu otopem a slámou. Stravování
bylo původně rozpočtové. To znamená, že za určitou částku, kolem 7
krejcarů denně na jednoho ošetřovaného, byly nakoupeny potraviny.
Při stoupání cen se pochopitelně snižovaly denní dávky a tak navrhl
doktor Jahnl, aby byly sestaveny denní normy potravin. Tak byla sice
zajištěna strava ve větším množství i v příznivějším složení, ale za cenu

vyšších nákladů. V prvních letech byla podávána denně tři jídla, která
vařila zvláštní kuchařka placená z fondu nemocnice. Kolem padesátých
let byl tento způsob nahrazen pronajímáním nemocniční kuchyně.
Nájemce byl povinen za paušální poplatek stravovat nemocné. Dohled
nad množstvím i jakostí jídla měl městský lékař. Ten dokonce mohl, jak
si současníci pochvalovali, předepisovat pivo i víno.
V roce 1856 bylo plzeňské nemocnici přiznáno právo veřejnosti. Tímto
rozhodnutím de iure se na jejím charakteru de facto nic nezměnilo,
protože jako veřejná nemocnice fungovala prakticky již více než 20 let.
Jestliže se o založení nemocnice zasloužil doktor František Škoda, pak
zásluhy o její rozvoj, slušnou úroveň a dobrou pověst patří doktoru Davidu
Jahnlovi, který stál v jejím čele do roku 1876, kdy jeho místo převzal doktor
Josef Tyl. V posledních 12 letech Jahnlova primariátu se stále neodbytněji
ukazovalo, že zdravotnické požadavky rostoucí Plzně nemohou být
pokryty starou nemocnicí. Proto se vedení města od roku 1862 zasazovalo
o postavení nové nemocnice, která by svojí kapacitou byla schopná uspokojit nároky na nemocniční lůžka. Byly vypracovány projekty, plány, které
počítaly celkem s 260 lůžky. K uskutečnění plánů však nedošlo.
Nová nemocnice
Ačkoliv se v prvních letech nemocnice ročně střídalo sotva 200
nemocných, rychle stoupl počet až na dvojnásobek. Ale přesto odmítli
zástupci jednotlivých okresů plzeňského kraje přispět svými podíly
na vybudování ústavu, jehož celkové náklady byly rozpočteny na
90000 zlatých. Argumentovali tím, že nemocnice by sloužila převážně
plzeňským občanům, zatímco obyvatelé jejich okresů by z ní měli
jen pranepatrný užitek. Tím bylo město donuceno sahat opakovaně
k provizorním řešením. Muselo tak ostatně učinit již v roce 1861, kdy
byla zahájena stavba Západní dráhy. Podnikatelé si byli vědomi, že
z mnoha set dělníků u velmi nebezpečné práce bude jistě dost těch,
kteří budou vyžadovat nemocniční ošetření a v širokém okolí žádná
nemocnice nebyla. Proto po dohodě s městem byla zřízena pobočka
nemocnice s celkovou kapacitou 30 lůžek v 6 pokojích. Správa dráhy
připlácela na provoz lůžkového oddělení 200 zlatých ročně.
Do poloviny 60. let 19. století byla jádrem nemocnice původní budova, k níž byly sice čas od času připojovány pronajaté prostory v bližším
či vzdálenějším sousedství, ale celková kapacita nikdy nepřesáhla
devadesáti lůžek. Od svého založení 1833 do roku 1880 se počet lůžek
sotva zdvojnásobil, ale počet obyvatel vzrostl více než čtyřikrát. Jestliže
na jedno nemocniční lůžko připadalo v roce 1833 asi 190 obyvatel pak
v roce 1880 jich bylo již 486.
Další vývoj od začátku 90. let je již poznamenán snahou o vybudování
nemocnice moderního typu. V letech 1895 – 1897 v místech fakultní
nemocnice na Borech vznikla izolační nemocnice (infekční oddělení)
se čtyřiceti lůžky. V její bezprostřední blízkosti pak byla na přelomu
století postavena nová nemocnice a předána do užívání 18. srpna 1902.
Byl to monoprimariát, k němuž v roce 1903 přibylo oční oddělení.
O rok později schválil zemský výbor usnesení městského zastupitelstva
výnosem č.25979 ze dne 30.3.1904 rozdělení plzeňské nemocnice na dvě
samostatná oddělení – vnitřní a ženské a oddělení chirurgie.
Během první světové války byla nemocnice plně využívána v dosavadním rozsahu. Teprve v letech 1920 – 1921 jí přibyly hospodářské
budovy, prádelna a kotelna, která zajišťovala vytápění celé nemocnice.
V příštím roce schválil zemský výbor usnesení městského zastupitelstva a plzeňská nemocnice byla rozšířena na pět primariátů se
dvěma dalšími konsiliárními lékaři. Vznikla oddělení interní a ženské,
chirurgické, oční, infekční s prosekturou, kožní. Jako konsiliáři pracovali v nemocnici otorhinolaryngolog a rentgenolog. Kromě toho měla
ještě nemocnice pavilon dětský a pavilon pro nemocné tuberkulózou,
přidělený k oddělení internímu.
Voda a léčení
Léčba vodou hrála od pradávna významnou roli v léčebném režimu,
ať již to bylo používání vnitřní (pitná kůra) nebo zevní aplikace ve
formě koupelí či obkladů. V pravěku bylo známo, že určité prameny
se od ostatních liší chutí, teplotou či barvou. Proto jim byly zpravidla
přisuzovány intenzivnější léčebné účinky a empirické zkušenosti daly
prvním pozorovatelům za pravdu. I v době, kdy se lékařství vymanilo
z některých pověrečných představ a byly známy léčebné účinky rostlin,
byla voda stále považována za suverénní lék. Význam hydroterapie dobře
charakterizuje staré lékařské úsloví: Co nevyléčí léky vyléčí železo. Co
nevyléčí železo vyléčí oheň. Co nevyléčí oheň vyléčí vody. Co ale nevyléčí
vody jeví se býti nevyléčitelné. Podle toho se jeví voda jako nejmocnější ze
čtyř živlů starověké filosofie a medicíny. Jindy se naopak minerální vodě
přisuzovaly i nepříznivé vlivy. Hippokrates shrnuje dosavadní názory:
„Na druhém místě jsou takové (tj. vody), jejichž prameny tryskají ze skal
ty jsou nutně tvrdé – nebo z podzemní říše, kde jsou vody horké, kde se
nachází železo, měď, stříbro, zlato, síra, ledek, smola či soda; neboť to vše
vzniká silou tepla. Z takové země nemůže vzejít nikterak dobré vody,
nýbrž jen tvrdá, která způsobuje horkost, těžko se snáší a působí zácpy.
Nejlepší je voda, která vytéká z vyvýšené země nebo z kopců. Neboť ta je
sladká a čirá.“ Je to jistě správný poznatek, protože soustavné požívání
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minerální vody by organismu neprospělo.
Uctívání vody lze zjistit i na našem území. Tento vztah musel být
u nás motivován náboženskou představou, protože při dostatku vodních zdrojů nebylo důvodem obracet se k vodním bohům – dárcům
života – jak tomu bylo v Mezopotamii či Egyptě, kde vody Eufratu,
Tigridu nebo Nilu zaručovaly život.
Z praobyvatel naší země připisovali mimořádný význam vodám
Keltové, po nichž se kromě jiných místních názvů zachovalo i jméno
Jizery. Starověký historik Poseidonios se zmiňuje o tom, že velké úctě
u Gallů se těší posvátné prameny, studánky, tůně i některé močály
a rašeliniště.
V duchcovském vřídle v Lahoště byl v roce 1882 nalezen poklad,
složený skoro z dvou tisíc bronzových předmětů, převážně náramků
a spon. Některými autory je považován za votivní dar, jinými za skrýš
obchodníka. V obou případech však jistě sehrála svoji roli víra v božstvo
pramene. Máme i řadu dokladů o tom, že staré slovanské obyvatelstvo
v Čechách a na Moravě uctívalo vodu a křesťanství se muselo s touto
skutečností dlouho vyrovnávat. Kosmova kronika a homiliář pražského
biskupa z 15. století dokládají, že ještě v té době konal lid pobožnosti
u studánek a hledal v nich pomoc při nemocech.

V naší vlasti, hlavně v její západní části, se nachází neobyčejné
množství pramenů minerálních a termálních vod, jejichž současné
využití vychází jednak ze staré tradice, jednak je důsledkem budování
lázeňství. Do začátku 19. století byly prameny používány podle
staletých zkušeností a jediným zdrojem indikací byla empirie. Teprve
druhá polovina 19. století staví balneologii na vědecké základy s rozvojem chemie a fyziologie.
Kromě oprávněných impulsů zdravotnických, které vedly k zakládání úplně nových lázní bez tradice i k rozšiřování lázní již existujících, objevuje se snaha využít přírodních zdrojů vod jako předmětu
výhodného podnikání.
Životopisem podobně vznikajících lázní by bylo možno nazvat
Maupassantův román „Mont – Oriol“. V tomto příběhu je líčeno
založení akciové společnosti, která má za cíl získat maximální výtěžek
z provozu lázní i za cenu vyslovených podvodů a nesprávných lékařských
nálezů. Děj, odehrávající se ve Francii o půl století později než události
v Plzni, ukazuje, že motivy podnikání byly v obou případech podobné.
Nezdá se však, že by plzeňští akcionáři používali stejně dravých metod.
Spíše se přání stávalo otcem myšlenky.
(Pokračování v příštím čísle)
MUDr. Richard Šídlo

150 LET OD NAROZENÍ ZAKLADATELE OBORU GENETIKY
WILLIAM BATESON (1861-1926)
Wi l l i a m B a teson se narodil
8. srpna 1861
v rodině středoškolského
p r o f e s o r a W.
H. Batesona
v Robin´s Hood
Bay u Cambridge.
Navštěvoval
střední školu v
Rugby a později
St. John´s College v Cambridge, kde promoval v r. 1883
v oboru přírodních věd. Hlouběji se pak zaměřil
na embryologii. Odcestoval do USA zkoumat
vývoj červovitého polostrunatce Saccoglossus
kowalewski Agassiz. To jej záhy přivedlo ke
zkoumání původu obratlovců. Došel k závěru,
že obratlovci se vyvinuli z ostnokožců, tedy
názoru nyní všeobecně uznávanému. V letech
1883-1884 pracoval v laboratoři W. K. Brookse
v Hampsteadu v USA. Po návratu do Anglie na
své domovské pracoviště v St. John´s se věnoval
variacím a dědičnosti.
Tento zájem jej zavedl do Střední Asie
a Egypta, kde zkoumal faunu slaných jezer. Ve
své knize „Material for the Study for Variation“
(1894) předložil teorii diskontinuity k objasnění
dlouhého procesu evoluce. Podle této teorie se druhy nevyvíjí podle předpovídatelných
posloupností, ale spíše cestou přerušovaných
skoků. To platí jak pro živočichy tak pro rostliny.

Toto poznání jej přivedlo k teorii dědičnosti
zvláštností a k experimentům s chovem zvířat
i rostlin. V živočišné říši to byly např. studie na
včelách, u nichž se vyvinuly nohy místo tykadel,
u raků s nadpočetným vejcovodem, a také
pozorování u lidí s polydaktylií, nadpočetnými
žebry či nadpočetnými bradavkami.
V r. 1900 objevil článek „Experiments with
Plant Hybrids“ od Gregora Mendela, publikovaného již před 34 léty. Článek pojednává
o výskytu určitých charakteristických znaků v
následujících generacích hrachu. Usoudil, že
jeho vlastní poznatky lze velmi přesně vysvětlit
podle Mendelovy teorie.
Bateson přeložil Mendlův latinský text do
angličtiny a v průběhu dalších deseti let se
stal Mendelovým vyznavačem, potvrzujícím
experimentálně jeho principy. Spolu s Reginaldem
Punnetem publikoval řadu výsledků z chovatelských pokusů, které nejen rozšířily Mendelovy
principy na zvířata (drůbež), ale také ukázaly, že
určité změny se důsledně dědily společně, což bylo
v rozporu z Mendelovými nálezy. Tento fenomén
označovaný jako genové spoje, je v současnosti
znám jako důsledek výskytu genů, nacházejících
se v těsném sousedství téhož chromozomu.
Z Batesonových experimentů také vyplynula závislost některých charakteristik na dvou
nebo více genech. Bohužel však autor své
výsledky někdy chybně interpretoval, odmítal
Morganovu výhradní chromosomovou teorii a obhajoval svoji vlastní vibrační teorii
dědičnosti. Až v r. 1922 po osobní návštěvě

Morganovy laboratoře veřejně uznal význam
chromosomů pro dědičnost.
Hlavní význam ale tkví v jeho zavedení termínu alela (1902) a později v termínech homoa heterozygot a také v zavedení označení generací F1 a F2.
Na Cambridgeské univerzitě se stal Bateson
v r. 1908 prvním profesorem genetiky. V r.
1910 však tuto pozici opustil a přijal místo
ředitele Zahradnického ústavu (John Innes
Horticultural Institution) v Mertonu u Londýna.
Ústav přebudoval v centrum genetického výzkumu. Své poznatky publikoval v Mendel´s
Principles of Heredity (1902, 2. vydání 1909)
a v Problems of Genetics (1913).
V genetice je zaveden pojem Batesonovo
číslo. Batesonovo číslo získáme, když počet nerekombinovaných potomků vydělíme počtem
rekombinovaných potomků. Říká nám, kolikrát častěji vznikají nerekombinovaní jedinci,
než rekombinovaní. Vynásobíme-li známým
Batesonovým číslem teoretický štěpný poměr
vyplývající z Mendelova Zákona o volné kombinovatelnosti vloh, získáme teoretický štěpný
poměr, který můžeme očekávat u dané skupiny
vloh. Batesonovo číslo nám tedy říká, jak existence vazby deformuje štěpný poměr platný
pro nevázané geny.
William Bateson zemřel 8. února 1926. Letos
jsme si tedy připomněli 150. výročí narození
a 85. výročí úmrtí tohoto zakladatele oboru
genetiky.
(JAS – JN)

KDO „VYNALEZL“ BMI?
LAMBERT ADOLPHE JACQUES QUÉTELET (1796 - 1874)
přesídlil do Anglie a přijal britské občanství. Jako sekretář skotského
šlechtice často cestoval po Evropě, zejména po Itálii. Nakonec se ve
věku 31 let usadil v Gentu jako magistrátní úředník. Adolph se narodil
jako páté z devíti Queteletových dětí, několik jich však ještě v dětském
věku zemřelo.
Když malému Adolphovi bylo sedm let, otec zemřel. Přesto mladý
Adolph vystudoval gentské lyceum. Od mládí měl vlohy pro matematiku a již jako student lycea od r. 1813 vyučoval tento předmět na
základní škole v Audenaerde. Ve svých 19 létech (v r. 1815) byl přijat
na gentské lyceum jako „instruktor matematiky“. V r. 1819 dokončil

Nejen odborná, ale zejména laická veřejnost, je vedena k tomu, aby
si kontrolovala svoji tělesnou hmotnost pomocí jednoduchého výpočtu,
označovaného jako BMI. Jedná se o „Body Mass Index“, česky index
tělesné hmotnosti, původně nazývaný jménem svého autora Queteletův
index. Určitě mnohého, kdo si svůj BMI spočítá, by nenapadlo, že
vzoreček pro jeho výpočet je znám již bezmála 200 let.
Lambert Adolphe Jacques Quételet se narodil 22. února 1796 v belgickém Gentu. Jeho otec François-Augustin-Jacques-Henri Quetelet
pocházel z Hamu ve francouzské Pikardii, matka Anne Françoise
Vandervelde byla Belgičanka. Otec měl poněkud dobrodružnou povahu,
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svoji disertaci „De quibusdam locis
geometricis, necnon de curva foca”
(O některých vlastnostech ohniskové
vzdálenosti a některých dalších křivkách).
V témže roce obdržel Quételet doktorát z matematiky na Univerzitě Gent,
založené králem Vilémem I. v r. 1817.
Po získání doktorátu byl v r. 1819
přijat jako vedoucí oddělení elementární matematiky v Atheneu v Bruselu.
O rok později se stal členem belgické
Královské akademie. Přednášel v Muzeu
vědy a písemnictví na Belgické vojenské
škole. Jeho výzkum zahrnoval mnoho
různých vědeckých disciplín: meteorologii, astronomii, matematiku, statistiku,
demografii, sociologii, kriminologie a historii vědy. Napsal také několik monografií určených široké veřejnost.
V prosinci 1823 odešel do Paříže studovat astronomii na místní hvězdárnu. Jeho učiteli byli např. Arago a Bouvard, teorii
pravděpodobnosti vyučovali Joseph Fourier a Pierre Laplace, mezi další
významné vědce, s nimiž se zde setkal, patřili Poisson, von Humboldt and
Fresnel. Po návratu do Bruselu se stal od školního roku 1824/25 profesorem vyšší matematiky v Atheneu.
V r. 1825 se Quetelet oženil s dcerou francouzského lékaře M. Curteta.
Měli spolu syna Ernesta a dceru. Ernest se stal významným astronomem
a později pokračovatelem svého otce ve funkci ředitele bruselské
hvězdárny. Quetelet miloval hudbu a sám byl slušným hudebníkem, jeho
žena v hudbě vynikala. Pravidelně pořádali víkendová setkání s hudebními produkcemi.
Po mnohaletém úsilí se mu s podporou belgické vlády a soukromých
sponzorů podařilo založit Belgickou hvězdárnu. V r. 1832 se stal jejím
ředitelem. Hvězdárna se také stala jeho trvalým sídlem, zde pokračoval
i ve svých matematických a statistických studiích.
Založil nebo spoluzaložil řadu národních i mezinárodních statistických společností a vědeckých časopisů. Usiloval o mezinárodní spolupráci statistiků, proto se podílel na pořádání a také předsedal několika
prvním Mezinárodním statistickým kongresům (poprvé v r. 1853).
Nově založené vědy pravděpodobnost a statistika byly tehdy převážně
užívány v astronomii. Jako nástroj pro určování odchylek a chyb sloužila
metoda nejmenších čtverců. Quetelet byl mezi prvními, kteří navrhli
jejich použití v sociálních vědách. Jeho záměrem bylo něco, co nazýval
„sociální fyzika“. Chtěl porozumět, jak fungují statistická pravidla
u takových jevů, jako je kriminalita, počet uzavřených sňatků nebo počet
sebevražd. Záměrem bylo dokázat závislost těchto proměnných na ostatních sociálních faktorech.
K jeho nejvýznamnějším dílům patří „Sur l‘homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale”, vydaná ve
dvou svazcích v r. 1835. V ní popsal svůj projekt sociální fyziky a kon-

cepci „průměrného člověka“ (l‘homme moyen), charakterizovaného
průměrnými hodnotami. sledovaných proměnných a jejich normálním
rozložením. O mnoha těchto proměnných uveřejnil konkrétní hodnoty.
Jeho práce měly velký význam pro kriminologii. Společně s AndreMichel Guerrym pomohl zavést statistické techniky do kriminalistiky.
Pomocí statistické analýzy porozuměl Quetelet vztahu mezi zločinem
a ostatními sociologickými faktory. Jeho výzkumy vykazovaly silnou
závislost mezi věkem a zločinem a mezi pohlavím a zločinem. Ostatní
faktory, které pro kriminologii objevil, byly prostředí, chudoba, vzdělání
a vliv alkoholu.
V r. 1850 byl jmenován zahraničním členem Královské Švédské
Akademie Věd.
Charakteristika Queteléta jeho současníky: „Skromný a velkorysý,
přesvědčivý ale respektující názory ostatních, vždy klidný a rozvážný.
Muž širokého vzdělání a přitažlivý diskutér, získával a udržel si přátele
kamkoliv přišel. Muž vynikajícího vkusu, stejně tak ohromného entuziasmu. Muž širokých intelektuálních zájmů a současně oplývající zázračnou
pracovní kapacitou ... vždy živý a společenský, milující žerty a smích.“
V létě r. 1855 postihla Queteléta středně těžká mozková mrtvice.
Fyzicky se dokázal poměrně dobře zotavit, natrvalo však zůstaly
postiženy jeho rozumové schopnosti. Vytratila se jeho bystrost úsudku,
paměťové schopnosti, postižena byla jemná motorika. Jeho písmo bylo
natolik nečitelné, že rukopisné texty musely být pečlivě přepisovány, než
mohly být předány k publikaci. Vědeckou práci však definitivně ukončila
až smrt 17. února 1874 v jeho domově v Bruselu.
Závěrem pro zájemce vzorec pro Quetelétův index (BMI) = tělesná
hmotnost v kg / (tělesná výška v m2). Kdo nechce počítat, použije počítače
pod heslem http://www.zdravi4u.cz/showpage.php?name=bmi. Tam stačí
hodnoty jen dosadit a výsledek se objeví na obrazovce. Připomeňme, že
průměrné hodnoty dospělé populace jsou 20-25. Kdo dosahuje hodnot
vyšších, měl by si tělesnou hmotnost hlídat, hodnoty nad 30 už znamenají
zpravidla obezitu (nejde-li pochopitelně o nějaké kulturisty či sportovce
silových disciplin) a lze doporučit úměrnou redukci tělesné hmotnosti.
Výběr z Quételetovy bibliografie: Relation d‘un voyage fait à la grotte
de Han au mois d‘août 1822; Recherches sur la population, les naissances,
les décès, les prisons, les dépôts de mendicité, etc., dans le royaume des
Pays-Bas (1827). Recherches statistiques sur le royaume des Pays-Bas
(1829); The Propensity to Crime (1831); Astronomie élémentaire (1834);
De l‘influence des saisons sur la mortalité aux différens âges dans la
Belgique (1838); A Treatise on Man and the Development of His Faculties
(1838); Sur la statistique morale et les principes qui doivent en former
la base(1848); Mémoire sur les lois des naissances et de la mortalité à
Bruxelles (1850); Mémoire sur les variations périodiques et non périodiques de la température, d‘après les observations faites, pendant vingt
ans, à l‘observatoire royal de Bruxelles (1853); Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges (1864); Sur la physique du globe en
Belgique (1869); Anthropométrie, ou Mesure des différentes facultés de
l‘homme (1870).
J. Novák

VÝZNAMNÝ BRNĚNSKÝ LÉKAŘ MUDR. JAROSLAV BAKEŠ (1871-1930)
Jaroslav Bakeš se narodil 16. září 1871 v Blansku jako jediný syn Františka Xavera Bakeše
a Lucie Bakešové rozené Wanklové. Dědeček
Jindřich Wankel byl jedním z jeho kmotrů.
Slavný krasový badatel Karel Absolon (psali
jsme o něm ve Facultas nostra č. 97/2010) byl
Bakešovým bratrancem.
Otec František Bakeš působil v Blansku od
roku 1866 jako nadučitel. Matka byla etnografkou, sociální pracovnicí a odbornou spisovatelkou. Roku 1874 otec zakoupil v Ořechovičkách
selský dvůr, který se stal rodinným centrem.
Jaroslav Bakeš sem často během svého života
dojížděl, pokračoval zde ve své lékařské činnosti.
Vyrůstal v elitním kulturním prostředí a byl, zejména z matčiny strany, formován vlivy rodinné
tradice určené vynikající osobností Jindřicha
Wankla (*).
Roku 1895 obdržel doktorát na vídeňské
lékařské fakultě a stal se operatérem Všeobecné
nemocnice ve Vídni. Velký vliv na něho měl
v době studií i v prvních letech praxe jeho učitel
profesor Albert (**), jemuž Bakeš asistoval až do
jeho smrti roku 1900. Bakešova lékařská praxe

začala v roce
1902 v Třebíči.
Zde se stal primářem nemocnice a velmi
brzy se proslavil
jako vynikající
operatér. V roce
1909 převzal
jako
primář
nově vybudovaný
chirurgický pavilon
Moravské zemské nemocnice u sv. Anny v Zemské nemocnici
v Brně. Bakeš jej přestavěl na třetí chirurgické
oddělení a ujal se jeho vedení.
Roku 1922 začal Bakeš řídit moderně
upravený chirurgický ústav na Žlutém kopci
v Brně. Plánoval také vybudování pavilonu
pro léčení kostní tuberkulózy, ale stavba se
neuskutečnila pro nedostatek peněz. Lékařské
povolání se pro něj stalo posláním. Sledoval neustále vědecké objevy v oboru a držel krok s velmi
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rychle se rozvíjející chirurgickou praxí. Sám také
vypracoval a zdokonalil četné nové chirurgické
metody a založil vlastní školu. Byl uznávaným
a renomovaným vědcem i v zahraničí.
Pro Jaroslava Bakeše byl příznačný lidský
přístup k pacientům a jeho obětavost. S matkou,
která mu byla v tomto směru velkou inspirátorkou, se rozhodl postavit z výnosu veřejných
sbírek útulek pro nemocné rakovinou. Původní
charitativní smysl spolku Domu útěchy se změnil
po zásahu Bakeše, který pojal plán postavit moderní, všemi léčebnými a výzkumními prostředky
vybavený ústav na úrovni zahraničních ústavů
podobného typu.
Prezident T.G.Masaryk se touto myšlenkou
nadchl a věnoval Bakešovi na realizaci vybudování ústavu pro těžce nemocné přátelskou
i finanční podporu. U příležitosti svých 80.
narozenin daroval na budoucí Dům útěchy 2,5
milionu korun. Stavba byla zahájena až po
smrti Jaroslava Bakeše v roce 1933 spolkem
Domu útěchy, který převzal odkaz zemřelého
zakladatele a předsedy. Ten odkázal ústavu
většinu svého majetku a založil milionový fond

na výzkum rakoviny. Dům útěchy byl prvním
léčebným onkologickým ústavem v republice
(dnes Masarykův onkologický ústav).
Během svého života dosáhl čtyř světových
priorit: provedl a jako první publikoval choledochojejunostomii a duodenocholedochocystoanastomózu, zkonstruoval jeden z prvních
endoskopických nástrojů, choledochopapiloskop a navrhl a zhotovil sadu dilatačních sond
s olivkovitým zakončením, které jsou v dnešní
době nazývány Bakešovy dilatátory.
Jaroslav Bakeš žil a pracoval ve své vile

v Lipové ulici v Brně-Pisárkách. Ve chvílích
odpočinku vyvažoval svoji náročnou chirurgickou práci a vědeckou činnost dvěma velkými
koníčky - sběrem minerálů a lovem, ke kterému
se úzce pojí jeho cestovatelská záliba.
Jaroslav Bakeš podnikl několik velkých výprav
do zahraničí. První z cest vedla na Kanárské ostrovy. Největšími se staly dvě expedice do Kanady
v roce 1927. Další cesty jej zavedly do Řecka,
Malé Asie, na Kavkaz i do Země Františka Josefa.
Jaroslav Bakeš zemřel v Nadworné v Polsku
(dnes Ukrajina) 6. října 1930 na prudký zápal

plic, na který onemocněl při jedné ze svých
loveckých výprav. Od roku 1991 nese brněnská
nemocnice, v níž dlouhá léta pracoval, jeho
jméno - Bakešova chirurgická nemocnice. Letos
uplynulo 140 let od jeho narození.
(jn)
(*) Novák J.: Jindřich Wankel (1821-1897)
- lékař, speleolog a archeolog. Fac. nostra č. 1067/2011
(**) r: 110 let od smrti prof. Eduarda Alberta
(1841-1900). Fac. nostra č. 94/2010

V DÁVNÉ HISTORII NOVÉHO AFRICKÉHO STÁTU
HRÁLI ROLI DVA LÉKAŘI (II)
V první části vyprávění jsme se
v souvislosti s nově vyhlášeným a do
OSN přijatým státem Jižní Súdán
zaměřili na osudy německého lékaře
Eduarda Schnitzera – Emina Paši,
nyní pojednáme o osudech druhého
z lékařů, který se do historie této
oblasti nesmazatelně zapsal.
Thomas Heazle Parke (1857-1893)
Thomas H. Parke se narodil v r. 1857
v obci Drumsna nedaleko Kilmoru
v hrabství Roscommon v Irsku.
V Dublinu se mu dostalo základního
vzdělání v Reverend Edward Power´s
Private School. Po promoci na Royal
College of Surgeons v Dublinu v r.
1878 si ještě rozšířil kvalifikaci studiDr. Thomas Heazle Parke
em na King´s and Queen´s College of
Physicians of Ireland a navíc získal
i odbornost v porodnictví. Pracoval v City of Dublin Hospital, pak ještě
v Richmond, Whitworth and Hardwicke Hospitals. Později si otevřel
lékařskou praxi nejdříve v Ballybay v hrabství Monaghan, později
v Bath v Anglii. V r. 1881 vstoupil do služeb Royal Army.
V následujícím roce se zúčastnil tažení proti povstání Arabi Paši
(vedenému proti egyptskému khedivovi-vicekráli) a v bitvě u Telel-Kebiru (v dnešním Egyptě cca 110 km od Káhiry) prokázal svoji
statečnost při ošetřování zraněných nedaleko bitevní linie na dostřel
nepřátelských děl. Jako uznání obdržel Queen´s medal.
V r. 1883 si vysloužil všeobecný obdiv po vypuknutí cholerové epidemie v Egyptě, která si vyžádala 60 tisíc životů. Téměř nepřetržitý přísun
nakažených vyžadoval od Parkea a jeho týmu mimořádné nasazení.
Experimentovali tehdy se s intravenózními infuzemi solných roztoků,
což patřilo k radikálním léčebným postupům.
V letech 1884-1885 se zúčastnil dalšího vojenského tažení do Súdánu,
jehož cílem bylo osvobodit z obleženého Chartúmu posádku generála
Gorgona. Pomoc jak bylo uvedeno však již přišla pozdě a Chartúm padl
do rukou Mahdistů.
Parke se poté vrátil s expedičním sborem do Alexandrie a chystal se
k návratu do Anglie, když dostal rozkaz dále pracovat v místních nemocnicích. V Egyptě setrval do r. 1887. Tehdy se rozšířily zprávy o nebezpečí,
hrozícím ze stále sílícího vlivu Mahdistů v Súdánu, a jejich snaze rozšířit
svou vládu dále na jih do oblasti Equatorie. Zprávy uváděly, jaké
nebezpečí hrozí izolovanému guvernérovi provincie Eminu Pašovi nejen
od Mahdistů, ale i od některých domorodých kmenů.
Britská vláda a soukromí sponzoři poskytli vysoké subvence (okolo
20 000 liber) na zorganizování záchranné expedice, do jejího čela byl
jmenován zkušený Henry M. Stanley. Thomas H. Parke se stal jejím
hlavním lékařem. Výprava se shromáždila v Banana Point (dnešní Zaire)
na západním pobřeží Afriky. V únoru 1887 se v počtu 800 členů vydala na
4500 km dlouhou cestu převážně deštnými pralesy do nitra Afriky.
Potíže, s nimž se výprava setkávala – žalostné zásobování potravinami, nezdravá špinavá voda, časté tropické lijáky, extrémní vedra a stálá
hrozba nejrůznějších nemocí – nejlépe vyplynou z úryvku, kde účastník
výpravy tyto poměry líčí (*).
„U lidí z kmene Maňuema jsme se setkali s nejodpornějšími mravy a zdravotními návyky. Praktikovali dokonce fakultativní antropofagii – v případě
nedostatku ulovené zvěře. Byli jsme svědky rituálu, při němž jeden z členů
kmene byl obětován, rozporcován, uvařen a poté zkonzumován ostatními.
Když čelo expedice dorazilo v říjnu 1887 do Ipota, žilo zde asi 1500

osob. Stanley se rozhodl zanechat zde Parkea a nemocného důstojníka
Nelsona spolu se 47 zanzibarskými a nubijskými členy expedice, kteří
byli příliš nemocní a vyčerpaní, aby mohli pokračovat v cestě. Pak
Stanley pokračoval s hlavní částí výpravy v cestě a 13. prosince u Albertova jezera doufal v setkání s Eminem Pašou. Toho zde však nenalezli,
vrátili se asi 80 km zpátky a na příhodném místě vybudovali Fort Bodo
jako základnu, do které měl dorazit zbytek výpravy, zanechaný v Ipotu.
V Ipotu však se churavějícím mužům dařilo čím dál tím hůře. Za
několik kukuřičných klasů museli nejen tvrdě pracovat na polích,
ale také tvrdě platit naturáliemi – tedy ošacením, zbraněmi či náboji.
Z malnutrice téměř každého postihly chronické zažívací potíže, nehojící
se vředy na dolních končetinách, voda užívaná k myti i pití byla záhy
kontaminována z hnisajících ran. Sám Parke byl postižen chronickým
levostranným zánětem tříselních uzlin, souvisícím s okolním erysipelem
břišní krajiny a stehna, který mohl mít původ v nákaze filariózou.
Úlevu přinesl až příchod záchranné skupiny vyslané Stanleym, která
přeživší členy Parkeovy skupiny doprovodila do Fort Bodo. Ani tato
cesta nebyla snadná, okolní pralesy obývali příslušníci pygmejského
kmene Wambutu, kteří neustále napadali zejména opozdilé muže.
Mnohé zasáhly otrávené šípy. Když dosáhli v únoru 1888 Forto Bodo,
s překvapením zírali na dílo, které zde Stanley mezitím dokázal. Osada
byla chráněna vysokou palisádou z klád, s pozorovatelnami v každém
rohu, na ploše čtrnácti akrů byl prales vymýcen a půda osázena kukuřicí,
fazolemi a tabákem, rovněž byly ošetřeny banánovníky, které zde již
dřívější obyvatelé zanechali.
V únoru vážně onemocněl sám Stanley, když mu zhnisaly uzliny
v levém podpaží a navíc se přidaly příznaky odpovídající akutní
cholecystitidě. Na tu stonal již opakovaně v minulosti. Parke s použitím
kokainu jako lokálního anestetika odoperoval Stanleyho podpaží, takže
ten se po dvouměsíčním léčení mohl vydat na další cestu. Neustálé útoky
Pygmejů nadále trvaly, Parke však našel způsob, jak předejít smrtelným
následkům zásahů otrávenými šípy: okamžitě po útoku odstranit co
nejrychleji šíp a ránu vysát.
Když konečně výprava opustila pralesní šero do volné savany, Parke
si v deníku poznamenal plných 289 dnů strávených nepřetržitě v pralese.
29. dubna 1888 se konečně naplnil jeden z cílů výpravy – setkání s Eminem Pašou.
Další osudy výpravy již byly stručně vylíčeny. Stanley s Parkeem se
ještě vrátili do Fort Bodo a do Ipoto pro zbytek členů výpravy, kteří
ze zdravotních důvodů nemohli držet krok s ostatními. Parke si znovu
zopakoval utrpení, kterým již jednou prošel. Ve Fort Bodo sice četné
deště prospívaly plantáži kukuřice, fazolí a nyní i rýže, ale zdravotní stav
většiny obyvatel se stále horšil, k nehojícím se vředům a gangrénám se
navíc přidružily ataky krys, které přilákaly pěstované plodiny. V noci
napadaly přímo v obydlích spící muže a ohlodávaly jejich hnisající
necitlivé části těla. Dalším problémem byl svrab, k jehož léčení Parke
používal starý osvědčený lék – mast vyrobenou smícháním střelného
prachu a tuku. Téměř každý trpěl tasemnicemi, Parke navíc ještě
urtikárií, oteklými očními víčky, a občasnou hematurií a horečnatými
stavy. Vše mohlo souviset s pravděpodobnou nákazou trichinózou,
zaviněnou konzumací nedostatečně upraveného krysího masa.
Netřeba líčit všechny další zdravotní problémy než se konečně
všichni zbývající členové Stanleyho výpravy opět připojili ke skupině
příznivců a spojenců Emina Paši. Jeho sídlo se tak dočasně stalo pro
mnohé vyslané záchrance po dlouhém nepředstavitelném strádání
samo jakýmsi záchranným stanovištěm, kde měli konečně možnost se
v relativní hojnosti a komfortu zotavit.
Téměř rok od prvního setkání - 10. dubna 1889 - se karavana o více
než tisíci osobách vydala na cestu k pobřeží. Samozřejmě i na této cestě
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naposledy. Prameny uvádějí, že dieta, založená především na konzumaci ledového šampaňského, se ukázala jako účinná, takže Parke se
nakonec zotavil natolik, že na palubě parníku mohl odcestovat v lednu
1890 do Káhiry.
Zde se mu po několikaletých strastech dostalo zasloužilých poct
– byl mj. jmenován čestným členem The Royal College of Surgeons
in Ireland. V Anglii pak obdržel stříbrný tác od vydavatele časopisu
Lancet, zlatou medaili od The British Medical Association a čestný doktorát na Durham University. Obdržel řadu medailí a četných členství
u mnoha zeměpisných společností.
Své putování popsal v rozsáhlém výkladu My Personal Experiences
in Equatorial Africa (1891) a v Guide to Health in Africa (1893).
Sloužil pak jako chirurg v hodnosti kapitána u 2nd Life Gard (2. tělesné
gardy) v Londýně, později pracoval v Royal Victoria Hospital v Netley.
V únoru 1893 byl povýšen na majora. V té době však se u něj objevily
občasné záchvaty grand mal, pravděpodobně jako manifestace cysticercosis cellulosae, tedy onemocnění tasemnicí taenia sollium, které
postihlo mnoho členů expedice. V té době byl již zasnouben s dcerou
skotského člena sněmovny lordů. Při návštěvě rodiny své nastávající 10.
listopadu 1893 v Alt-na-Craig však Thomas H. Parke náhle zemřel ve
věku 36 let. Rakev s jeho ostatky byla na lafetě děla vezena Dublinem
za účasti tisíců jeho obdivovatelů. Byl pohřben v rodné obci Drumsna.
Bronzová socha Thomase H. Parkea stojí v Dublinu před Natural
History Museum.
(J. Novák)
(*) Shee C.J.: Report from darkest Africa (1887-1889) (Thomas
Heazle Parke). Med. Hist. 1966, 10 (1): s. 23-37

se vyskytly četné u nás nepříliš známé zdravotní problémy. Egyptští
důstojníci díky pohodlnému životu v Equatorii trpěli otylostí a v souvislosti s letitým konzumem domácí whisky také jaterními komplikacemi.
Často se vyskytovala splenomegalie v souvislosti s infekcí schistosomou
mansoni. Emin Paša léčil tento typ splenomegalie lokální aplikací
minerálního emetika rozpuštěného v tuku. Téměř každý – muži, ženy
i děti – periodicky trpěl záchvaty malárie, časté byly těžké formy
provázené produkcí černě zbarvené moči (blackwater fever), vyvolané
intravazálním rozpadem erytrocytů s následnou masivní hemoglobinurií. Několik Zanzibarců zemřelo na úpal, podle Parkeem popsaných
příznaků však šlo spíše o infekční encephalitis nebo polioencephalitis.
Vyskytoval se trachom, a sám Parke trpěl částečnou slepotou po celou
cestu k pobřeží.
Parkea postihla i velká osobní ztráta – na břehu Viktoriina jezera,
kam dorazili 18. srpna 1889, se výprava musela rozloučit se skupinou
přátelských Pygmejů z kmene Mombutu, kteří je doprovázeli, mezi
nimi i s mladou příslušnicí tohoto kmene, která o Parkea pečovala
ve chvílích, kdy mu bylo nejhůře. Tito domorodí lidé, zvyklí žít trvale
v šeru pralesa, se nemohli přizpůsobit přímému slunečnímu svitu na
volných prostranstvích. O téměř čtyři měsíce později konečně dorazili
do Bagamoya, přístavu asi 50 km severně od dnešního Dar-es-Salaamu
v Tanzanii.
Tři dny poté Stanley, po splnění cíle své cesty, odcestoval na Zanzibar.
Parke pečoval o zraněného Emina Pašu až do té doby, než sám pro
novou ataku malárie v podobě blackwater fever byl nucen po třech
týdnech uchýlit se do francouzské nemocnice na Zanzibaru. Zde se
jeho stav natolik zhoršil, že i ošetřující personál očekával, kdy vydechne

390 LET OD STAROMĚSTSKÉ EXEKUCE
Ve Facultas nostra č. 97/2010 jsme připomněli
výročí bitvy na Bílé Hoře 8. listopadu 1620.
Přestože např. Plzeň v té době ještě byla obsazena vojskem generála Mansfelda, spojence
protestantských stavů, představovala fatální
porážku českého protestantského odboje.
Čeští stavové byli nuceni uznat vládu habsburského císaře Ferdinanda II. a již pět dní po
bitvě jej písemně požádat o odpuštění. Přístup
vítězů k poražené straně dávalo tušit jejich
jednání již v prvních dnech po bitvě. Oba
velitelé císařských vojsk – bavorský vévoda
Maxmilián a generál Buquoy – odmítli ještě
před vstupem svých vojáků do Prahy jakékoliv jednání s poraženými, tlumočené v Praze
přítomnými anglickými vyslanci.
Stejně o den později odmítl Buquoy,
tehdy již ubytovaný na Malé Straně, jednat o jakýchkoliv kompromisech s mladým
hrabětem Thurnem, držícím s několika tisíci
stavovskými vojáky pravobřežní Staré a Nové
Město. Nakonec po třech dnech odkladů a pod
pohrůžkou kanonády proti oběma městům
se obě bez podmínek vzdala vítězi na milost.
12. listopadu se zbylý hlouček stavovských
politiků a úředníků pod vedením Viléma
staršího z Lobkovic dostavil na Pražský hrad
s prosbou o milost Ferdinanda, kterého chtějí
napříště uznávat za jediného krále. O den
později v reversu císaři vyznali, že jim „srdečně
lítostivé jest, že se proti Jeho Milosti císařské
jakožto našemu pořádnému posloupnému,
korunovanému, pomazanému králi a pánu
pozdvihli...“ Uvedený revers nese dvě stě
a jeden podpis s pečetí.
Maxmilián vzápětí sepsal instrukce pro
komisaře, které ustavil pro dosud neobsazené
kraje, aby tam sjednali podmínky kapitulace.
Rituál byl vždy stejný. Městská rada odevzdala
císařskému komisaři klíče od bran, vyslechla
výklad o tom, jak velice se provinila proti
Bohu a jeho císařské milosti, čehož obvykle
horlivě litovala, a dostala písemný pardon.
Nakonec musela zaplatit válečnou dávku ve
výši mnoha tisíc dukátů, což po určitém váhání
a nové pohrůžce bylo provedeno.

Maxmilián po týdenním pobytu v Praze
uvážil, že jeho úkol skončil, přikázal měšťanům,
aby pohřbili mrtvé na Bílé Hoře, naložil
bohatou kořist a 17. listopadu opustil město
k bavorským hranicím. Svým zástupcem ustanovil Lichtenštejna. Generál Buquoy si v té
době ještě doléčoval kuriózní zranění, utrpěné
ještě před bitvou na Bílé Hoře. V bezvýznamné šarvátce u Rakovníka, které se zúčastnil,
aby šel mužstvu příkladem, mu zbloudilá kule
z muškety prolétla stehnem, až mu „o žalud
oudu přirozeného zavadila“.
Přeskočme několik týdnů. Ještě v polovině
ledna 1621 rozptyloval zemský komisař
Lichtenštejn obavy vídeňského dvora, že
předáci stavovského odboje uprchnou a pro
přílišné odklady ujdou potrestání tvrzením,
že nikdo z nich nepomýšlí na útěk. Mezitím
však se situace ve všech zemích koruny vyjasnila ve prospěch císaře a ten již nechtěl dále
čekat. 7. února se z Vídně vydal na cestu
posel s císařským listem, obsahujícím seznam
osob, které měly být neprodleně zatčeny nebo
alespoň střeženy. Císařská pošta se sice zdržela,
ale již 17. února Lichtenštejn vydal patenty,
vyzývající politické uprchlíky, aby se do šesti
týdnů přihlásili k hrdelnímu procesu. Císařský
list, který dorazil do Prahy 20. února, vyzýval
Lichteštejna k zadržení všech v něm uvedených mužů. S výjimkou těch, kteří leželi
nemocní, nebo pobývali mimo Prahu se na
Hrad dostavili všichni na seznamu uvedení.
Vyzvaní měšťané se dostavili na příslušné
radnice.
Císařova proskripční listina zahrnovala
devadesát mužů. Jedenašedesát mělo být
uvězněno, devětadvacet mělo být střeženo
v domácím vězení. Na prvním místě to bylo
osmadvacet direktorů – členů někdejší
stavovské vlády od defenestrace do volby
Fridricha Falckého. Po zadržení a domácím
věznění následovaly výslechy obviněných.
Císař však s prací exekuční komise, vedené
Lichtenštejnem, nebyl zcela spokojen a
nařídil, aby někteří byli vyslechnuti ještě jednou, popřípadě s užitím mučidel. Chtěl se
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dozvědět podrobnosti o poradách stavovských
politiků s pozdějším velitelem českého vojska Kristiánem z Anhaltu, s vojevůdcem
Mansfeldem, se spojenci ve Francii, Holandsku,
Savojsku, Benátkách a s Turky, a z jednání
se stavy ostatních dědičných zemí. Aby se
mučidlům vyhnul, spáchal skokem z okna do
hradního příkopu sebevraždu rychtář věnných
měst krále Fridricha Falckého právních
Fruwein. Postup vůči ostatním obviněným
naznačilo rozhodnutí Lichtenštejna, jak naložit
s ostatky Fruweinovými: ortel vyřčený zaživa
provést na jeho mrtvém těle. To bylo katovými
pacholky rozčtvrceno, jednotlivé části vystaveny na silnicích před městskými branami a na
bělohorské pláni, hlava pak přibita na šibenici
na Koňském trhu (dnes Václavské náměstí).
První rozsudky postihly uprchlíky a osoby
odsouzené in memoriam. Již 5. dubna byli
všichni odsouzeni k smrti. Pražská exekuční
komise na pokračování posílala do Vídně
návrhy rozsudků. Úhrnem se jednalo
o jedenapadesát ortelů. Císař Ferdinand ve
třiačtyřiceti případech podepsal trest smrti,
z nich však u šestnácti připojil dodatek, aby se
exekuce odložila do dalšího jeho rozhodnutí.
Obviněným byly rozsudky sděleny 19. června
na Pražském hradě. Po přečtení jmen těch,
jimž byl trest smrti pozměněn omilostňujícím
dodatkem (byl mezi nimi i lékař a obecní
starší Nového Města dr. Matyáš Borbonius),
se dozvěděli rozsudek ostatní.
Naděje na obdobný pardon u ostatních
vyhasla záhy poté, co byl přečten první rozsudek Jáchymu Oldřichu Šlikovi. Po vyřčení
ortelu „čtvrcení zaživa“ soudce dodal: „Však
podle jisté Jeho Císařské a Královské Milosti
jemu takového trestání umenšiti ... tak, že jemu
napřed pravá ruka se utít, potom hlava stíti,
a tak jeho hlava i ruka na věž u mostu zjevně
vystavena býti má...“. Direktorovi Václavu
Budovcovi, svobodnému pánu z Budova
„tolikéž ruka a hlava uťata, tělo pak čtvrceno
a na rozcestí rozvěšeno být mělo, z milosti
císařské toliko sťat a hlava na věži mostu
přibita býti má.“

Poprava sedmadvaceti českých pánů začala
21. června 1621 v Praze na Staroměstském
náměstí. Začalo se v pět hodin ráno, kdy
se uzavřely brány města a císařské vojsko
pod vedením generála Albrechta z Valdštejna
obsadilo náměstí. Zasáhnout nemuselo, neboť
popravy probíhaly až překvapivě klidně. Bylo
postaveno lešení asi dvacet kroků dlouhé
a široké, potažené černým suknem. Popravčím
byl ustanoven kat Jan Mydlář, který měl
připraven čtyři meče. Popravy trvaly od páté
hodiny ranní do desáté.
Byli sťati tři členové panského stavu, po nich
sedm členů stavu rytířského a pět měšťanů.
Následovala nejkrutější poprava rektora
Univerzity Karlovy, věhlasného anatoma Jana
Jesenského. Členové Jednoty Bratrské byli
oběšeni, což pro ně byla ta nejpotupnější smrt,
zbylí měšťané byli rovněž sťati. Přední vůdci
povstání byli rozčtvrceni a části jejich těl byly
vystaveny na různých místech, dvanáct hlav bylo
veřejně vystaveno. Dále byl městský úředník
Mikuláš Diviš na hodinu přibit k šibenici za
jazyk za to, že přivítal Fridricha Falckého při
jeho příjezdu do Prahy (prameny se zmiňují
o tom, že naštěstí nebyl porušen hlavní nerv
a Diviš mohl po delší době opět mluvit).
Bezhlavá těla byla předána rodinám,
které ostatky svých příbuzných se všemi
obřady pohřbily. Dvanáct hlav Mydlář uložil
do železných košů a bidly je připevnil na
Staroměstskou mosteckou věž. Lebka Jáchyma
Ondřeje Šlika na četné prosby jeho vdovy,
hraběnky Šlikové, mohla být sňata již květnu
1622 na příkaz Karla z Lichtenštejna a byla pochována k jeho tělu. Zbylých jedenáct

Jen pro doplnění dodejme, že jeden z vítězů
hlav zde viselo až do vpádu saského vojska
v listopadu 1631, poté byly sejmuty a se v bitvě na Bílé Hoře generál Buquoy odtáhl
všemi poctami uloženy v Týnském chrámu. z Prahy s armádou k Novým Zámkům bojovat
Od odjezdu saských vojáků v květnu 1632 s odbojným uherským magnátem Bethlenem.
při převzetí moci císařskými úředníky lebky 10. července 1621 chtěl se dvěma kompaniemi
Valonů prozkoumat pole a zajel tak daleko na
záhadně zmizely.
Místo popravy a smutný konec stavovského svém malém utahaném koníku, jako vždycky
povstání připomíná pamětní bronzová deska se bez poboční zbraně a bez pistolí. Tu se na
jmény popravených na zdi Staroměstské rad- něho vrhly houfy Uhrů se šavlemi, Valoni
nice a dlažební kostky, které vyznačují prostor, se dali na úprk a nechali tam generála ve
kde popravní lešení stálo. Exekuce byla pouze štychu. Hrabě Buquoy byl proklát třemi píkajedním z důsledků stavovského povstání, které mi a zabit (podle svědectví rejtara Hýzrleho).
dopadlo neúspěšně. Dalšími důsledky byla Stalo se tak necelé tři týdny po staroměstských
dědičná držba české královské koruny v rukou popravách.
(jn)
habsburské dynastie, což znamenalo na dalších
Petráň Josef: Staroměstská exekuce. 2,
téměř 300 let ztrátu státní samostatnosti.
Dalším zásadním důsledkem byla následná vydání. Praha, Mladá Fronta 1985
rekatolizace,
a protože většina
Čechů byla protestantského
vyznání, následovala početná
emigrantská vlna,
postihující
zejména
většinu
české inteligence.
Výsledkem
třicetileté války,
v níž nebylo vítězů
ani poražených,
však byla zničená
rozsáhlá teritoria
Evropy, která se
z ní zotavovala
Převzato: Pražský ilustrovaný zpravodaj č. 29, 1921
dlouhá desetiletí.

NA STAROMĚSTSKÉM POPRAVIŠTI SKONČIL ŽIVOT VÝZNAMNÉHO LÉKAŘE
JÁN JESENSKÝ – JAN JESSENIUS (1566-1621)
Typotius, M. Bacháček, lékař, botanik a filolog A. Zalužanský ze Zalužan
a další). Zásady humanistické kultury vštěpoval svým univerzitním
posluchačům a šířil je ve společenském prostředí, v kterém působil, vlastními prácemi i vydáváním děl jiných autorů. Kultivovaným a poutavým
stylem psal filozofická, politická, společenská i lékařská díla.
Po studiích Jessenius krátce působil v rodné Vratislavi jako lékař
(1591-1593). Později se stal osobním lékařem saského kurfiřta Wilhelma
II (1593-1595) v Drážďanech. V r. 1595 se oženil s Marií Felsovou, sestrou
svého přítele ze studií v Lipsku. V témže roce obdržel profesuru chirurgie
a anatomie na univerzitě ve Wittenbergu, kde před léty zahajoval svá studia. O tři roky později se stal děkanem tamní lékařské fakulty a nakonec
i rektorem celého vysokého učení. Za svého působení značně pozvedl
úroveň wittenbergské lékařské školy. Sám zde sepsal několik svých
prvních děl a pod jeho vedením vznikla řada cenných disertačních prací.
Na pozvání dánského astronoma Tycha de Brahe navštívil 8.-12. června
1600 Prahu. V Rečkově koleji provedl první veřejnou pitvu v českých
zemích před obecenstvem, které obdrželo k tomuto představení pozvánky. Během pitvy těla oběšence podrobně vysvětloval svůj postup
i funkci jednotlivých lidských orgánů tak, aby tomu rozuměli i laičtí
přihlížející. Jesenský již dříve proslul svými pitvami v Německu, ale
v Praze se toho zatím nikdo neodvážil. Pitva byla tehdy považována za
rouhání a také byla nedůstojná vzdělaného lékaře. Nicméně měla velký
ohlas a přispěla k tomu, že se chirurgie později stala jednou z lékařských
věd. Jan Jesenský byl současníkem nebo skoro současníkem významných osobností období renesance, jejichž objevy a práce přinášely nové
poznatky a názory o člověku a přírodě. Patřil mezi ně Gallileo Gallilei,
Giordano Bruno, Mikuláš Koperník, Tycho de Brahe, Tadeáš Hájek
z Hájku a další.
Ještě poznámka k místu konání první pitvy. V ulici Poštovské, dnešní
ulice Karoliny Světlé, stával dům bohatého měšťana Jana Rečka z Ledče,
který zde roku 1438 založil univerzitní kolej zvanou Rečkova. Právě
v této koleji se odehrála Jeseniova veřejná pitva, která Jeseniovi přinesla
značnou slávu. O pět let později opět v Rečkově koleji pitval i tělo ženy
a tělo dítěte.
Ve Wittenbergu později přednášku ke své první pražské pitvě Jessenius

Ján Jesenius pocházel po otci ze slovenského (tehdy uherského) zemanského rodu Jesenských, původem z
Turce (Turčianske Jaseno, dříve Velké
Jaseno) na území dnešního Slovenska.
Narodil se ve slezské Vratislavi, která
byla součástí zemí Koruny české, a
kde tento evangelický rod sídlil již
od roku 1541.Otec Baltazár Jesenský
byl jako schopný diplomat v polovině
16. století pověřen hornouherským
zemanstvím úkolem získat finanční
pomoc pro boj s Turky v bohatém
slezském městě (dnes Wroclaw
v Polsku). Zde se později oženil
s Martou Schillerovou, dcerou wroclawského měšťana. 27.prosince 1566
se manželům narodil syn Ján.
Ve Vratislavi navštěvoval Alžbětino
gymnázium, posléze studoval filozofii a medicínu na akademii ve
Wittenbergu a v Lipsku (1583-85) a na proslulé lékařské fakultě
v Padově (1588-1591). Roku 1591 získal doktorát z medicíny za spis
O onemocnění žluči při třídenní zimnici a zároveň doktorát z filozofie za
práci O nároku lidu na odpor proti tyranům.V Padove si po prvé uvedl
své příjmení doplněné přídomkem „z Veľkého Jasena“. Jako protestant
nemohl získat doktorát na padovském katolickém vysokém učení. Na
doporučení profesorů byl prohlášen doktorem filozofie a medicíny až
na Karlově univerzitě v Praze císařským velkoalmužníkem Jacobem
Chimarraem.
Již ve svém rodišti si osvojil základy německého protestantského
humanizmu, během studia v Padově také humanistickou a renesanční
kulturu. Celý život pak projevoval zájem o kulturní dění a zejména
v Praze udržoval styky s předními humanistickými vzdělanci, jako byli
astronom Tycho de Brahe, císařský matematik J. Keppler, matematik,
botanik, alchymista, astronom, geograf a lékař T. Hájek z Hájku, J.
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Lippach i Jesseniova Julie spolu s duchovními a učiteli luteránského
vyznání byli nuceni odejít do exilu. Kostel sv. Salvátora, postavený
německými luterány, byl zrušen.
Jesseniovo dílo postihovalo několik oblastí. Odborná lékařská díla
vznikala především během jeho působení ve Wittenbergu. Anatomickými
pracemi se zařadil mezi nejvýznamnější představitele tohoto oboru ve
své době. Jeho popis pitvy měl velký ohlas v lékařské i laické veřejnosti.
Popsal v něm nejen složení lidského těla, polohu jednotlivých orgánů,
ale také jejich funkci. Čerpal z díla Vesaliova, které obohatil o nejnovější
poznatky italských anatomů. Doplnil je však o řadu nových poznatků,
jimiž překonal své předchůdce (mj. šlo o popis sluchových a řečových
orgánů, o poznatky k teorii vidění aj.). Původní byla i jeho rozprava
o kostech - podrobně popsal soustavu, počet a stavbu kostí. V návodu
k chirurgické praxi zdůvodnil význam chirurgie, kterou do té doby starší
lékařské autority nepokládaly za lékařskou disciplinu, ale jen za řemeslo.
Rozebral jednotlivé chirurgické výkony, popsal nástroje a způsob
jejich používání, výrobu protéz. Za základ mu sloužily zejména práce
francouzského chirurga A. Parrého. Uplatnil však i své vlastní kritické
připomínky a chirurgické zkušenosti. Zájem odborníků vyvolala jeho
rozprava o krvi – diagnostika chorob podle barvy, hustoty a srážlivosti
krve. Podobnou práci napsal o moči, ta však zůstala jen v rukopisu.
V osobním listě P. Magnovi, lékaři císaře Matyáše, vyložil názory na vlastnosti léčivých zejména karlovarských pramenů. Zvláštní skupinu prací
tvoří disertace absolventů medicíny ve Wittenbergu, napsané pod jeho
vedením. Obvykle v nich autoři vyjadřovali Jeseniovy názory, převážně
v pracích z interní medicíny.
Ve filozofických dílech byl aktivním propagátorem humanistických
idejí. O jejich rozšíření se zasloužil reedicí mnohých děl. V jeho filozofickém myšlení sa spojovala renesanční filozofie se světonázorem
lutherovské reformace, částečně jej však ovlivňovaly i jeho praktické
lékařsko-přírodovědné poznatky a zkušenosti.
Zvláštní skupinu jeho literární tvorby představují spisy souvisící
s jeho politickou a veřejnou činností. Největší obdiv a lásku vyjadřoval
Čechám a Prahu označil za nejbohatší a nejvznešenější město v Evropě.
Politicky se formoval v protestantském prostředí, názory na vládu
nejkoncentrovaněji vyjádřil ve spisu Pro vindiciis, contra tyranos.
Vyslovil názor, že poddaní a vládci mají být navzájem vázáni povinnostmi a právy a přiznával lidu právo na odpor proti tyranské vládě.
V oslavném spisu na krále Matyáše podal přehled uherských králů od
nejstarších dob. O uherské dějiny se zajímal i jako dvorní historiograf.
Jeho literární dílo v českých zemích bylo po popravě systematicky
ničeno, takže se zachovalo hlavně v německých univerzitních knihovnách,
částečně také na území Slovenska. Uveďme několik jeho hlavních děl:
Anatomiae, Pragae anno 1600 abs se solenniter administratae historia.
Wite[n]bergae 1601. Český překlad Bohdany Divišové: Jan Jessenius
z Jasené: Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L.P. MDC, k níž
byl přičleněn Traktát o kostech. Karolinum, Praha 2004. ISBN 80-246-09223. De ossibus tractatus. Wite[n]bergae 1601. Slovenský překlad Františka
Šimona: Traktát o kostiach. Osveta, Martin 1981. De vita et morte
Tychonis Brahei oratio funebris. Pragae 1601. Institutiones Chirurgicae
quibus universa manu medendi ratio ostenditur. Wite[n]bergae 1601.
(mit Beiträgen von: Melchior Ioestelius, Adam Theodor Siberus, Daniel
Sennert, Ambrosius Gertnerus u. Jacob Typotius). De anima et corpore
universi. Pragae 1605. De sanguine vena secta demisso judicium. Pragae
1608. Nové vydání s připojeným komentářem: D. Johannis a Jessen Equ.
Hung. de Sanguine, Vena Secta, dimisso Judicium, Notis et Castigationibus
ad hodierna et vera Artis medicae principia accomodatum a Jacobo
Pancratio Brunone. Norimbergae 1668. Ján Jessenius: O krvi. Univerzita
P. J. Šafárika v Košiciach, 2007. Slovenský překlad s latinským textem.De
cavenda peste. 1606. Adversus pestem konsilium. 1614. De generationis et
vitae humanae periodis. 1610. Divorum imperatorum … Ferdinandi I. et
Maximiliani II. progenies augusta. Francofortum 1613. Ad Regni Boemiae,
Simulque Coniunctarum, Faederatarum Provinciarum, Marchionatus
Moraviae, Ducatus Silesiae, & Marchionatus Lusatiae, Inclitos Ordines:
De Restauranda Antiquissima Pragensi Academia, Rectoris Jessenii …
Exhortatio. Congregatis Pragae, Mense Augusto, Anni MDCXIX. exhibita.
Pragae 1619. Oratio parresiastica, qua auxilia a rege et ordinibus Ungariae
petuntur, habita Neo-Solii in comitiis. Saragossa 1621.
V budově Obecného úřadu Turčianske Jaseno je umístěna Pamätná izba
Jána Jessenia. V expozici jsou vystavené dokumenty týkající se dějin obce,
památky ze života jasenských zemanů a kopie materiálů o osudu Jána
Jessenia. Po Janu Jesenském je pojmenován vlak EuroCity (EC 175/176
Jan Jesenius) na trase Hamburg-Berlin-Praha-Bratislava-Budapešť a zpět.
Jméno Jána Jesenia bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze
spolu s mnoha dalšími. Na jeho počest byla pojmenována lékařská fakulta
- Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine.
(J.Novák)
Bokesová-Uherová, M.: Ján Jessenius 1566 – 1621. Bratislava 1966.
(*) Svátek J.: Pražské historie. Z pamětí katovské rodiny Mydlářů
v Praze. Praha, Čs. spisovatel 1985

vydal tiskem s názvem Johannis Jessenii á Jessen, Anatomiae Pragae,
Anno MDC ab se solemniter administratatae historia (Jana Jesenského
z Jeseného historie o pitvě provedené v Praze roku 1600).
Praha jej upoutala natolik, že se sem roku 1601 přestěhoval. Byl však
ženatý, což podle tehdejších řádů vylučovalo možnost jeho profesionálního uplatnění na Karlově univerzitě. V Praze působil nejdříve jako
praktický lékař v Loudově koleji a zároveň i jako osobní lékař císaře
Rudolfa II. Udržoval si řadu kontaktů jak na císařském dvoře, tak i na
pražské akademii. V letech 1604 -1605 prováděl pro studenty další anatomické pitvy jako součást výuky, vydal řadu vědeckých a lékařských
spisů. Začal se také živě zajímat o politiku a vyjadřoval nespokojenost
s protireformačními snahami císaře Rudolfa II. vůči evangelíkům. Roku
1608 vstoupil do služeb císařova bratra, uherského krále Matyáše. V letech
1608-1612 působil jako Matyášův dvorní lékař a historiograf ve Vídni.
S císařem Matyášem se rozešel po jeho nástupu na císařský trůn v r. 1612
a jeho návratu ke staré protireformační politice. Postavil se na stranu
protestantských stavů. V období mezi lety 1608, kdy opustil Prahu a 1617,
kdy se do ní natrvalo vrátil, Jessenius často cestoval, nejčastěji po Uhrách
a německých městech, kde vydával nové spisy a reedice starých.
Roku 1612 mu při návštěvě Uher zemřela manželka Marie. Na
jaře roku 1616 se s jejich adoptivní dcerou vrátil do Prahy. Zde již
naplno probíhal konflikt mezi českými protestantskými stavy a bigotním
katolíkem císařem Ferdinandem II., usilujícím o rekatolizaci českých
zemí. Jessenius byl pro svou protestantskou orientaci, proslulost a politické zkušenosti 16. října 1617 zvolen rektorem Karolina, které bylo v té
době ve správě protestantských stavů. Jako hlava univerzity těsně spjaté
se stavovskou opoziční politikou se stal i jednou z vedoucích osobností
pozdějšího protihabsburského povstání.
Jmenování Jessenia rektorem bylo hlavně politickou akcí a sám
Jessenius se v následujících dvou letech věnoval převážně diplomatické
činnosti. V červnu 1618, již po pražské defenestraci byl pověřen diplomatickým posláním na sněmu uherských stavů, kde měl ovlivnit
jejich rozhodnutí nevolit Ferdinanda Habsburského na uherský trůn.
V Bratislavě byl však zatčen, převezen do Vídně, kde byl vyslýchán. Po
propuštění roku 1619 vydával protihabsburská radikální díla.
Poslední dva roky svého života se Jessenius věnoval univerzitnímu
životu a své rektorské práci. Z osobních důvodů složil v říjnu 1620 svůj
rektorský úřad.
Po bitvě na Bílé hoře a potlačení stavovského povstání byl Jessenius
jako jedna z vedoucích osobností rebelie obviněn z urážky majestátu. Na
císařův příkaz jej 1. prosince 1620 dal Karel I. z Lichtenštejna zatknout.
21. června 1621 při známé popravě 27 českých pánů na Staroměstském
náměstí vylíčil celou popravu kat Jan Mydlář podle sdělení J. Svátka (*)
následovně:
Rozsudek ... dopadl ještě hrozněji, než jak byly obavy, neboť jen asi dvěma
nebo třem byla milost udělena, kdežto všichni ostatní byli k smrti mečem
odsouzeni, jen tři pak měli oběšeni býti. ... Byli to nejtruchlivější dnové
mého života, kteří mi nastali, když mi pan písař městský oznámil, abych
se chystal k velké exekuci, jakéž Praha, co Prahou jest, dosud neviděla.
.... Pak zavolal prokurátor pán z Kaprštejna na doktora Jana Jesenského,
přičemž doložil, že týž je odsouzen k tomu, aby mu nejdříve jazyk z hrdla
vyříznut a pak teprve hlava jeho sťata. Zachvěl jsem se v nejhlubším nitru
svém při zvolání jména toho muže tohoto, jemuž byl meč můj, jejž jsem
v ruce držel již před dvacíti lety potupnou smrt na popravišti předpověděl,
kteréžto proroctví se nyní tak děsně vyplnilo. Vstoupiv pevným krokem na
lešení spatřil mne a pronesl ke mně slova: „Posmíval jsem se meči tvému,
mistře Jene, a hle, proroctví jeho se skutečně mělo splniti. Je to snad týž
meč, kterým mi hlavu setneš, jak se zdálo již ve hvězdách býti psáno?“
„Týž, vznešený pane“, odvětil jsem s hlubokým pohnutím. „A protož
odpustíte mi, že nucen jsem krutou povinností svou vám bolest ještě před
smrtí způsobiti.“ „Bůh tak chtěl, vůle jehož budiž vyplněna!“ zvolal doktor Jesenský a obrátiv se k mistru Lippachovi, ještě s ním poslední motlitbu
odříkával. Já pak, odloživ meč, vzal jsem do ruky nůž, jímž jsem mu měl
jazyk vyříznouti. On po skončené motlitbě ke mně zase přistoupiv, sám
jazyk z úst vyplazil a já na něm krutý tento trest vykonal; plná ústa krve
maje, poklekl pak rychle před špalek a já osudným mečem hlavu jeho sťal.
Tu povstal opět pan prokurátor hlásaje, že mrtvola tohoto odsouzence má
být po skončené popravě dnešní ještě čtvrcena a pak části její na popravišti
před branou na čtyřech kolech rozvěšeny. Proto kázal jsem pomocníkům
svým, aby jen hlava byla pod lešení snesena, tělo pak do pytle dáno a na
káru vloženo, aby na popraviště dopraveno býti mohlo.
Tělo Jesseniovo bylo po exekuci odvezeno k Horské bráně (dnes
Hybernská ulice směrem ke Kutné Hoře), zde bylo rozčtvrceno a vpleteno do kol. Jeho hlava byla spolu s hlavami dalších jedenácti českých pánů
vystavena pro výstrahu na tribuně Staroměstské věže po dobu deseti let;
pak za krátkého saského vpádu do Čech byla potají sejmuta a pohřbena
neznámo kde. Zbylé ostatky Jesseniova těla nebyly nikdy nalezeny.
Jeho dceru Julii převzal po jeho smrti do opatrovnictví mistr David
Lippach, kazatel od sv. Salvátora, který to svému příteli slíbil v předvečer
popravy. V r. 1622 na základě císařského patentu pak mistr David
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JAK BYL „PRODÁN“ KARLŠTEJN
Asi každý, kdo kdy navštívil náš nejznámější
mimopražský hrad, zaslechl kusou informaci o tom, že se našel muž, kterému se
– pochopitelně podvodně – podařilo „prodat“
tuto naši světoznámou kulturní památku. Tím
mužem byl Josef „Harry“ Jelínek. Protože měl
určitý vztah k medicíně, povězme si o něm.
Josef Jelínek se narodil 14. října 1905 ve
Vlašimi. do rodiny vlašimského lékaře Karla
Jelínka jako prvorozený syn. Jeho otec měl ve
Vlašimi zavedenou lékařskou praxi a kromě
toho byl zámeckým lékařem Auerspergů,
kterým do roku 1945 patřil zámek Vlašim.
Spolu se syny Auerspergů byl mladý Josef
v mládí vzděláván v angličtině a francouzštině.
Po první světové válce začal studovat na gymnáziu v Benešově, kde začal používat křestní
jméno Harry. V prospěchu nevynikal a rodiče
ho raději přeložili na gymnázium do Prahy.
Nakonec dostudoval na reálce v pražském
Karlíně, kde maturoval ve svých jednadvaceti
letech v roce 1926.
Na přání otce začal studovat medicínu, kterou však nikdy nedostudoval. To mu nebránilo
v tom, aby se během své kariéry podvodníka
nechal titulovat jako doktor. V Praze na konci
20. let 20. století vedl poměrně nákladný život
a živil se jako příležitostný gigolo. V roce
1928, když otec zjistil, že ve studiu medicíny
nepokračuje, zastavil mu přísun prostředků.
Josef nelenil a otevřel si firmu pro obchod
se starožitnostmi a uměleckými předměty, ve
kterém prodával mnoho falzifikátů, domnělým
Lucasem Cranachem počínaje až po padělky
Paula Cézanna a Henryho Matisse konče. Do
Harryho se v té době také panensky zamilovala
hraběnka Lizzy, díky níž Harry získal přístup
do světa mezinárodního obchodu s uměním.
Byla to doba, kdy měnilo majitele velmi mnoho
uměleckých děl, pocházejících nezřídka z
vykrádaných kostelů a kapliček jižních Čech
či ze zchudlých šlechtických sídel. Zde mohl
Harry naplno rozvinout svůj talent, svoje
umění přesvědčovat a využít při jednáních

každé slabiny partnera ve svůj prospěch. Jeho
podnik působil v podstatě nezákonně až do
roku 1937. Za tu dobu bylo na něho podáno
údajně 501 žalob pro podvody. Kupodivu však
soudnímu postihu vždy unikl, žaloby končívaly
odvoláním nebo smírem.
Od konce 20. let závodil na motocyklu, účastnil se i slavného závodu Zbraslav
- Jíloviště a několikrát závodil na Masarykově
okruhu v Brně. Na motocyklových závodech
se seznámil s Jiřím Kristiánem Lobkowiczem,
který se rovněž věnoval závodům motocyklů.
V roce 1931 se Lobkovicové snažili prodat
část roudnické galerie americkému podnikateli, aby získali prostředky na věno pro
komtesu Ludmilu. S tímto obchodem Harry
pomáhal přímo Jiřímu Lobkowiczovi na
zámku v Roudnici nad Labem. Obchod se
nakonec neuskutečnil, ale americký podnikatel
s manželkou projevili zájem o koupi nějakého
rodinného sídla, čím staršího, tím lepšího. Jiří
Lobkovicz Harryho oslovil jako barona a na
oko mu připomněl, že přece chce prodat svoje
rodinné sídlo, hrad Karlštejn. Tady začal jeden
z největších podvodů první republiky.
Harrymu se podařilo kastelána hradu
Karlštejn pana Slámu přesvědčit historkou
o přípravě natáčení filmu a získat tak možnost
hrad po dva pondělky využívat. Americký
manželský pár s doprovodem byl na hradě
uvítán s veškerými poctami, sborem pážat, což
byly najaté sboristky z německého divadla,
lahůdky dodala firma Lippert. Nakonec Harry
sám inkasoval od průmyslníků 30 000 dolarů za
výlohy a domluvili se na prodeji Karlštejna.
Harry po zinkasování zálohy vyrazil na
zotavenou do oblíbeného Splitu. Zde se brzy
zařadil mezi zámožnou klientelu a získal okruh
nových známých. Jeden z nich, bohatý loďař,
mu nabídl ke koupi jachtu Zornica. Harry
neřekl nic závazného, vymohl si však, že si
jachtu může vyzkoušet. Najal posádku a zakoupil zásoby. Při procházce po Splitu v jedné
z luxusních kaváren však narazil na své ame-

rické obchodní partnery, kterým přislíbil prodej
Karlštejna. Nejdříve v něm zatrnulo, ale potom
je suverénně pozval na „svoji“ jachtu, kterou
jim vzápětí dokázal prodat za 10 tisíc dolarů.
Manželé se s najatou posádkou vydali na plavbu do Terstu. Tam byli pochopitelně zadrženi
policií. Při následném vyšetřování pochopili vše.
Začali zjišťovat, jak je to s prodejem Karlštejna.
Pravdu se přes amerického konzula v Praze
dověděli velmi rychle a aby se díky své naivitě
vyhnuli ostudě, nepodali na Harryho ani trestní
oznámení. Údajně se jednalo o zámožného
majitele již velmi dobře prosperující americké
firmy, produkující žvýkačky. V Evropě spolu
s chotí hledal další obchodní partnery.
Na začátku 30. let 20. století se Harry ještě
pokusil o další neuvěřitelný podvod - prodat
jednu z pražských tramvajových linek. Jako
zálohu vyinkasoval 9000 dolarů.
V roce 1938 se oženil s dcerou nakladatele
Františka Bačkovského Ludmilou. Avšak
už v roce 1939 se s Harrym stala obrovská
proměna. Stal se totiž náruživým nacistou,
dokonce začal přímo spolupracovat s gestapem. Jejich Evropské vydavatelství se zaměřilo
na antisemitskou a pronacistickou publicistiku
a oddechovou beletrii. Na konci Protektorátu
se prokazoval českým obchodníkům jako
příslušník Gestapa a pod různými záminkami je okrádal o zboží. V dubnu 1945 utekl
do Bavorska, později žil ve Spolkové republice Německo. Československý stát na něho
vydal v roce 1947 zatykač. Zemřel v roce 1986
v Guarene d‘ Alba v Itálii.
Co dodat. Podvodníci byli, jsou a budou.
Většinou jim sednou na lep lidé důvěřiví,
spíše mnohdy celý život střádající korunku
ke korunce. O těchto případech se však moc
nepíše. Takových, jako byl český „Harry“, se
však najde také několik, ty pak vejdou do dějin.
Harryho zcela určitě trumfnul skotský herec
Artur Ferguson, který zazobaným snobům
dokázal prodat londýnský Trafalgar Square,
Bílý Dům i Sochu Svobody.
(jn)

ÚSPĚCHY ČESKÝCH LÉKAŘŮ NA KURTECH I V DIPLOMACII
M 50+; Do semifinále v kategorii M-MD 45+ ve čtyřhře se probojovali :
MUDr. Ivo Skála (Č.Budějovice) s MUDr. René Urbancem (Ostrava);
MUDr.Jaroslav Novák (LF Plzeň) spolu s Dr.Wenem z Taiwanu - ve
čtyřhře v kategorii M MD 70+;
Ve čtyřhře žen: do semifinále v kat. L-open : MUDr. Račická s MUDr. Resovou (Ostrava); v kat. L-45+: sourozenecká lékařská dvojice
V minulém čísle Facultas nostra (*) jsme přinesli zprávu o 41. mistrovství World Medical Tenis Society (WMTS). Čeští lékaři si mimořádně
dobře počínali přímo při sportovních kláních na kurtech TK Gejzírpark
a TK Lokomotiva. Uvádíme jmenovitě ty, kteří stanuli na stupních
vítězů, tj. v soutěžích jednotlivců ve svých kategoriích dosáhli alespoň
na finále.
Ve dvouhrách vybojovali 1.místa: MUDr. René Urbanec (Ostrava) v
kat. M MD 45+ , MUDr. Jaroslav Kratochvíl (Blovice, absolvent LF UK
v Plzni) v kategorii M MD 55+;
2.místo ve dvouhře: MUDr. Jiří Široký (Plzeň-kardiochirurgické odd.FN
Plzeň) v kat. M-MD open, MUDr.Eva Račická (Ostrava) L MD 55+
3.místo ve dvouhře: MUDr. Helena Kršňáková ( Šumperk ) L MD 55+.
Semifinále ve dvouhře: MUDr. Martin Šín (Olomouc) M-MD open; MUDr.
Daniel Hošek (Chomutov) M MD 40+; MUDr. Kamila Resová (Ostrava) LMD open; MUDr.Martina Spoustová (Ostrava) L-MD 40/45 +;
Ve čtyřhře mužů: MUDr. Roman Fiedler s MUDr. J. Širokým
(oba FN Plzeň) - 1.místo v kategorii M-MD open; MUDr. Jaroslav
Kratochvíl spolu s Dr.med. J. Klockem z Německa -1.místo ve čtyřhře

Vítězné družstvo lékařů České republiky
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z Ostravy MUDr. Radana
Nováčková a MUDr. Martina
Spoustová.
Ve smíšené čtyřhře: zlaté
medaile vybojovali manželé
MUDr. Resovi (Ostrava)
v kategorii Mix-open, další
zlato MUDr. Urbanec s
MUDr. Spustovou v kategorii
Mix 45/40, kde navíc 2.místo
obsadili MUDr. Maška
(Brno) s MUDr.Nováčkovou;
další zlato vybojovali v mixu
MUDr.Kratochvíl s MUDr.
Kršňákovou v kat. Mix 55/50.
Tým
českých
lékařů
zvítězil v prestižním poháru
národů (Nations´Cup) ve finále porazili Itálii 2:1.
V týmu České republiky
hráli: MUDr. Jiří Široký,
MUDr. Jaroslav Kratochvíl
MUDr. Roman Fiedler,
MUDr. Martin Šín, MUDr.
Jaroslav Kratochvíl, MUDr.
Daniel Hošek, MUDr. René
Urbanec, MUDr. Ladislav
Trávníček a MUDr.Oldřich
Chrapek. Poháru národů
se zúčastnilo 13 národních
družstev.
České lékařky se vítězstvím
nad silnými Polkami 2:1 probojovaly do semifinále Poháru
národů žen a poté podlehli
0:2 Německu. Za tým České
republiky lékařek nastoupily
MUDr. Eva Račická, MUDr.
Helena Kršňáková, MUDr.
Kamila Resová a MUDr.
Radana Nováčková.
Celkem tedy jsme kromě
vítězství lékařů v Poháru
národů vybojovali 7 prvních
míst, 4 druhá místa, jednou
třetí místo a řadu účastí
v semifinále.
V hotelu Pupp proběhlo 24.
8. 2011 prezidentské zasedání,
Dr. S. Myint (USA)
na němž stávající výbor
před Pomníkem osvobození v Plzni
WMTS vyslovil poděkování
dosavadnímu prezidentovi
WMTS MUDr. Miroslavu Ondrejovi ze Slovenska, kterému skončilo
funkční období v prezidentské pozici. Novým prezidentem byl zvolen
Dr. Egils Valeinis z Lotyšska. V dalších funkcích budou působit: nový
president-elect: prof. Dr. Lars Hagberg ze Švédska; nový vicepresident
WMTS: MUDr. Jan Kirchner (ČR).
Příští 42. kongres a mistrovství WMTS se uskuteční v Itálii - v CerviaMilano Maritima ve dnech 22.-29.9.2012. Všichni účastníci hodnotili
organizaci a celý průběh 41. mistrovství světa lékařů v tenisu stejně
jako vědecké sympozium velmi vysoko, jak také dokumentuje zpráva
sekretáře WMTS Dr. Jima Maniona (viz dále).
J. Kirchner

Převzetí vítězné trofeje v hotelu Pupp

ZPRÁVA SEKRETÁŘE WMTS O 41. SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU LÉKAŘŮ
V KARLOVÝCH VARECH
The 41st meeting of the World Medical Tenis Society (WMTS) was
held in Karlovy Vary, Czech Republic, August 20-26, 2011. There were
many highlights that made the week very enjoyable for everybody.
Thanks to Jan Kirchner, President of the Czech Medical Tennis Society
and new Vice-President of WMTS (!), and his organizational staff, we
had great tennis, scientific sessions, and special events.
The weather was hot, and I thought to myself that it’s good our
members are physically fit. (Fitness through tennis, of course, has always
been important in our organization.) Nine years ago in KV, there was
the “100 year flood,” but the sun shone on us the whole week this time.

A new format of tennis was introduced: The “third set” would become
a “match point tie-breaker.” This was for all matches in all categories.
This new format was well received by just about everybody, and at the
delegates’ meeting the new rule was added to the by-laws. (This is a rule
well-accepted by the International Tennis Federation, and it is good
for our organization: The matches move along more quickly, and the
Tournament Director can more easily get the next matches onto the
court.) Women MD Nations’ Cup is a competition for 3 years now, and
this will continue. You can review results of the tournament by going
to <wmtstennis.org>, then wmts, then mccampbell. (At this writing the
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My wife, Pat, and I always look forward to the special events that host
countries stage. The Czechs’ events were great. On the first evening we
boarded a tram and rode high onto a, well, not quite, a mountain. We said
hello to our friends from previous meetings and met some new attendees;
the food, beer, wine, camaraderie, weather were great.
The next event was a visit to the famous Pilsner Urquell Brewery. (Jan
K. owed this to us “big time” because nine years ago the event was rained
out.) It’s a fascinating place complete with giant tubs of about 1,000,000
liters of brewing beer. We had to be careful not to slip and fall into a tub
and drown in the beer. Following the tour we ate Czech food and drank
Urquell (of course) beer. We were treated by folk singing from Jan,
Jaroslav Kratochvil, and Jan Voda. They were off-key, but that was okay.
The last special event was on the final day. After medals were presented to the winners and consolation winners at courtside, we gathered
in the magnificent ballroom of the Hotel Pupp. We were entertained by
a band while having a wonderful dinner and drinks. The final evening is
when I always resolve to rededicate my life to tennis so that next year I’ll
last longer in the tournament.
I hope this account will stir your interest to register for the next meeting in Italy. The Italians have already had meetings in Naples, Rome, San
Remo, and Cervia. They know how to conduct such a meeting. Plus…the
food and wine aren’t bad either!!
Many thanks to the Czechs for the meeting!! You’re great friends. See
you next year!? Ciao.
Jim Manion
Executive Secretary, WMTS

results may not be up yet—but soon.) 24 countries were represented
this time.
It was good to see a number of young doctors “hitting the cover off the
ball.” In recent years it’s been a concern that not enough younger doctors
are participating in the meeting. How very important it is that younger
doctors, men and women, become engaged with WMTS, so we remain
healthy in years to come.
The scientific sessions were excellent. All of the presentations were
very interesting. There were three of special interest to me: 1) A Czech
hydrology engineer spoke of the restorative waters in the KV area; many
people throughout Europe come here to drink the water for improved
health. 2) Dr. Craig Broome spoke of his experience in New York City
following the 9/11 tragedy. 3) Dr. Simon Myint, our 83 year old competitor, spoke of his recent surgical missions to Nepal. There were other
excellent presentations too.
At the yearly Delegates’ Meeting, Miroslav Ondrej, Slovakia, stepped
down from the President’s position. Egils Valeinis, Latvia, is the new
President. Lars Hagberg, Sweden, is the new President-Elect. Jan
Kirchner, Czech Republic, is the new Vice-President. Upcoming meetings will be next year in Cervia, Italy. (Look on the WMTS website for
information; the Italians, under Dr. Sciacca’s direction, have already done
much organizing to make the event special.) The next year Latvia and
Dr. Valeinis, then Bali Hai, Indonesia and Dr. Gultom, then Rotterdam,
Netherlands and Dr. Halim. “Old man,” Jan K., turned 60 during the
week; however, he still looks young and vigorous although all of the planning of the meeting might have aged him somewhat.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Mozková mrtvice je druhou nejčastější příčinou smrti v ČR. Ročně
postihne 40 tisíc lidí, 12 tisíc na ni zemře. V současnosti se z ní léčí 190
000 nemocných. V ČR je 33 odborných zdravotnických zařízení, kde
se tito nemocní léčí. Léčba je však drahá a v červnu na provoz center
docházely peníze. (ida: Na léčbu mrtvice nebudou peníze. Blesk č.110,
11.5.2011, s. 7)
V etapě, v níž v loňském roce zvítězil, utrpěl letos při Giro dÍtalia
belgický cyklista Wouter Weylandt po pádu smrtelné zranění. Stalo
se tak při sjezdu, kdy v rychlosti 70 km/h se ohlédnul, zachytil o zídku
a následoval tragický náraz do zdi. Ani okamžitá 40minutová resuscitace nepomohla. (P.Krajča: Před nehodou napsal esemesku: Mám
strach. Blesk č. 110, 11.5.2011, s. 20)
I malé zdravotní problémy dokáží otrávit den. Svědivý puchýřek na
rtu, ranka u nehtu, počínající bradavice – jak si s těmito drobnostmi
poradit? Pomoc lze hledat mezi vhodnými vitaminy a bylinkami, např.
na opary nápoje z aloe vera, meduňkový či třezalkový krém a olej
tea tree, na záděry mastičky a krémy z měsíčku lékařského, řepíku a
heřmánku apod. (I. Dvořáková: 5 drobností, které bolí. Jak je vyléčit.
Blesk č. 111, 12.5.2011, s. 13)
V České republice žije téměř tisíc hemofiliků. Nemoc způsobuje
chybný gen na chromozomu X, postihuje proto výhradně muže.
Základem léčby je podávání chybějících srážlivých faktorů nitrožilně.
Riziko spočívá ve spontánním krvácení do kloubů, svalů i dalších
orgánů. (mk: Hemofilie: Krvácivost už lze léčit i bez rizika nákazy. PD
č.113, 14.5.2011, s. 16)
Jihoafrický atlet Oscar Pistorius se narodil s chybějícími holenními kostmi. V deseti měsících mu byly amputovány dolní končetiny
pod koleny. Přesto se s pomocí speciálních protéz vypracoval mezi
výkonné sprintéry. Vyhrál i soudní spor o možnost startovat v soutěžích
se zdravými sportovci. Na své trati 400m se již přiblížil limitům pro
start na mistrovství světa. Jeho touhou je start na Olympijských hrách
v Londýně. (P. Žaloudek: Nemá nohy, ale touží po olympiádě. Blesk
31.5.2011, s. 20)
Plzeňští policisté už nemusí použité injekční stříkačky ukládat do
PET lahví. Město vybavilo plzeňské služebny umělohmotnými kontejnery. Doplňují tak speciální kleště a gumové rukavice a snižují riziko
nákazy z použitého injekčního materiálu, který se ve větším množství
vyskytuje na několika plzeňských lokalitách. (J. Nathanská: Plzeňští
policisté už nemusí sbírat stříkačky do lahví. PD č.137, 11.6.2011, s.3)
Češi spotřebují na osobu nejvíce metamfetaminu, extáze a marihuany v Evropě. Ve světovém měřítku jsme na špici ve výrobě drog
metamfetaminového typu. Tvrdí to Úřad OSN proti drogám a zločinu
podle statistiky z roku 2008. Ve spotřebě marihuany jsou před ČR jen
Zambie, Nový Zéland, Severní Mariany a Palau. (ČTK, pf: Česko je
velmoc marihuany, extáze a amfetaminu. Blesk 24.6.2011, s. 20)
V ČR se ve velkém rozběhly ilegální palírny tvrdého alkoholu. Lahve
se nekolkují, výrobky se prodávají rozlévané. Nezřídka se pančují líhem

Jako doplněk léčby při diabetu 2. typu se u nemocných s nadváhou
užívá GLP-1 (glucagon-like peptid 1). Pomáhá nemocným účinně snížit
tělesnou hmotnost. Podle pražské diabetoložky lék liraglutid obsahující
účinnou látku je velmi drahý (řádově několik tisíc měsíčně), což je tolik,
kolik má od pojišťovny na pacienta na půl roku. (J. Horák: Zhubnout
mohou i diabetici. Blesk 27.2.2011, s. 32)
Gynekologicko-porodnické oddělení vsetínské nemocnice obdrželo
techniku za 210 000 Kč, které poskytli sponzoři a nadační koncert
Magická noc. Zakoupilo za ně digitální kojeneckou váhu, pulzní oxymetry, injekční dávkovač, výhřevný modul a lampu na fototerapii. (S.
Červená: Nový přístroj hlídá dětem pulz. Blesk č.70, 24.3.2011, s. 8)
V Německu zemře každoročně na rakovinu 18 tisíc mužů. Podle
studie, v níž figurovalo 364 tisíc osob z osmi evropských zemí se
ukázalo, že dlouhodobé pití alkoholických nápojů bylo příčinou rakoviny u mužů v jednom případě z deseti, u žen v jednom případě ze 33
případů všech nádorových onemocnění. Rakovina u pijáků postihuje
zejména trávicí trakt. (INT,pf: Alkohol zvyšuje riziko rakoviny! Blesk
č.88, 14.4.2011, s.19)
Záchranáři z Požární stanice Nýřany a z JSDH Nýřany loni zachránili šestiletého chlapce, který se propadal do tekutých písků
kalového jezera u Tlučné. Když dorazili na místo, byl zavalen po hrudník a i při zahájení záchranných prací se dále propadal. Nakonec se
však záchrana podařila. Z rukou prezidenta V. Klause obdrželi Zlatý
záchranářský kříž. (P. Korelus: Nýřanští hasiči si z Prahy dovezli Zlatý
záchranářský kříž. PD 15.4.2011, s. 9)
Na plzeňské (dříve železniční) poliklinice nabídli zájemcům bezplatné vyšetření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, zraku a kožních
znamének. Zájem byl tak velký, že se tvořily fronty. Někteří zájemci
však přišli najezení, dokonce z cukrárny, takže vyšetření glykémie
museli oželet. (M. Kunešová: Poliklinika vyšetřovala znaménka, oči
i krev. PD 22.4.2011, s. 2)
Občanské sdružení Naděje 2010 hodlá zajišťovat domácí péči,
zdravotní a rehabilitační pomůcky, potravinové doplňky i asistenční
služby nemocným postiženým rakovinou tlustého střeva a konečníku.
Chtějí se zaměřit i na podporu edukatiovních programů (M. Kunešová:
Naděje chce pomoci bojovat s rakovinou. PD 22.4.2011, s. 3)
Od začátku platnosti novely zákona o návykových látkách omezily
některé obchody pod heslem „Kupujte to, co je legální“ prodej
vybraných „suvenýrů a sběratelských předmětů“. Řetězec těchto
obchodů se k nám rozšířil z Polska. Lze očekávat, že výrobci seznam
zakázaných omamných látek záhy obejdou. (P. Kubištová: Prodejci
drog znovu otevírají obchod. PD 23.4.2011, s. 14)
V rámci kaskadérské show v jihoanglickém Kentu se 23letý Brit
nechal vystřelit jako lidská dělová koule do výše asi 15 metrů.
Záchranná síť, která měl zastavit pád, však selhala. Kaskadér utrpěl
těžká zranění, jimž po převozu do nemocnice podlehl. (ČTK,vk: Zemřel
jako lidská dělová koule. Blesk 27.4.2011, s.24)
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v uzlinách břicha. G. Peringerová: X-nůž, nová zbraň v boji proti
rakovině! (Blesk č. 170, 22.7.2011, s. 7)
Bolesti v oblasti břicha patří mezi nejčastější důvody, proč rodiče
vyhledávají dětského lékaře. U miminek bývá příčinou plynatost a kolika, u starších dětí většinou nevhodná strava nebo nedostatek tekutin.
Novorozenec přichází na svět s málo vyvinutým střevním traktem.
Mikroorganizmy, které správnému fungování střev pomáhají, získává
dítě ze stravy. Negativně se uplatňují i různé potravinové alergeny. (J.
Janoušková: Proč děti bolí bříško a jak jim ulevit. Naše Rodina č. 30,
23.7.2011, s. 8)
Bývalý český juniorský reprezentant v kopané po transplantaci ledviny (dárkyní byla matka hráče) se po čtyřech letech vrátil na fotbalové
hřiště, zatím jen v divizní soutěži. Hráč věří, že se časem výkonnostně
opět vrátí do nejvyšší soutěže. (T. Koníček: Už zase střílím góly a máma
má radost. Blesk 16.8.2011, s. 17)
(jn)

pro chemický průmysl dováženým z Polska, hodí se také Savo a chlór.
Při kontrole byl ve 14 ze dvaceti rozborů zjištěn izopropylalkohol.
Patnáct gramů této látky může mít smrtelné následky, minimálně hrozí
poškození ledvin. (J. Winter: V Česku se rozmáhají černé palírny, které
mohou konzumenty zabít. Právo 19.7.2011, s. 5)
Pacient-diabetik, jemuž již selhávaly ledviny, dochází třetím rokem
třikrát týdně na dialýzu. Tuto povinnost v dialyzačním centru JK Trend
Stav vnímá jako „... že to není příjemné, ... ale tady to nemá chybu.
Připadá mi to jako někde v hotelu.“ Pacienty, kteří jsou schopni podstoupit transplantaci ledviny, odesílají odtud do transplantačního centra Fakultní nemocnice. (L. Vandl: Dialýza vůbec nebolí, tvrdí pacient.
PD 21.7.2011, s.3)
Klinika radiační onkologie MOÚ v Brně obdržela nový přístroj, tzv.
X-nůž. K zákroku se používá velmi úzkého svazku ionizujícího záření,
které je schopno zničit i malý nádor v napadeném orgánu. Úspěšnost
léčby je 80 až 95 procent. Léčba je vhodná pouze pro nádory do 4 cm

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE
SE STALA SOUČÁSTÍ PROJEKTU KRIŠTŮFEK ZÁCHRANÁŘ DĚTEM
Dne 14. 9. byly slavnostně předány plyšové
hračky „Krištůfka záchranáře“ do rukou krajských záchranářů v Plzeňském kraji. Plyšová
hračka Krištůfka záchranáře je společným
projektem zdravotnických záchranných služeb,
Asociace ZZS ČR a společnosti KAPITOL
pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Cílem
projektu „Kryštůfek záchranář dětem“ je
potěšit dětské pacienty, kteří se z nenadání
ocitnou v péči zdravotnických záchranářů. Také
Plzeňský kraj se stal nyní jedním z několika
krajů ČR, kde je tento smysluplný projekt již
realizován.
Přistoupení ZZS Plzeňského kraje k tomuto
projektu se uskutečnilo za účasti ředitele ZZS
Plzeňského kraje MUDr. Romana Svitáka
a oblastního ředitele Kapitol,a.s.Milana Kopčila,
tiskového mluvčího ZZS Moravskoslezského
kraje Lukáše Humpla a manažera pro vnější
vztahy ZZS Plzeňského kraje Michala Šebka.
K předání dvou set kusů těchto plyšových
hraček, určených k následnému předání
dětským pacientům během výjezdů záchranářů,
se uskutečnilo v prostorách plzeňského pivovaru Purkmistr při příležitosti konání prvního
ročníku odborné celorepublikové konference
„Dispečink – srdce záchranky“. Tuto konferenci pořádala ZZS Plzeňského kraje a sešli se
na ní zdravotničtí a lékařští odborníci z různých
koutů ČR.
Posádky záchranné služby vyjíždějí každý
den na pomoc nejen dospělým pacientům, ale
v mnoha případech také dětem. Právě pro děti
bývá kontakt se záchranáři, ošetřování a transport na palubě sanitního vozu, mnohdy velmi
stresující záležitostí. Přinést malým pacientům
alespoň trochu radosti, zabavit je a zmenšit tak
jejich strach, to jsou hlavní myšlenky nového
projektu. Pomáhat při tom bude plyšová hračka

mající podobu malého záchranáře, která bude
k dispozici na palubách také sanitních vozidel
v Plzeňském kraji.
Záchranáři budou hračku dávat zejména
dětem, které stráví na palubě sanitky delší
dobu, např. při transportu do vzdálenějšího
zdravotnického zařízení, těm, jež budou vážně
nemocné či zraněné, bez doprovodu svých
rodičů, a podobně. „Cílem tohoto projektu je
mimo jiné napomoci ke snížení napětí, strachu, osamocení a často také samotné bolesti,
která trápí tyto malé pacienty. Můžeme říci, že
právě plyšová figurka Krištůfka záchranáře jim
může velkou měrou pomoci k odbourání těchto
potíží. Pro naše posádky naopak nabízí tato
malá figurka mnoho výhod, které jim jistě velkou měrou naopak napomohou při ošetřování
těchto malých pacientů. Tento projekt se nám
velice zalíbil již proto, že usiluje o dobrou
věc a psychickou pohodu dětí, které se ocitli
v těžké životní situaci. Proto jsme se rozhodli
jej podpořit a zapojit se také jakožto krajská záchranná služba,“ vysvětlil k projektu
Michal Šebek, manažer vnějších vztahů ZZS
Plzeňského kraje.
Plyšová postavička bude moci dítě následně
provázet i během jeho další léčby v nemocnici.
Kontakt s hračkou, která má certifikát o zdravotní nezávadnosti, pomůže posádkám při
ošetřování malých pacientů. Podoba dětského
záchranáře umožní dětem identifikaci s rolí
záchranáře a zmenší pocit jejich bezmoci, která
vyplývá z role pacienta. Hračka má však také
významný výchovný prvek, jímž je národní
číslo tísňového volání záchranné služby, tedy
155, na čepičce figurky.
Klíčovým partnerem projektu se stala
společnost KAPITOL pojišťovací a finanční
poradenství, a.s., která jej finančně podporuje

v plné výši a fakticky tak umožnila jeho realizaci. K projektu se dosud připojilo dvanáct
záchranných služeb na území České republiky
a dětským pacientům bude k dispozici několik
tisíc plyšových kamarádů. Sanitní vozidla,
na jejichž palubě plyšové postavičky budou,
záchranáři označí samolepkou na karosérii
vozidla. „Jsme moc rádi a těší nás, že Kryštůfek
dnešním dnem doputoval také do Plzeňského
kraje a stává se nedílnou součástí a členem
rodiny zdejších záchranářů. Stejně tak, jako i
v ostatních krajích ho i zde čeká nelehký úkol,
kterým je potěšit malé pacienty, kteří se ať už
nemocní, či zranění ocitnou v péči zdejších
záchranářů na palubách sanitek. Pevně věříme,
že se dobře zhostí tohoto nelehkého úkolu. Chtěl
bych také za společnost Kapitol poděkovat všem,
bez kterých by se projekt Kryštůfek záchranář
dětem povedlo jen stěží uskutečnit. Náš dík tedy
patří záchranným službám, které se do projektu postupně zapojují, Asociaci záchranných
služeb a v neposlední řadě všem poradcům naši
společnosti, kteří zajišťují a podporují projekt
finančně a svými dobrovolnými příspěvky tak
fakticky umožnili jeho vznik,“ uvedl Milan
Kopčil, oblastní ředitel Kapitol, a.s.
Nad akcí „Kryštůfek záchranář dětem“
převzala patronát Asociace Zdravotnických
záchranných služeb ČR. Pilotní projekt bude
po prvním roce vyhodnocen, nicméně již
v současné době se počítá s jeho pokračováním
a dalším rozvojem. Jméno Kryštůfek nebylo hračce vybráno náhodně. Svatý Kryštof je
považován za ochránce dětí a bývá zobrazován,
jak přenáší dítě na svém rameni. Stal se také
ochráncem těch, kdo cestují. Symbolika vzhledem k dětem na palubě sanitního vozu se tedy
nepochybně nabízí...
Za ZZSPK M. Šebek, redakce

ARBORETUM SOFRONKA K MEZINÁRODNÍMU ROKU LESŮ
V roce 1956 ing. Karel Kaňák, CSc. poté, co byl Československou
akademií zemědělských věd vypsán úkol „Šlechtění borovice“, založil na
severním okraji Plzně, v rekreační oblasti boleveckých rybníků na počátku
rozsáhlejších lesních porostů arboretum. Protože dosavadní pokusné
plochy a objekty nestačily k serióznímu řešení tohoto úkolu, rozhodl se
založit sbírku světového sortimentu druhů rodu Pinus na lokalitě Sofronka
v nadmořské výšce 330-350 m. v Plzni - Bolevci. Od založení arboreta
v roce 1956 do současné doby bylo na ploše zhruba 22 ha vysazeno na 60
druhů borovic z celého světa

Celkově lze říci, že se jedná o stanoviště s velmi chudou písčitou půdou s minimálním obsahem živin a s minimálním množstvím humusu,
klimaticky suché, s častými extrémy teplot a s hojným výskytem časných
i pozdních mrazíků. Těmito podmínkami je limitováno přežití většiny
introdukovaných druhů. Ty druhy, které s úspěchem přežily zdejší podmínky, lze s úspěchem pěstovat na většině lokalit střední Evropy. Dnes je
tady reprezentativně zastoupeno šestnáct druhů borovic, které se úspěšně
adaptovaly, plodí a přirozeně se zmlazují. Dalších dvacet druhů přežilo
v jednom nebo několika exemplářích.
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V současnosti jde o unikátní sbírku borovic, jednu z největších na
euroasijském kontinentu. Poté, co na podzim r. 2009 bylo Výzkumným
ústavem toto pracoviště zrušeno převzala nad arboretem ochrannou
ruku Správa veřejného statku města Plzně. Dostali do vínku úkol dbát na
vzdělávání, veřejnost, vědu a výzkum.

či děti na kolech. Bylo jen na samotných účastnících, kterou trasou se vydají
– kratší pohádkovou, v délce tří kilometrů, kde na ně čekali čerti, vodníci
nebo ježibaby či zhruba dvojnásobně delší, pro odolnější turisty, tzv. outdoorovou cestou, která vedla blízkým okolím Sofronky a nabídla i adrenalinové
sporty, jako třeba vysokou lanovou dráhu a lukostřelbu. Celá akce tak
přinesla vedle poznání, i sport, zábavu a legraci, takže „v pohodě“ byli v cíli
všichni,“ zhodnotila akci Alena Hynková. organizátora sobotního pochodu.
Akce se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti – „špacír“
přilákal více než 2 500 turistů, přičemž nejmladšímu byly necelé
tři týdny, nejstaršímu hodně přes 80 let. Výjimkou nebyly
rodiny, které se v cíli otočily a šly celou trasu s chutí ještě jednou.
A proč vlastně zrovna Sofronka? „Arboretum Sofronka je naprosto
jedinečným přírodním výzkumným pracovištěm, založeným již v roce
1956, které nabízí celosvětovou sbírku borovic a ostatních dřevin. Je veřejně
přístupným místem a proto spojení s podobnou akcí jen vítáme – pořád je
poměrně dost Plzeňanů, kteří vůbec netuší, že tento unikát mají na dosah
ruky – což je určitě škoda“, dodal vedoucí pracoviště Sofronka a spoluorganizátor akce Jan Kaňák.
Co do počtu účastníků a jejich spokojenosti akce předčila veškerá
očekávání organizátorů, což jen dokladuje, že podobný formát
volnočasových aktivit pro celé rodiny je přesně to, co Plzeň potřebuje.
(r)
Kaňák J.: Historie a současnost arboreta Sofronka. Lesnická práce,
1999/1.
Foto: Odbor sociálních služeb MMP

Ve čtvrtek 15. září 2011 od půl deváté ráno do pozdního odpoledne
nabídla Sofronka výukové hry s lesnickou tématikou, promítání filmů
a exkurze s odborným výkladem v časech od 11, 14 a 16 hodin. Návštěvníci
si mohli prohlédnout i expozici lesnických pomůcek a přírodnin.
O několik dnů později - třetí zářijovou sobotu 17.9. 2011 – bylo možno
kolem Arboreta Sofronka v Plzni Bolevci potkat snad všechny věkové
kategorie Plzeňanů. Přes Sofronku, vedl pohádkovo–outdoorový pochod,
který pod názvem „Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody aneb
Zpátky do tepláků “ připravil v rámci podpory volnočasových aktivit rodin
s dětmi Odbor sociálních služeb MMP společně se Správou veřejného
statku města Plzně a za finanční podpory Městského obvodu Plzeň 1.
Trasa retro pochodu zůstala stejná jako v loňském roce, kdy se tato
aktivita uskutečnila poprvé. „Letos se pochod nesl v duchu legendárního
branně-bezpečnostního stylu 80. let. Retro bylo oblečení, hudba i stanoviště.
Dobře se bavily nejen děti, ale i rodiče, kteří dobu branných závodů zažili
na vlastní kůži,“ uvedla Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.
„Záměr byl jasný: nabídnout rodinám s dětmi bez rozdílu věku příjemně
strávený den v nádherném prostředí unikátního arboreta, které ač v těsné
blízkosti města, přesto zůstává mnohým Plzeňanům utajeno. Trasy jsme naplánovali tak, aby byly schůdné jak pro ty nejmenší, tak pro rodiny s kočárky

PLZEŇSKÝ KARDIOBĚH 2011

Celkem 168 běžců se zúčastnilo čtvrtého
ročníku Plzeňského kardioběhu, který se konal

v sobotu 10. září 2011 v Plzni na Roudné. Na
kratší trať o délce 1 míle odstartovalo 86 běžců,
na delší o délce na 5 km 81 běžců. Závod byl
zařazen do Poháru mládeže Plzeňského kraje
a rovněž vypsán jako mistrovství ČR zdravotnického personálu v přespolním běhu. Zde
poměřilo své síly 35 zdravotníků.
Absolutním vítězem závodu mílařů se stal
Martin Jiroušek z FN Plzeň, který byl zároveň
nejrychlejším zdravotníkem. Nejrychlejšími
závodníky z Poháru mládeže v přespolním
běhu byli starší žák Zdeněk Polívka a starší
žákyně Barbora Šambergerová. Nejrychlejší
mezi ženami byla Sára Koderová, mezi zdravotnicemi Blanka Šindelářová.
Hlavní závod na 5 km vyhrál s náskokem
23 sekund Petr Minařík z Rokycan před
Marcelem Beranem. Nejlepším zdravotníkem
se stal Marcel Beran z ÚVN Praha. V kategorii
žen absolutně a zároveň i v kategorii zdravotnic zvítězila Martina Maňasová z Třemošné.
Další dvě místa obsadily Eva Potůčková (dříve
Nováková) z TTK Slávia VŠ Plzeň a Vendula
Fronková z AC Domažlice.
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Čestným hostem závodu byl primátor města
Plzně Martin Baxa, který se spolupodílel na
předávání cen nejlepším závodníkům.
Za pěkného, velmi teplého počasí s teplotami
okolo 27 °C přišlo na Roudnou velké množství
lidí, kteří se řídí heslem sportem ku zdraví. Všichni
závodníci odcházeli spokojeni s tím, že překonali
sami sebe. O jejich dobrou pohodu se toho
dne postarali organizátoři závodu, kteří nabídli
účastníkům kardioběhu pohoštění, a též kapela
Pilsen Queen Tribute Band, která vyhrávala na
zahradní slavnosti doprovázející závod.
5 km zdravotníci: 1. M. Beran (Praha) 19:03,6
2. J. Klečka (FN Plzeň) 22:02,2 3. J.Zeman (FN
Plzeň) 22:18,7 5km muži open: 1. P. Minařík
(Rokycany) 18:40,7) 5 km zdravotnice: 1. M.
Maňasová (Třemešná) 21:49,0 2. I. Machová
(Strakonice) 24:07,6 3. R. Altmanová (Plzeň)
25:20,0 5 km ženy open: 1. E. Potůčková
(Plzeň) 23:16,4. 1,6 km zdravotníci: M. Jiroušek
5:00,8 1,6 km muži open: M. Prudek 6:52, 1,6
km zdravotnice: B. Šindelářová 7:06,1 2. B.
Weissová 7:50,3 3. D. Krupičková 7:51,1 1 1,6
km ženy open: S. Koderová 6:44,3
(jn)
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PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA
PRANOSTIKY

Život je top, co z něj uděláme.
(Miroslav Ilgner)
Pravdivé slovo je jako hořký lék: není příjemné, ale pomáhá.
(Vietnamské přísloví)
Když popíjíme, starosti podřimují.
(Anakreón z Teu)
Smrt je ze všeho to poslední. (Cicero)
Úspěch je potomkem odvahy.
(Benjamin Disraeli)
Volům leží knihy v žaludku.
(Gabriel Laub)
Ženy musejí při zacházení s muži dodržovat dvě základní pravidla:
mladíky nesmějí pouštět příliš blízko a manžele zase příliš daleko.
(Kim Novaková)
Člověk může všechno, jen ne nedělat nic.
(J. Hovorka)
Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje.
(Čečenské přísloví)
Být někdy nemocen je zdravé.
(Henry D. Thoreau)
Pirát je politik moře.
(Ambrose Bierce)

Teplé září – říjen se mračí.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Jiljí jasný - podzim krásný. (1.9.)
Na svatou Rozálii všude se ozimy sijí. (4.9.)
Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění. (8.9.)
Po Svatém Kříži podzim se blíží. (14.9.)
Na Ludmily světice obouvej střevíce. (16.9.)
Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě čtyři neděle. (21.9.)
Svatý Václav víno chrání,
po něm bude vinobraní. (28.9.)
Přijde Václav - kamna připrav.
Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc; je-li mlhavá a vlhká,
nebudou chladna velká. (29.9.)
ŽIVOTNÍ MOUDRA
Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci.
(Gabriel Laub)
Architektura je zkamenělá hudba.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Velcí lídři byli zároveň i velkými učiteli.
(Noel Tichy)
Smích většinou umí závažné věci rozhřešit lépe a rázněji než velká
přísnost.
(Horatius Quintus Flaccus)
Cizí žena se zdá hezčí než vlastní.
(Italské přísloví)
Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. (Ernest Hemingway)
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. (Benjamin Franklin)
Závist je forma chvály. (John Gay)
Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
(Oscar Wilde)
Pán Bůh práci dal a čert chuť do ní vzal. (Arménské přísloví)
Umřít v pohodlí, to stojí hodně peněz.
(Samuel Hiller)
Historie je spíš plná věrnosti psů než lidí. (Alexander Pope)
Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, se začínáme znovu
učit.
(Henry David Thoreau)
Nejlepší je dělat si svoje a dělat to dobře.
(Jean Gabin)
Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu.
(Finské přísloví)
Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak prospívá.
(Japonské přísloví)
Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy
vždy příznak zoufalství.
(Oskar Wilde)
Rodiče nadaných dětí věří na dědičnost.
(J. Fuchsberger)
Život je buď odvážné dobrodružství nebo nic. (Helen Kellerová)
Kdo chce dosáhnout nemožné, musí se vzdát všeho možného.
Optimista je ten, kdo přistoupí ráno k oknu a zajásá: Dobré ráno
pane Bože! Pesimista je ten, kdo se ráno přišourá k oknu a zabručí:
Panebože, to už je zase ráno?
(Osho)
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