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16. ŘÍJEN - SVĚTOVÝ DEN CHLEBA TAKÉ U NÁS
Celá akce měla za úkol propagaci kvalitního českého chleba vyrobeného z tuzemských surovin, jeho jedinečnosti z hlediska výživy. Pekaři
se snažili prohloubit spotřebitelskou osvětu při výběru a spotřebě chleba a vrátit chlebu úctu, vážnost a hodnotu, kterou ve společnosti v minulosti vždy měl. „Tradiční žitno-pšeničný chléb se z trhu postupně vytrácí
a je vytlačován prodejem unifikovaných eurochlebů či v poslední době
předraženým chlebem dopečeným z mražených polotovarů. Proto je
nutné popularizovat typický český chléb, zasazovat se o zachování jeho
jedinečnosti vycházející z tradičních receptur a dlouholetých zkušeností
českých pekařských mistrů,“ uzavírá Marek.
Kolik chleba za rok v České republice sníme? Ještě po druhé světové
válce snědl obyvatel České republiky ročně v průměru přes 80 kilogramů chleba, v roce 2007 to bylo už jen 50 kilogramů.
Dle organizace FAO se ve světě ročně spotřebuje téměř 350 mil. tun chleba, který existuje v nespočetném množství druhů, tvarů, velikostí a chutí.
Zatímco v roce 1930 bylo na území Česka přes 13 tis. pekáren, ve
kterých pracovalo více než 43 tisíc lidí, v současné době je v tuzemsku
kolem 1800 pekařských výrobců. Z nich 60 pekáren zaměstnává více
než 60 pracovníků. Objem tržeb celého pekárensko-cukrárenského
oboru loni dosáhl zhruba 25 mld. korun a zaměstnával 18.500 lidí.
A nejoblíbenější kombinace konzumace chleba? Samozřejmě s máslem nebo se sladkou pomazánkou jako je džem, se zavařeninou, marmeládou, medem, jako doplněk konzumace jogurtů či sýrů, oblíbený
je jako obal pro sendvič (obložený chlebíček či bageta). Chléb může
být jen upečen nebo následně toustován (opečen). Chléb také může být
osmažen na tuku nebo na oleji, topinky s česnekem bývají oblíbenou,
ačkoliv nedoporučovanou přílohou.
A ještě pár poznámek k „našemu“ chlebu, třeba oblíbené „šumavě“.
Sto gramů obnáší okolo 1000 kJ (okolo 250 kcal), obsahuje 8 g bílkovin,
1 g tuků a 50g glycidů. Pokryjeme také 38% doporučené denní dávky
(DDD) vitaminu B1, 32% DDD vitaminu B2 a 19% DDD vitaminu
B3. Vyšší obsah žitné mouky výrazně zvyšuje biologickou hodnotu –
vyšší obsah vlákniny snižuje glykemický index, prodlužuje dobu trávení,
snižuje však vstřebávání tuků.
(jn)

Světový den chleba je stanoven na 16. října
a za svůj jej berou i čeští pekaři. Tento svátek
vyhlásila Mezinárodní unie řemeslných pekáren U.I.B. a v řadě zemí světa se slaví se nejrůznějším způsobem . Svátek navazuje na Den
výživy vyhlášený organizací OSN pro výživu
a zemědělství FAO v roce 1947.
Čeští pekaři slaví svátek rekordními bochníky.
Základní rekordní výrobek byl upečen z pšeničné
mouky a vážil přes 15 kilogramů. Celé mimořádné dílo vzniklo v Michelské pekárně a bylo zapsáno do české verze Guinnessovy knihy rekordů.
Rekordní chléb měl na výšku 17 centimetrů a průměr pak 59 cm. V pekárně ale tento chléb dlouho
nezůstal. Nejprve putoval na akci Světového dne
chleba a pak byl přemístěn na akci Svazu pekařů
a cukrářů, kde byl celý zkonzumován.
„Při příležitosti Mezinárodního dne chleba představil ve druhém říjnovém týdnu Podnikatelský svaz pekařů
a cukrářů ČR nový největší bochník chleba, jaký kdy byl u nás upečen.
Měl průměr 69 cm, vážil přesně 18 000 gramů a šikovní pekaři z pelhřimovské Adélky ho pekli čtyři hodiny. Komisaři z Agentury Dobrý den
při oficiálním zaregistrování do České knihy rekordů naměřili obvod
rekordního bochníku 216,7 centimetrů. Jedná se o takzvaný karbovaný chléb, tedy ručně zdobený z pšeničné a žitné mouky, jejíž podíl činil
40%,“ popsal rekord prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.
„Výroba chleba v Česku loni meziročně klesla o šest procent na 289
tisíc tun. Každý Čech v průměru ročně utratí za chleba kolem tisíce
korun. To znamená, že i uvažované zdražení chleba v zájmu co nejlepší
kvality, ovlivní stav naší peněženky pouze v řádu desetihaléřů na den.
Za zmínku stojí jistě i to, že zatímco zisk pekaře z ceny bochníku chleba činí 5 %, obchodník z částky, kterou mu zaplatíme, získá podle statistik Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů celých 23 %,“ doplňuje
důležité údaje Marek.

16. ŘÍJEN - SVĚTOVÝ DEN POTRAVIN
Pod titulkem „Den potravin varuje: Evropa
jídlo vyhazuje, zatímco Afrika hladoví“ jsme
se mohli v denním tisku dočíst znepokojivá
fakta. Třetina všech potravin na světě skončí v odpadkovém koši. Toto alarmující číslo
zveřejnil Světový potravinový fond (SPF). Už
třetí desetiletí tak upozorňuje na fakt, že kvůli
chudobě hladoví na světě příliš mnoho lidí.
Vysoké a stále kolísající ceny potravin jsou
jednou z hlavních příčin současného hladomoru ve východní Africe. Situace ve východní
Africe je katastrofální nejen co se týče hladomoru jako takového, ale i některých průvodních jevů. Ve východní Africe velmi dlouho
přetrvávaly velké až extrémní změny podnebí,
jejichž důsledkem je především zdevastované
zemědělství, mimořádná sucha střídající se

s přívalovými dešti a uhynulý dobytek.To je
jeden z důvodů, proč ceny potravin ve východní
Africe stále rostly a dokonce ještě stále rostou.
Potraviny se tak stávají pro místní obyvatelstvo nedostupné. Chronickou podvýživou
trpí ve východní Africe téměř dva miliony dětí,
z čehož půl milionu trpí takzvanou akutní podvýživou, která je přímo život ohrožující.
Zatímco Afriku sužuje nedostatek potravin,
Evropa řeší opačný problém. Stále více nezkonzumovaných potravin končí v koši na odpadky.
Šokující čísla přicházejí i od našich západních
sousedů. Zatímco podle statistických údajů půl
milionu dětí v Německu strádá každý den hladem, v popelnici skončí každoročně 20 milionů tun potravin. Množství vyhozených potravin narůstá všude v Evropě. Průzkum ukázal,
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že 58 % Němců vyhazuje potraviny naprosto
pravidelně, nejčastěji z důvodu prošlé lhůty
konzumace.
Zhruba jedna třetina na světě vyrobených
potravin určených pro lidskou spotřebu se každý rok ztratí nebo zničí. Celkem jde asi o 1,3
miliardy tun. Uvádí to studie Globální ztráty
potravin a potravinový odpad Organizace pro
zemědělství a výživu OSN.
Průmyslové a rozvojové země zničí každoročně zhruba stejné množství potravin
– tj. asi 670 a 630 milionů tun, Každoročně vyházejí konzumenti v bohatých zemích
do odpadu přibližně stejné množství potravin (222 milionů tun), kolik dokáže vyprodukovat subsaharská Afrika (230 milionů
tun). Množství každoročně zničených nebo

do odpadu zahozených potravin odpovídá
více než polovině roční světové úrody obilí (ta v roce 2009/2010 činila 2,3 miliard tun).
Zpráva také rozlišuje mezi potravinovými ztrátami a odpady. Ke ztrátám potravin dochází při
produkci, sklizni, po sklizni a ve fázích zpracování. Ztráty se vyskytují hlavně v rozvojových
zemích. Zaviňuje je špatná infrastruktura, nízká úroveň technologie, investic i celého systému výroby potravin. K téměř 40 procentům
ztrát potravin údajně dochází v rozvojových
zemích po sklizni a při zpracování.
Potravinový odpad je hlavně problémem
průmyslových zemí. Často vinou obchodníků i spotřebitelů končí v popelnici původně nezávadné potraviny. Takto vzniká více
než 40 procent potravinového odpadu.
Potravinového odpadu připadá na jednoho konzumenta za rok v průmyslových zemích Evropy a Severní Ameriky 95 až 115 kg, v zemích
subsaharské Afriky je to jen šest až 11 kg.
Průměrný konzument spotřebuje v bohatých
zemích za rok asi 900 kg potravin celkem, což
je téměř dvojnásobek roční produkce na hlavu
v nejchudších regionech planety (460 kg).
Ztráty potravin během sklizně a skladování
jsou příčinou nižších příjmů malých farmářů
a vyšších cen potravin pro chudé konzumenty. Proto omezení těchto ztrát by podle zprávy
mělo mít bezprostřední a velký vliv na jejich
životní úroveň a potravinou bezpečnost. Ztráty potravin a jejich vyhazování do odpadu
představují mrhání zdroji, tedy půdou, vodou,
energií, prací a kapitálem. Mimoto samozřejmě při výrobě potravin, které skončí v odpadu,
vznikají zbytečné emise skleníkový plynů, které, jak se předpokládá, přispívají ke globálnímu oteplování.
Zpráva přináší i praktické návrhy, jak by
bylo možné plýtvání potravinami omezit.
V rozvojových zemích je problémem hlavně
nevyhovující sklizňová technika, špatné řízení
sklizně a logistika, nedostatek potřebné infrastruktury, zpracování a balení, a také marketingu, který by umožnil lépe prodat produkci. Za
výhodné se pokládá posílit řetězec zásobování
potravinami tím, že se malým farmářům umožní kontakt přímo s kupcem. Privátní a veřejné
sektory mohou také více investovat do infrastruktury, dopravy, zpracování a balení.
V zemích se středním a vysokým příjmem
ztráty potravin a potravinové odpady jsou ve
velké míře způsobeny i standardy kvality, které často příliš zdůrazňují vzhled. Průzkumy
ukazují, že konzumenti jsou ochotni kupovat
i výrobky, které nesplňují požadavky na vzhled,
pokud jde o potraviny chutné a bezpečné.
Mělo by se také nalézt využití pro potraviny, které jsou určeny k likvidaci. Potraviny,
které by se měly z nějakého důvodu vyhodit, ale které však jsou zdravotně nezávadné a chutné, by mohly od prodejců odebírat
charitativní organizace. Ty by je dále prodávaly nebo využívaly. Za nevyhovující se
považuje např. i špatně označená potravina.
V bohatších zemích způsobuje často ztráty
potravin a také vyhazování potravin do odpadu chování spotřebitelů a rovněž nedostatek
komunikace mezi různými články v zásobovacím řetězci. Reklama a různé promoční
akce obchodníků většinou nutí spotřebitele,
aby kupovali více potravin, než spotřebují.
Přispívají k tomu různé slevy a akce (kup tři
výrobky a zaplať jen dva apod.). K přehnané
konzumaci jídla také vedou restaurace, kde je

možné za jednotný poplatek sníst, kolik strávník chce.
Spotřebitelé v bohatých zemích většinou
své nákupy potravin příliš neplánují. Přispívají k tomu i obrovské nákupní hypermarkety s hlubokými nákupními košíky,
v nichž velká část i našich konzumentů pořizuje týdenní nákupy potravin ve velkém.
Ovlivnit postoj spotřebitelů by měly různé
iniciativy a vzdělání ve školách. Zejména lidé
v bohatých zemích by si měli uvědomit, že zbytečné vyhazování jídla do odpadu je nepřijatelné.
Při omezené dostupnosti přírodních zdrojů
je snižování ztrát potravin a zamezení jejich
vyhazování do odpadu efektivnější než zvyšování produkce nutné pro nasycení rostoucí
lidské populace. Pro rozvojové země je také
důležitá otázka výběru a používání vhodného
obalového materiálu, který pomůže zabránit
ztrátám a prodlouží trvanlivost potraviny.
Letošní heslo Organizace OSN pro výživu
a zemědělství (FAO) pro tento den zní „Ceny
potravin - z krize směrem ke stabilitě“. FAO
chce poukázat na to, že trend nestálosti (volatility) cen potravin, které v poslední době rostou raketovou rychlostí, se velmi negativně
projevuje v možnostech chudé světové populace zajistit obživu pro sebe a své blízké.
Výrazný nárůst cen potravin zaznamenal
svět již během potravinové a ekonomické krize v letech 2007/2008. Rok 2010 a letošní rok
se však také nesl ve znamení rychle rostoucích
cen potravin. Například cena kukuřice a pšenice, tedy dvě ze tří nejdůležitějších základních
potravin spolu s rýží, se od června 2010 na
mezinárodních trzích zdvojnásobila. To zasáhlo
nejvíce obyvatele chudých zemí, kteří za potraviny vydají 50 až 70% svých příjmů (na rozdíl
od vyspělých států, kde je tento podíl mezi 10
až 20%). Podle Světové banky rostoucí ceny
potravin od minulého roku uvrhly do extrémní
chudoby dalších téměř 70 miliónů lidí.
Co však stojí za rostoucími cenami potravin?
Jednou z příčin jsou výkyvy a nepředvídatelnost počasí, které mají vliv na pokles produkce
v hlavních exportérských zemích (v roce 2010
to byly silné deště v USA a Kanadě, požáry
v Rusku či sucho v Argentině);
K dalším příčinám patří:
- politika biopaliv, protože se na jejich výrobu
využívají základní plodiny; například USA
tak pro výrobu etanolu ročně spotřebují
čtvrtinu své obilné produkce, EU by zase
pro dosažení svých stanovených cílů potřebovala na produkci biopaliv více než polovinu rozlohy Itálie;
- spekulace s potravinovými komoditami
sehrály hlavní roli v prudkém nárůstu cen
potravin hlavně v roce 2007/8, obavy ze
spekulací však přetrvávají, jelikož se do
nich zapojují aktéři nemající nic společného s potravinami jako takovými (penzijní
a hedgeové fondy, investiční banky apod.);
- cena ropy, která je potřebná jak pro výrobu
hnojiv, tak jako palivo pro stroje a přepravu
potravin;
- klesající hodnota dolaru, protože jak ropa,
tak potravinové komodity jsou obchodovány v této měně;
- protekcionistická opatření jako zákaz
exportu či vysoké exportní tarify ve velkých
producentských zemích (například Rusko,
3. největší vývozce pšenice, dočasně zakázalo její vývoz v roce 2010 kvůli následkům
rozsáhlých požárů a nízké produkci);
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- rychle rostoucí populace především v chudých zemích; odhady OSN hovoří o tom, že
do roku 2050 bude na zemi 9 miliard lidí,
s tím však souvisí nejen rostoucí poptávka
po základních potravinách, ale i zvyšující se
poptávka po mléčných a masných výrobcích,
tedy kvalitativní změna jídelníčku rostoucí
střední třídy (hlavně v Číně a Indii).
V souvislosti s rostoucími cenami komodit
vzrostla cena etanolu v roce 2010 o 30 %. Podle
odhadů OECD a FAO (Agricultural Outlook
2011 – 2020) bude do roku 2020 na produkci
biopaliv spotřebováno 13 % světové produkce obilí, 15 % veškeré olejné produkce a 30 %
globální produkce cukrové řepy. Cena etanolu
bude v průměru o 80 % vyšší než v předchozím
desetiletí, v případě biodieselu bude cena vyšší zhruba o 45 %. Organizace ActionAid zase
předpokládá, že globální spotřeba biopaliv
vzroste více než třikrát: ze zhruba 70ti miliard
litrů spotřebovaných v roce 2008 na 250 miliard litrů v roce 2020. Samotná spotřeba v EU
bude ještě rychlejší, zatímco před třemi byla
evropská spotřeba přibližně 13 miliard litrů,
v roce 2020 to už bude 55 miliard litrů.
Mezinárodní společenství si uvědomuje,
jakou hrozbu znamená nepředvídatelný nárůst cen potravin pro chudé země, které se
postupně staly čistými dovozci základních
plodin. Proto se téma volatility cen potravin
na mezinárodních komoditních trzích stalo
hlavní prioritou francouzského předsednictví
skupiny G20. Poprvé se proto sešli zemědělští
ministři těchto zemí a dohodli se na Akčním
plánu proti volatilitě cen potravin, v rámci
kterého se chtějí mimo jiné hlouběji zabývat
vztahem mezi produkcí biopaliv a dostupností potravin nebo rostoucími cenami potravin
a udržitelnosti zemědělské produkce.
Reagovat na volatilitu cen potravin bude
třeba dvěma druhy opatření. První skupina
těchto opatření bude muset být zaměřena na
volatilitu cen samotnou s cílem snížit skokové
nárůsty cen potravin díky určitým regulacím
na úrovni mezinárodního trhu s potravinovými komoditami. Druhá skupina opatření pak
bude muset být zaměřena na zmírňování negativních následků vysokých cen potravin na
chudé země a jejich obyvatelstvo. Experti se
však vzácně shodují na tom, že doba levných
potravin skončila a ceny potravin v budoucnu
i nadále porostou.
(r)

20. ŘÍJEN – SVĚTOVÝ DEN PROTI OSTEOPORÓZE
(osteologové, gynekologové, ortopedi,
revmatologové, internisté) chorobu
diagnostikovat a léčit. Ideální je jejich
spolupráce u komplikovaných případů
se specializovanými pracovišti – osteocentry.
Osteoporóza se v naprosté většině
projevuje u lidí starších 50 let. V této
věkové skupině se vyskytuje u 33 procent žen a 15 procent mužů. U populace nad 70 let jí pak trpí už 47 procent
žen a 39 procent mužů. Léčeno je však
pouze 10 až 15 procent postižených.
Ubývá-li kostní hmoty pomalu, je to
přirozené a nic vážného se neděje. Problém nastává, řídne-li kost rychleji, než by měla. Výsledkem je nerovnováha mezi odbouráváním a novým tvořením kosti.
V zemích Evropské unie prodělalo v roce 2000 zlomeninu krčku
stehenní kosti 414 tisíc lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO)
odhaduje, že v roce 2050 vzroste toto číslo již na 972 tisíc. U žen se
očekává nárůst o 240 procent a u mužů dokonce o 310 procent. „Vinen
je nevhodný životní styl – špatný jídelníček a všeobecný pokles fyzické
aktivity. Již dnes mají senioři určitého věku horší stav skeletu než jejich
předchůdci téhož věku o generaci dříve.
V USA dnes umírá na následky zlomenin krčku stehenní kosti více
žen než na karcinom prsu. V České republice však úmrtí na rakovinu stále ještě vedou – ročně zhruba o 1200 zemřelých, riziko fraktury
je však v porovnání s diagnostikovanou rakovinou prsu vyšší zhruba
v poměru 3 ku 1. Podobně vychází i srovnání s rakovinou prostaty
u mužů. Riziku zlomenin páteřních obratlů je pak vystaveno přibližně
30 procent našich žen, tj, téměř každá třetí. Zlomeniny páteřních obratlů vedou k dlouhodobým deformitám postavy – typický obrázek sehnutých „pohádkových babiček“. Namísto kouzelné moci však tyto ženy
trpí následkem stlačeného hrudníku dechovými obtížemi a poruchami
oběhového i zažívacího systému.
Riziko osteoporózy lze nejvíce ovlivnit v dětství a mládí, především
stravou, ta by měla obsahovat vápník a látky důležité pro ukládání vápníku do kostní hmoty. Nezanedbatelnou položkou, jak si vytvořit dobrý
kosterní základ, je pohybová aktivita. Hlavním tématem letošního Dne
proti osteoporóze bylo „Tři kroky v prevenci: Vápník, vitamin D a cvičení“.
(jn)

Osteoporóza, neboli řídnutí kostí je často nazývána tichou epidemií
nebo tichým zlodějem kostí. Toto metabolické onemocnění kostry je
charakterizováno ztrátou kostní hmoty. Postupuje „tiše“ bez klinických
příznaků až do doby prvních zlomenin, zejména zlomenin obratlů a kyčle. Těžké zlomeniny vyžadují zpravidla dlouhodobý klid vleže, operace
a hospitalizace. To vše je spojeno s rizikem úmrtí. Typické jsou případy
starších žen, které upadly, zlomily si krček stehenní kosti a po několika
dnech nebo týdnech zemřely, často na následek infekce, embolie nebo
jiné komplikace.
Počet postižených osteoporózou v České republice se odhaduje na
500 000 žen a 200 000 mužů. Přibližně další milión lidí je postižen osteopenií – prořídnutím kostí, které se od osteoporózy liší pouze tím, že
celkový úbytek kostní tkáně je menší. Zvrátit další nepříznivý vývoj lze
pouze jedním způsobem – prevencí podpořenou dostatečnou osvětovou kampaní mezi laickou i odbornou veřejností. Lékaři odhadují, že
v roce 2050 se náklady na léčbu osteoporózy v Evropě vyšplhají až na
76,7 miliard eur.
Odezvou na alarmující zprávy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou bylo založení Ligy proti osteoporóze (LPO), která byla v listopadu 2004 byla přijata za řádného člena Mezinárodní nadace proti
osteoporóze (IOF - International Osteoporosis Foundation). Prvořadým úkolem LPO je působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy, o významu prevence, o potřebě včasné diagnózy
a včasného zahájení léčby. Liga zajišťuje, aby tyto informace byly zpracovány a publikovány ve formě přístupné široké veřejnosti, aby vedly
k zájmu a spoluzodpovědnosti nás všech za své zdraví. Neodmyslitelná
je spolupráce s jednotlivými lékaři, zdravotnickými zařízeními, především osteocentry, která poskytují specializované poradenství. Aktivity
Ligy jsou provázány s Českým národním fórem proti osteoporóze.
International Osteoporosis Foundation je mezinárodní nevládní
organizace, ustavená v roce 1987 nejprve jako Evropská nadace pro
osteoporózu, která v roce 1998 propojila svou činnost s Mezinárodní
federací pro onemocnění skeletu. Vizí IOF je svět bez osteoporózy.
V rámci své činností IOF pravidelně pořádá Světový den proti osteoporóze, který připadá na 20. října.
V souvislosti s nárůstem počtu nemocných osteoporózou roste také
počet lidí, kteří prodělají osteoporotickou zlomeninu krčku stehenní kosti. Za posledních 20 let se jejich počet zdvojnásobil, zlomeniny
postihly 14 tisíc žen a sedm tisíc mužů.
„Pro lepší představu lze říci, že každých 30 minut utrpí takovou frakturu
jeden člověk. Z těchto nemocných umírá do jednoho roku na následky
zdravotních komplikací 20 procent lidí. Dalších 50 procent z přeživších
zůstává do konce života handicapováno,“ uvedl MUDr. Milan Cabrnoch
z Českého národního fóra proti osteoporóze. V roce 2000 zemřelo v ČR
na následky fraktury krčku stehenní kosti 769 žen a 345 mužů.
Léčí se však pouhý zlomek postižených. Zatímco před 20 lety byla
osteoporóza prakticky neléčitelná, v současnosti umí řada odborností

Z. Fojtíková: Lékaři varují, počet lidí s osteoporózou roste. www.
mediafax.cz/domaci/ 20.10.2011
K.Havlová: Osteoporóza – nemoc s obřími rozměry. České národní
fórum proti osteoporóze. www.osteo-forum.cz

2011 - MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ (III): PAMÁTNÉ STROMY
Na mnoha místech, často v lesích, ale i ojediněle stojících v terénu či v městské či venkovské zástavbě, se setkáváme s „památnými
stromy“. Památné stromy jsou mimořádně
významné stromy, jejich skupiny a stromořadí,
označené tabulí s malým státním znakem České republiky.
Současný přístup k památným stromům
v České republice se výrazně liší oproti přístupu v ostatních zemích. Je to do značné míry
dáno několika specifiky historického vývoje
na našem území. Již Keltové i staří Slované
ctili stromy, pro Kelty byl posvátným stromem dub, pro Slovany všechny staré stromy
(na našem území dub i lípa, které ve zdejším
podnebí dosahují nejvyššího vzrůstu a věku).
Tradičním zvykem, jehož původ ale není zcela
jasný, bylo vysazování tzv. rodových lip. Strom
byl zasazen při založení statku nebo narození
prvního syna a věřilo se, že bude statek chránit. Protože měly symbolický charakter, nebyly
kácené a dožívaly se velmi vysokého věku. Stín

jejich koruny se stával místem, kde se setkávali
sousedé a řešili problémy všedního života.
Dalším důležitým historickým momentem
byla doba husitství. K osobám Mistra Jan
Husi, a vojevůdce Jana Žižky se vztahuje řada
památných stromů, obvykle dubů či lip. Husitská vojska často tábořila poblíž vzrostlých
stromů, které tehdy fungovaly jako orientační
body (neboli směrníky). Protože tyto výpravy
byly pro prostý lid ojedinělou událostí, vyprávělo se o nich dalším generací a identifikátorem místa příběhů se stal strom (Žižkův dub
v Náměšti, Žižkova lípa v Nejepíně, Žižkův
dub u Lichnice). Dnes je se Žižkovou činností
(ať už podle pověstí nebo skutečnosti) spojováno přes 80 památných stromů.
Vztah lidí a stromů byl dále rozvíjen a posilován v době českého národního obrození,
které se obracelo do doby národních hrdinů,
jakými byli Hus a Žižka. Z obrozenců a poobrozenecké generace se motivy starých stromů
objevovaly v díle Jana Kollára, Karla Jaromíra
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Erbena, Karolíny Světlé, Aloise Jiráska a dalších. Roku 1848 se lípa stala oficiálním symbolem našeho národa. Jednou z prvních vyhlášek,
která zajišťovala ochranu konkrétních stromů,
byl patent z roku 1714, chránící lipovou alej
mezi Pražským hradem a Královskou oborou
v Bubenči.
První seznam památných a chráněných stromů vypracoval a vydal v roce 1899 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, vrchní lesní správce
u hlubockých Schwarzenbergů.
Ševětínský začal systematicky vytvářet soupisy těchto stromů a pověstí, které po zhruba
20 let vydával v různých časopisech a publikacích. Tímto dílem ovlivnil řadu svých nástupců
a jeho seznamy se staly základem pro pozdější soupisy chráněných a památných stromů.
Jedním z Chadtových následovníků se stal
František Hrobař, který svou systematickou
činností prosadil ochranu několika set památných stromů 20 let před vydáním první celostátní vyhlášky. Mnohé z Hrobařových návrhů

a vzdej poctu tomuto stromu. Stojíte před stromem – smrkem ztepilým, posledním mohykánem boleveckého pralesa. Tento smrk se stal
svým vzrůstem a věkem „Králem boleveckého
polesí“. Jeho kmen pamatuje výrobu kolomaze
v nedaleké peci, první i druhou světovou válku, přečkal několik větrných kalamit i nešetrné
zacházení lidské ruky. Nakonec však matka
příroda vzala svého syna do náruče věčnosti. L.P. 6. července 1999 se „Král boleveckého
polesí“ musel pokořit a sklonit svoji mohutnou
korunu k zemi. Člověče pokoř se i ty a smekni
před tímto velikánem!“ Památný strom se dožil
188 let, dosáhl výšky 38 metrů, obvod kmene
ve výšce 1,3 metru byl 320 cm.

Borovice u Sádek

Dub na hrázi Boleváku
a doporučení se ujaly a dnes jsou považovány
za standardní postupy. Z díla Chadta-Ševětínského dále vyšla Dr. Marie Hrušková, která spolupracovala s akademickým malířem
Jaroslavem Turkem a do-kumentovala aktuální stav stromů, které zmiňoval Ševětínský
o téměř 100 let dříve. Dílo doktorky Hruškové
se stalo podkladem pro televizní seriál Paměť
stromů (2003), který vyvolal novodobou vlnu
zájmu o staré a památné stromy, jejich příběhy
a ochranu.
S řadou památných stromů se setkáme
i v Plzni a jejím bezprostředním okolí. Uveďme několik z těch, k nimž se můžeme vypravit
na nenáročnou pěší túru přímo od lochotínského areálu Lékařské fakulty. Stačí dojít k hrázi
Velkého boleveckého rybníku. Ta je zpevněna
kořeny mohutných dubů, jak tomu u mnoha
rybničních hrází bývá. U nejmohutnějšího
ze tří nejstarších dubů (duby letní -Quercus
robur) je umístěna smaltová cedule s označením „Památný strom“ (od r. 1987). Jeho stáří
se odhaduje na více než 400 let, obvod kmene je 705 cm, je vysoký 29 m a pochází zřejmě
z období založení hráze rybníka. Měl původně
dva kmeny, jeden z nich však již neodolal zubu
času a byl zničen ohněm, zřejmě po zásahu
blesku. Před časem bylo provedeno ošetření tohoto stromu včetně bezpečnostní vazby
kmene, vyčištění centrální dutiny od trouchu
a redukčního řezu v koruně.

Pohodlná turistická cesta nás přivede k dalšímu památnému stromu. Je jím borovice u Sádek
nedaleko hráze rybníka Košinář (od r. 2006).
Jedná se o odrůdu borovice lesní, nazývanou
borovice bolevecká. Tato dosahuje výšky 19
metrů, obvod kmene má 246 cm. Borovice jsou
po smrku nejrozšířenějším stromem v našich

Kilometrovka

Král boleveckého polesí
lesích, rostou na 450 tisících hektarech. Uvádí
se, že borovice na Plzeňsku mají nejnižší procento pryskyřice ve dřevě, dřevo je mimořádně
husté, nelámavé, s vynikající pevností.
Necelých čtvrt hodinky cesty od Kamenného rybníka při Sigmundově stezce leží mohutné torzo „Krále boleveckého polesí“. U padlého kmene je umístěn nápis: „Člověče postůj

Nedaleko tramvajové zastávky Lékařské
fakulta-Karlovarská se nachází Kilometrovka,
stačí sejít parkem k silnici vedoucí k Zoologické zahradě. Jedná se o památnou alej, která byla vyměřena v roce 1892 a o rok později
vysázena okrašlovacím spolkem přes lochotínské louky v údolní nivě řeky Mže. Alej o délce
1070 metrů směřuje od Lochotínského parku
ke Kalikovskému mlýnu v nadmořské výšce
310 metrů. Mezi 211 stromy o stáří 20–200 let
a výšce mezi 8–26 m mají převahu jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a olše
lepkavá (Alnus glutinosa). Za chráněný přírodní výtvor byla Kilometrovka vyhlášena 22.
září 1987 Národním výborem města Plzně a je
chráněna jako krajinná dominanta.
Stromy jsou všechny krásné, a nemusí jít
jen o ty „památné“. Většina z nich zde byla ještě před tím, než jsme přišli na svět, a bude tu
i poté, co tento svět opustíme.
(Foto JN)
(jn)

SVĚTOVÝ KONGRES (EPMA), BONN (NĚMECKO) 15. - 18. 9. 2011
PREDIKTIVNÍ, PREVENTIVNÍ A PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA
– SETKÁNÍ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU
Dříve reprezentativní sídlo německé vlády a parlamentu, nyní příjemně klidné město Bonn hostilo ve dnech 15. - 18. září 2011 Světový
kongres Evropské asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu (EPMA). Sešli se zde zástupci univerzit, výzkumných
center, nemocnic a klinik, odborných organizací a komerční sféry, ale
i reprezentanti Evropské komise a nadnárodních organizací jako je

Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace spojených národů (OSN), Iniciativa inovativní medicíny (IMI) a další; řečníci a účastníci přijeli z více než 40 zemí. Spojovala je snaha společně zhodnotit
dosažené výsledky v oblasti prediktivní, preventivní a personalizované
medicíny (PPPM), diskutovat stávající i budoucí problémy a nastínit
další strategie.
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predikci, prevenci a personalizovanou léčbu (Dr. Zhan, University of
Tenessee, USA). Prof. Swanton (London Research Institute, Velká Británie) diskutoval nové přístupy k výzkumu prediktivních biomarkerů,
zejména činnost konsorcia PREDICT podporovaného 7. Rámcovým
programem EU pro vědu a výzkum. Mezi krátkými sděleními zazněla
prezentace dr. Martina Pešty (LF UK Plzeň), která se týkala prognostického významu exprese mikroRNA v tkáňových vzorcích u nádorů
kolorekta a jaterních metastáz. V posterové sekci byly představeny 2
postery z Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty v Plzni: Vitamin D
a nádorová onemocnění (Dr. Radka Fuchsová) a Multiplexový panel
pro ovariální karcinom (Dr. Jindra Vrzalová).
PPPM v pediatrii
Přednášky v této sekci se týkaly zejména neurologických onemocnění
u dětí a jejich prevence, vrozených vývojových vad plodů a novorozenců a systému jejich prevence v různých státech světa, a dále monitorace
léčby dětských endokrinologických onemocnění. V úvodní přednášce
se Dr. Bowis (Velká Británie) zaměřil na vzácná neurologická onemocnění v kontextu evropských programů zdravotní péče.
PPPM a kardiovaskulární onemocnění
V několika přednáškách byla prezentována predikce kardiovaskulárních chorob již v dětském věku a predikce kardiovaskulárních komplikací obezity a diabetu. Nový přístup představila přednáška Dr. Kastrupa z univerzitní nemocnice Rigshospitalet v dánské Kodani: využití
kmenových buněk pro reparační procesy při kardiovaskulárních chorobách, včetně možností predikce úspěchu léčby. V této sekci také zazněly
dva velice zajímavé příspěvky z České republiky: primární prevence
kardiovaskulárních chorob soustředěná na kardiometabolické riziko, tj.
společné riziko pro kardiovaskulární nemoci a diabetes mellitus 2. typu
(prof. Hana Rosolová, Fakultní nemocnice Plzeň) a primární a sekundární prevence mozkových a cévních příhod s využitím biomarkerů
(Dr. Jiří Polívka, Fakultní nemocnice Plzeň).
PPPM a neurodegenerativní onemocnění
Většina přednášek této sekce byla věnována problematice Alzheimerovy choroby, zejména možnosti využití biomarkerů pro detekci časných stadií. Prof. Golubnitschaja prezentovala neurodegenerativní oční
choroby a optimalizaci prevence a monitoraci terapie glaukomu.
PPPM a diabetes
Přednášky byly věnovány především novým strategiím v terapii diabetes a nefrologickým, očním a cévním komplikacím diabetu, jejich predikci a prevenci.
Prevence „šitá na míru“
Tato sekce se týkala prevence, tradiční medicíny, personalizované
výživy a životního stylu. Hovořilo se zde například o personalizované
výživě pro pacienty trpící autoimunitními chorobami, inovativních psychosomatických markerech u nepřenosných chorob, vlivu třísměnného
zaměstnání na riziko rakoviny prsu či individuální prevence zubního
kazu, ale i možném propojení personalizované medicíny a výzkumných
programů. Doc. Judita Kinkorová (Technologické centrum AV ČR) zde
informovala o síti národních kontaktních bodů programu Health v 7.
Rámcovém programu EU.
Výzkum biomarkerů
Problematika biomarkerů byla probírána z různých pohledů. Část
přednášek byla zaměřená na standardizaci, validaci a využití nových
analytických metod pro diagnostiku civilizačních chorob. Další prezentace byly věnované závažné problematice etiky především genetických
vyšetření.
Bioinformatika a biobanky
Samostatné sekce byly vyhrazené bioinformatice a sběru biologického materiálu a optimalizaci jeho uskladnění pro potřeby dlouhodobého
sledování a opakovaných vyšetření.
Závěrem
Kongres nepochybně splnil svůj účel, přispěl především k vzájemné
informovanosti o prediktivní, preventivní a personalizované medicíně
mezi odbornou i laickou veřejností. Na hodnocení dopadu konference
do praxe si musíme ještě počkat. Oficiální materiály z kongresu mají
být poskytnuty jak národním zdravotnickým organizacím zúčastněných
zemí, tak především nadnárodním společnostem zabývajícím se organizací zdravotní péče a výzkumu.
Někteří z přednášejících Světového kongresu v Bonnu (Dr. R. Danesi, doc. J. Kinkorová, Dr. H. Rosolová, Dr. J. Polívka) přijali pozvání na
vzdělávací konferenci „Personalizovaná medicína – od výzkumu k pacientovi“ (Plzeň, 3. – 4. listopadu). Tato konference byla zároveň zahájením tříletého projektu strukturálních fondů EU „Molekulární genetika
nádorových a kardiovaskulárních chorob“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0040),
jehož koordinátorem je Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni, Palackého univerzitou Olomouc
a Ostravskou univerzitou v Ostravě. Více informací o plzeňské konferenci najdete v příštím čísle Facultas nostra.
Marie Karlíková, Ondřej Topolčan
LF UK a FN v Plzni

Kongres pořádala EPMA v čele s prezidentem Dr. Vincenzem Costigliolem a generální sekretářkou prof. Olgou Golubnitschou. Dále se
na organizaci podílela nadace European Science Foundation (ESF),
Univerzita v Bonnu a národní zástupci EPMA. Národním zástupcem
EPMA za Českou Republiku je prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
(Fakultní nemocnice Plzeň).
Česká republika byla na této akci zastoupena několika pracovišti:
Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň (8 účastníků, 6 ústních sdělení, 5 posterů), IKEM (2 účastníci,
3 postery), Technologické centrum AV ČR (1 účastník, 1 ústní sdělení)
a firma GHC Genetics, s.r.o. (1 poster).
Důraz na vzdělávání odborníků i široké veřejnosti
První den kongresu se konal v prostorách Lékařské fakulty Univerzity v Bonnu. Hlavním tématem tohoto dne bylo vzdělávání. Prof.
Golubitschaja zde zdůraznila význam vzdělávání odborníků pro zlepšení vzájemné komunikace a multidisciplinární spolupráce, která je
v personalizované medicíně nezbytná. Inovativní vzdělávací programy
by měly být podporovány ve strategických národních a mezinárodních
programech, jako je připravovaný 8. Rámcový program EU pro vědu
a výzkum.
Úvodní Edukační sympozium s několika odbornými přehledovými
přednáškami na aktuální témata (autoimunita a protilátky v kontextu
prediktivní, preventivní a personalizované medicíny) byly určené především studentům a mladým vědcům. Následoval workshop EPMA/
Springer, kde zástupci vydavatelství Springer prezentovali časopis
EPMA Journal. Tento časopis je plánovaný jako série osmi monotématických čísel (v roce 2010 vyšla čísla věnovaná diabetes, neurodegenerativním onemocněním, nádorům a systémům zdravotní péče, v roce
2011 čísla zaměřená na kardiovaskulární onemocnění a reproduktivní
onemocnění a pediatrii, připravují se čísla na téma sportovní medicíny
a opět systémy zdravotní péče), od roku 2012 budou vycházet opět stejná, avšak aktualizovaná témata. Od roku 2012 se plánuje též vydávání
přehledových monotematických publikací Advances in PPPM.
V této sekci dostali též prostor organizátoři inovativních vzdělávacích
kurzů pro odborníky z Lékařské fakulty v Plzni, pořádaných v rámci
projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Dr. M. Karlíková a prof. O. Topolčan představili kurzy imunoanalýzy (projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0142), kurzy endokrinologie (projekt
CZ.1.07/2.3.00/09.0182) a právě zahájený projekt molekulární genetiky
a personalizované medicíny (projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0040).
Vzdělávání jak odborníků, tak široké veřejnosti, bylo na programu
i druhý den kongresu. Po další přednášce vydavatelství Springer, zaměřené na téma publikování, odborné časopisy a impaktové faktory, proběhla panelová diskuze, kde se zástupci různých odvětví a různých zemí
podělili o svůj názor, kdy a jak začít se vzděláváním široké veřejnosti.
Diskutující se shodli na tom, že optimální je začít s osvětou o prevenci
již od dětství, v rámci rodiny.
Pacient na prvním místě
Během kongresu prof. Golubnitschaja několikrát zdůraznila, že hlavním cílem všech aktivit v rámci PPPM je pacient (či potenciální pacient)
a jeho prospěch. Je tedy nutné, aby myšlenka a principy personalizované medicíny nezůstaly jen sjezdovou proklamací, nýbrž se staly postupně součástí každodenní zdravotní péče i běžného života. Proto je nutná
podpora co nejširší odborné, ale i laické veřejnosti. Právě s tímto cílem
byl koncipován program druhého dne kongresu, příhodně situovaný
do prostor Parlamentu. Zde byly otázky realizace PPPM v praxi diskutovány s politickými činiteli, zástupci grantových agentur, národních
a nadnárodních organizací, pacientských sdružení, zdravotních pojišťoven a dalšími organizacemi.
Nabídka témat tohoto dne byla velmi pestrá:
- Přehled zdravotní péče ve světě
- Národní a nadnárodní grantové strategie (grantové projekty, rámcové programy výzkumu EU, ERASMUS a další)
- Potřeby pacientů
- Inovativní centra PPPM
- Vzdělávání – inovativní programy a didaktické materiály
Poznatky z výzkumu a translační medicíny v kontextu PPPM
Náplní třetího a čtvrtého dne konference byly odborné sekce věnované výzkumu a aplikacím výsledků výzkumu do klinické praxe. Mnoho
přednášejících zároveň publikovalo či bude publikovat odborné články
v časopise EPMA Journal, takže zájemce o konkrétní problematiku
odkazujeme na tento časopis. V následujících odstavcích jsou uvedeny
jen krátké souhrny jednotlivých sekcí.
PPPM a nádory
V této sekci zazněly prezentace věnované významu sérových i tkáňových biomarkerů pro predikci průběhu a prognózy nádorových
onemocnění. Úvodní přednášky se týkaly významu predikce v onkologii vzhledem k riziku kancerogenního efektu u protinádorové léčby
(Dr. Characiejus, Univerzita Vilnius, Litva), a proteomických variací
u klinicky nefunkčních hypofyzárních adenomů a jejich významu pro
5

PŘEDSTAVUJEME VÁM
NOVOU TAJEMNICI PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
Novou tajemnicí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se v říjnu 2011 stala na základě konkurzního řízení Ing. Marie Klečková.
Redakce „Facultas nostra“ si proto dovoluje
svým čtenářům novou tajemnici představit.
Ing. Marie Klečková se narodila v Plzni,
kde také v roce 1990 maturovala na Střední
ekonomické škole. Z důvodu úrazu nenastoupila po maturitě na VŠE v Bratislavě, ale po
rekonvalescenci pracovala v letech 1991 až
1993 jako au pair ve Francii, poté při studiu
během prázdnin i v Německu. Po návratu
z Francie sice zahájila svá vysokoškolská studia
v Bratislavě, nicméně těsně před rozdělením
Československa se rozhodla pro přechod na
Západočeskou univerzitu v Plzni . Zde v roce
1995 ukončila na Ekonomické fakultě bakalářské studium, obor obchod a služby. V roce
1998 pak úspěšně ukončila inženýrské studium
na Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole
ekonomické v Praze a získala i vedlejší specializaci „psychologie a sociologie v řízení firmy“.
Již během studia získala prací u několika firem
řadu profesních zkušeností v oboru účetnictví,
daní a auditu. Po ukončení studií pracovala
v letech 1998 – 2003 jako vedoucí finančního
oddělení velké mezinárodní společnosti; vedla
kolektiv 15 zaměstnanců a ekonomické vzdělávání nových manažerů. V letech 2003 – 2008
byla na mateřské dovolené.
V letech 2004 – 2007 pracovala na několika
zdravotnických výzkumných studiích, absolvovala kurz psychologie a od roku 2008 pracovala na plzeňské Lékařské fakultě jako manažer
e-learningového projektu CEVA, později jako
spoluautor a koordinátor projektů OP VK: EKlinická biochemie a BioHema. V říjnu 2011 se
stala tajemnící Lékařské fakulty.
Ing. Klečková hovoří francouzsky, anglicky
a německy. Nové tajemnici jsme položili několik otázek: :
Co považujete ve své nové pracovní náplni
za prioritu?
Chtěla bych se co nejdříve dobře seznámit
s fakultním prostředím. Předchozím působením
na fakultě v pozici projektového manažera mám
sice určité představy o struktuře týmů, rozdělení
jejich kompetencí a úkolů, nicméně jsem toto vše
vnímala ze své pozice tak trochu „z odstupu“;
nyní je čas stát se součástí této struktury. Musím
tedy správně vnímat nejen vlastní faktickou
organizační strukturu řízení naší fakulty a jejích
jednotlivých pracovišť, ale např. i komunikační
systém – formální i neformální, stávající rozhodovací procesy, míru účasti akademické obce na
strategickém řízení fakulty. S tím samozřejmě
úzce souvisí mé vlastní úkoly a kompetence, které mám zvládat a zajišťovat s pracovním týmem
děkanátu, tedy garantovat akademické obci
fungující administrativní a ekonomické zázemí.
Zcela konkrétně bych tedy ráda spolu s pracovním týmem děkanátu zajistila i do budoucna
vyrovnané hospodaření fakulty, posílila funkci rozpočetnictví, garantovala transparentnost
informací vůči akademické obci, garantovala
spolu s příslušnými odděleními perfektní vedení
personálních, ekonomických a administrativních agend jak v hlavní, grantové i doplňkové
činnosti, stala se - opět s příslušnými referentkami - oporou pro práci proděkanů fakulty.
V neposlední řadě bych ráda spolu s vedením
fakulty pracovala na posílení aktivit přispívajících k soudržnosti akademické obce naší fakulty.

Jaké další úkoly tajemnice fakulty považujete za důležité?
Myslím, že je důležité se dobře orientovat
jak v úkolech, které z pozice tajemnice fakulty garantuji, tak zároveň pochopit jejich provázanost s dalšími fakultními aktivitami, ať už
zastřešenými agendami jednotlivých proděkanů , akademiků či studentů; přičemž řada těchto
úkolů je deklarována ve fakultním „Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné,
umělecké a další tvůrčí činnosti“. Za důležitou
považuji také spolupráci s příslušnými odbory
rektorátu (rozvojovým, ekonomickým, atd.)
a také komunikaci a spolupráci s ostatními
tajemnicemi lékařských fakult UK.
Jste členem vedení LF; jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní směry rozvoje fakulty?
Toto je pro mne v roli „nováčka“ ve vedení
fakulty těžká otázka. Myslím však, že je nutné
pracovat na posílení či zavedení vnitřního systému hodnocení fakulty. Ta je čím dál tím více
konfrontována s ostatními LF prostřednictvím
systému vnějšího hodnocení vysokých škol,
který se navíc určitou měrou přímo odráží do
financování fakulty a objemu prostředků, které
získá do svého rozpočtu. Bude-li zřejmý vnitřní princip hodnocení výkonu pracovišť, který
bude provázán s rozpočtem a odměnami, bude
zajištěn jeden z pilířů motivačního pracovního
prostředí. Hodnotit a nabídnout zpětnou vazbu
hodnocenému i hodnotiteli znamená také společně formovat další postup, společně „tvořit
budoucnost“. Tento přístup považuji za funkční v řadě situací jak pracovního tak osobního
života. „Fakultních hvězd“ ať už ze skupiny
akademiků, studentů či administrativního zázemí je nutné si vážit a nabízet jim možnost uplatnit svůj pracovní potenciál. Jedině tak nám ho
nabídnou k realizaci ve prospěch fakulty.
Jak vidíte – jako ekonom – současnou
i budoucí ekonomickou situaci fakulty?
Současná ekonomická situace fakulty odráží
vztah k objemu prostředků, které fakulta bude
muset vynaložit do projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP
VaVpI). Již v roce 2008 se tehdejší vedení
fakulty rozhodlo využít možnosti získat finanční podporu z prostředků EU, konkrétně z OP
VaVpI, a zahájilo přípravu dvou dílčích investičních záměrů. Jedním ze záměrů je výstavba
první etapy univerzitního medicínského centra. Dne 29. 4. 2011 podepsal ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za účelem
realizace projektu Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni (UniMeC LF
UK v Plzni - I. etapa). Celkové způsobilé výdaje
projektu dosahují cca 171,4 mil. Kč, a jsou vyjma 65 000 Kč výdaji investičními. Z této celkové
částky bude 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) a 15 % bude financovat Státní rozpočet ČR, což se přímo odrazí v hospodaření
fakulty „na úkor“ provozního rozpočtu. Druhým záměrem je výstavba Biomedicínského
centra Lékařské fakulty v Plzni. Je předpoklad,
že do konce roku 2011 by mohlo být podepsáno
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ve výši cca
440 mil. Kč, přičemž nezpůsobilé náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 45 milionů Kč.
V letech 2011 až 2015 bude tedy fakulta ve svém
rozpočtu muset zakalkulovat náklady spojené s výstavbou těchto investičních projektů ve
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výši cca 90 milionů Kč (provoz, FRIM, věda),
v dalších letech pak samozřejmě musí fakulta pokrýt zvýšené provozní náklady spojené
s existencí těchto dvou nových fakultních center.
Znamená to tedy velmi dobře promyslet budoucí rozpočtovou politiku fakulty, neboť budoucí
závazky jsou natolik významné, že zachovat
vyrovnaný rozpočet bude znamenat brilantní
balancování mezi příjmy a výdaji. Proto si také
dovolím požádat akademickou obec o pochopení a podporu stávajícího přístupu vedení
fakulty k nakládání s rozpočtem a podporu
principu šetření, se kterým se setkávají, bohužel,
v každodenní praxi. Zároveň je to však i výzva
neustále hledat cesty k vícezdrojovému financování. Nepochybně však také platí, že závazek,
související s výše zmíněnými projekty, nemůže
znamenat konec všech dalších fakultních aktivit a iniciativ a myslím, že platí „kde je vůle, lze
najít i cestu“.
Jste přímým vedoucím pracovníků děkanátu fakulty a některých dalších složek: jaké jsou
Vaše představy o spolupráci s nimi?
Ráda pracuji v týmu, kde platí „jeden za
všechny a všichni za jednoho“. Oceňuji profesionalitu, výkon, snahu o zdokonalení se a učení,
pomoc druhému. Ve vedení uznávám pochvalu,
uznání, otevřenost, důvěru a komunikaci. Netoleruji vyhýbání se povinnostem, manipulaci,
lenost či lži, servilitu ani aroganci. Spolupráce,
důvěra a soudržnost jsou pilíře, na kterých si
představuji stavět práci svého týmu.
Jaký máte názor na postavení plzeňské LF
ve srovnání s ostatními LF v ČR?
Mojí dosavadní zkušeností je, že plzeňská
fakulta je vnímána jako ta, která „nezklame,
ale ani nepřekvapí“. Zejména v oblasti vědy,
výzkumu a vývoje, mezinárodní mobility a doktorského studia býváme v žebříčku ostatních
fakult spíše ve druhé části listu hodnocených. Na
druhé straně na fakultě existuje kvalitní vedení
agend, které výše zmíněné aktivity zastřešují.
Přála bych si být součástí týmu vedení fakulty,
který dokáže vytipovat současné slabé stránky,
posílit ty silné a nasměrovat aktivity směrem,
které stávající činnosti propojí tak, že se příznivě odrazí v ukazatelích hodnocení fakulty.
Je nutné ukázat i navenek, že naše fakulta má
potenciál, který umí využít a využívá.
Považujete za vhodnou spolupráci s jinými
LF v ČR i zahraničí? A pokud ano, v čem by
mohla hlavně spočívat ?
Spolupráce s ostatními LF v ČR i v zahraničí může být zdrojem inspirace, nástrojem předávání zkušeností (mobilita, věda, výzkum),
možností kvalifikačního růstu akademických,
výzkumných a vývojových pracovníků a jistě
bychom našli ještě i další pozitiva. Nastartovat
či realizovat tzv. „Boloňský proces“ v reálném
prostředí fakulty může být zdrojem motivace
a zkušeností, které se v místním prostředí nedají
získat buď vůbec nebo v mnohem delším časovém úseku. Spolupráci s ostatními fakultami,
které řeší stejné či obdobné každodenní situace,
možnost nahlédnout „pod pokličku“ a zároveň
i „dát nahlédnout“ považuji v každém oboru
lidské činnosti za bonus, který ráda vyhledávám
a ráda podpořím. Jako konkrétní kroky tedy
vidím např. podporu grantové politiky, která
zastřešuje mobilitu pregraduálních i postgraduálních pracovníků, udržení a rozvíjení kvalitní
agendy zahraničních styků na fakultě či podporu zdánlivě samozřejmé záležitosti – uznávání
zahraničních stáží našim studentům v jejich

studijním plánu bez nutnosti prodlužovat si studium.
Jak by se dala posílit prestiž LF v rámci města Plzně?
Dobrá reputace fakulty souvisí s úctou a vlivem, který fakulta a její představitelé měli, mají
a budou mít. Stávající prestiž fakulty, dle mého
názoru, spíše vyplývá z respektu k osobnostem
fakulty, nikoli k fakultě jako takové. Public relations fakulty nejsou zatím nijak zvláštním způsobem pěstovány ani vedeny a viditelnost naší
fakulty je tak např. ve srovnání se ZČU v rámci
aktivit města Plzně menší. Jednotná prezentace
a komunikace fakulty v lokálních médiích, při
lokálních kulturních či sportovních aktivitách,
tiskové zprávy, fakultní kalendárium jsou jen
nástinem této cesty, která je zmíněna i v našem

„Dlouhodobém fakultním záměru“. Bez osoby,
která se této oblasti bude věnovat, rozvíjet kontakty s magistrátem či rozhlasem, pracovat na
jednotné vnější identitě a prezentaci fakulty lze
sotva věřit, že situace se zlepší samovolně.
Jaká jsou Vaše osobní přání, týkající se Vaší
práce na LF?
Mít radost a uspokojení z práce, kterou realizuji. Mít možnost rozvíjet se a rozvíjet druhé. Pracovat v týmu, ve kterém je naplněna v pravém smyslu podstata slova TEAM, který v anglické zkratce
vyjadřuje následující: TOGETHER – společně,
EVERYBODY – všichni, ACHIEVE – dosáhneme, MORE – více. (Viz: Zdeněk Peloušek: Týmová spolupráce [online], Vystaveno 2009 www.
zdenekpelousek.cz, [cit. 21.11.2011]. http://www.
zdenekpelousek.cz/tymova-spoluprace.html)

Je něco, co byste chtěla tlumočit čtenářům
Facultas nostra?
Vím, že jsem na začátku své „tajemnické
cesty“. Učit se a postupovat vpřed mohu i díky
spolupráci s vámi všemi. Proto tedy prosím
o zpětnou vazbu, nápady, inspiraci, diskusi,
konstruktivní kritiku, ale i uznání, pochopení a vstřícnost. Ráda bych se stala i já platnou
součástí fakultního týmu, a to opravdově, nikoli
pouze formálně z titulu svého postu.
Ke splnění uvedených předsevzetí přeje Ing.
M. Klečkové v její nové funkci hodně zdaru
celá redakční rada „Facultas nostra“. Pokud by
chtěla něco sdělit čtenářské veřejnosti, určitě
na našich stránkách místo najde.
(red)

FRANCOUZSKÝ NEUROVĚDEC NAVŠTÍVIL NAŠI FAKULTU
PROF. PASCAL HILBER PŘEDNÁŠEL 10.10. A 13.10. 2011
V PAVLOVOVĚ ÚSTAVU
O tři dny později, tj. ve čtvrtek 13.10.2011 měl prof. Pascal další vystoupení, tentokráte v malé posluchárně Pavlovova ústavu, určené pro
odbornou fakultní veřejnost. Zde v přednášce na téma „The emotional
regulation impairments in the cerebellar mutants and the cognitive role
of the cerebellum“ seznámil posluchače z řad zaměstnanců jak teoretických, tak i klinických pracovišť fakulty, FN, ale i Akademie věd v Praze
s výsledky svého výzkumu s využitím animálních modelů mozečkových
dysfunkcí (mutantních myší Lurcher i dalších). Také zde byla potvrzena
oprávněnost vzniku nové koncepce cerebela s jeho podílem na vyšších
kognitivních funkcích a emocích. Tady, v návaznosti na předchozí morfologické nálezy uskutečněné zejména v posledních dvou desetiletích (větší
počet neuronů v kůře mozečku, než v kůře velkého mozku, mnohočetná
oboustranná spojení s řadou významných nervových struktur), byl znovu podán důkaz o tom, že mozeček má všechny předpoklady zvládnout
i mnohem komplexnější funkce, než se donedávna soudilo.
Závěrem je namístě uvést, že po odborné stránce, včetně možností další spolupráce, návštěva prof. Hilbera jeho i naše očekávání splnila. On si
nás na základě našich publikací vyhledal, kontaktoval nás a uskutečnil
tuto návštěvu. Na našem pracovišti i na fakultě, včetně ubytování v koleji
s přístupem k internetu (což bylo jeho
hlavní podmínkou)
byl velmi spokojen
a také Plzeň se mu
zalíbila. Pochvalně
se vyjádřil o historickém centru našeho
města a stejně také
o návštěvě pivovaru,
kterou jsme pro něho
zorganizovali. Ještě
po návratu do Francie znovu písemně
poděkoval za vlídné
přijetí, milé prostředí
i užitečnost návštěvy.
V současné době již je zahraničním spolupracovníkem v návrhu jednoho
našeho výzkumného projektu, podaného na GAUK, o kterém doufáme,
že bude úspěšný.

Prof. Pascal Hilber
přednášel 10.10. a 13.10.
v Pavlovově ústavu
V týdnu od 10. do 15.
října 2011 navštívil naši
fakultu, konkrétně ústav
patologické
fyziologie,
významný francouzský
vědec v oblasti psychologie, neurověd, kognitivních funkcí a emocí
z Univerzity v Rouen,
prof. Pascal Hilber. Jeho
návštěva se uskutečnila
v rámci programu Erasmus a jejím cílem bylo
posílit vzájemnou informovanost o problematice a výsledcích výzkumu
v uvedených oblastech
Prof. Hilber při přednášce
a vytvoření odborných
ve velké posluchárně Pavlovova ústavu
pracovních kontaktů.
V průběhu své návštěvy se francouzský host zajímal především o naši obdobnou výzkumnou
problematiku. Ta je již řadu let zaměřena na studium úlohy mozečku
v oblasti vyšších nervových funkcí tzn. učení a chování. V rámci programu svojí návštěvy měl prof. Hilber dne 10.10. t.r. v odpoledních hodinách
také přednášku určenou především studentům, ale i dalším zájemcům.
Přednáška, předem avizovaná, se konala ve velké posluchárně Pavlovova
ústavu, byla proslovena v angličtině a její název byl „The roles of the
cerebellum from the XVIII. century to today“. Její náplní byl historický přehled odborných pohledů na mozeček a jeho podíl na fungování
centrálního nervového systému. V této souvislosti přednášející nejen zmínil, ale také ocenil významnou roli, kterou v oblasti morfologie i funkce
mozečku učinil náš přední fyziolog J. E. Purkyně, jehož jméno již provždy nesou největší neurony v mozku, které jako první objevil a v r. 1837
popsal. Přednáška končila současným pohledem na účast mozečku především v kognitivních funkcích, kde se dnes již uznává jeho nezastupitelná role, vedle té jeho tradiční v řízení a kontrole hybnosti. Přednáška byla
přijata posluchači, s převahou studentů 3. ročníku studujících v českém
i anglickém jazyce i dalšími z řad učitelů, velice příznivě nejen pro živou
a poutavou formu přednesu, ale i názornou a nápaditou dokumentaci.

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.,
Ústav patologické fyziologie LF

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER GERIATRICKÉHO ODDĚLENÍ 12. 10. 2011
Dne 12.10.2011 proběhl v Šafránkově pavilonu přednáškový večer Geriatrického oddělení FN Plzeň. Jednotícím tématem tohoto
večera byly senzorické deficity a funkční stav
v seniu. V první přednášce se MUDr. Hana

Kučerová podrobněji věnovala problematice syndromu instability, jakožto poměrně
typickému atributu nemocných pokročilejšího věku. Syndrom instability představuje
– tak jako všechny velké geriatrické syn7

dromy – komplexní problematiku vzájemně
provázaných příčin a následků, jež je často
velmi nesnadné účinně definovat i intervenovat. Zvláštní pozornost během svého sdělení
věnovala MUDr. Kučerová poruchám ves-

tibulárního systému a centrálním poruchám
rovnováhy.
Ve druhém příspěvku večera („Oční problematika u seniorů“) shrnula MUDr. Vlasta
Šťastná charakteristické znaky stárnutí oka
a jeho funkční souvislosti, v druhé části svého sdělení pak navázala přehledem chorob
zraku, se kterými se geriatr nejčastěji v praxi
setkává.
V další přednášce „Presbyacusis“ byla
prim. MUDr. Kateřinou Soukupovou podobným způsobem shrnuta problematika stárnutí
sluchu a ve stručnosti též možnosti kompenzace presbyakuse sluchadly.
Večer byl ukončen souhrnnou přednáškou
MUDr. Natalie Hermanové na téma syndro-

mu geriatrické křehkosti – „frailty“, která
je v moderní geriatrické medicíně chápána
jako věkově podmíněný pokles potenciálu
zdraví s kumulací funkčně závažných deficitů a změn a jejíž výskyt dramaticky roste
s věkem. Důraz je kladen především na prevenci rozvoje tohoto nepříznivého stavu, jejíž
zásady byly ve sdělení podrobně rozebrány.
Večeru předsedala MUDr. E. Pohořelá, která ocenila výběr zajímavých témat a význam
oboru, který vzhledem ke stárnutí populace
nabývá stále na větším významu v péči o geriatrické nemocné.
K. Soukupová
Přednášející MUDr. Vlasta Šťastná

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ORL KLINIKY 19. 10. 2011
ce zvratného nervu je stále více používána a oceňovaná operatéry jako
dobrá pomocná metoda při preparaci v lůžku štítné žlázy.
Poslední dvě sdělení byla kasuistická. Nejprve as. MUDr. D. Slouka
(autoři Slouka, Slípka, Ruml) uvedl případ život ohrožující poúrazové
otogenní komplikace, kdy v terénu po starší fraktuře baze lební došlo
k neobvykle rychlému rozvoji nitrolební komplikace zánětu středouší,
která si vyžádala urgentní chirurgické řešení.
Poslední přednáškou večera byla pak kasuistika progredující poruchy
sluchu dospělého pacienta vedoucí až k oboustranné hluchotě, kterou
přednesl as. MUDr. F. Ruml. Bohužel v terapii percepčních nedoslýchavostí jsou stále léčebné možnosti otolaryngologů omezené a někdy se
nedaří postup choroby žádnou modalitou léčby zvrátit.
Po každé přednášce proběhla krátká diskuze k prezentovanému
tématu, auditorium bylo hojně zaplněné nejen zaměstnanci ORL kliniky a kolegy otolaryngology, ale také specialisty z jiných oborů a studenty Lékařské fakulty, což bylo pro organizátory příjemným zjištěním a za
co všem přítomným děkujeme.
as. MUDr. Vladan Hrabě

V již tradičním podzimním termínu proběhl dne 19.10.2011 v posluchárně Šafránkova pavilonu Večer Spolku lékařů v Plzni, pořádaný
Otorinolaryngologickou klinikou LF UK a FN Plzeň.
Za předsednictví doc. MUDr. R. Říčařové, CSc., vystoupil jako první MUDr. O. Trčka (kolektiv autorů Trčka, Slípka, Nasswetter, Sakař)
s retrospektivní analýzou souboru pacientů, léčených na ORL klinice
se sarkomy hlavy a krku v období mezi lety 1996-2011. Sarkomy hlavy
a krku představují relativně malé procento z malignit v této oblasti, což
potvrdila i naše data. Jejich lokalizace je různorodá, stejně jako použité
modality léčby.
Druhou přednáškou byl příspěvek as. MUDr. J. Lukáše, CSc., který
analyzoval soubor pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy operovaných na ORL oddělení Nemocnice Na Homolce. Sledována
byla jednak úspěšnost léčby, jednak souvislost výskytu nádorů s přítomností mutace genu BRAF.
Další vystoupení bylo také z oblasti thyreochirurgie –as. MUDr. V.
Hrabě (autoři Hrabě, Krčál) přednesl zkušenosti s použitím monitorace
nervus laryngeus recurrens během operací štítné žlázy. Neuromonitora-

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ REHABILITACE 26. 10. 2011
SE NEKONAL
Když se několik desítek zájemců o program
přednáškového Večera Oddělení rehabilitace
FN v Plzni sešlo 26.10. ve vestibulu Šafránkova
ústavu, byli zaskočeni termínovou kolizí této
tradiční a pravidelné středeční akce s právě probíhajícím mezinárodním kongresem „XX. Biologické dny“. Najít okamžité řešení se nepodařilo,
a tak s těžkým srdcem musela prim. MUDr. H.
Hladová všem oznámit, že přednáškový večer
se z tohoto důvodu uskutečnit nemůže. Bohužel

o termínové kolizi dvou akcí na jednom místě
a případném včasném nalezení vyhovující alternativy nebyla informována ani primářka MUDr.
H. Hladová, ani přítomný předseda Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. J. Motáň, CSc. či vědecký
sekretář MUDr. J. Novák. Doc. MUDr. J. Motáň,
CSc.: „Nepamatuji v historii konání našich pravidelných přednáškových večerů podobný případ a je chybou, že pořadatel Biologických dnů
nevzal tradiční Večery SL v úvahu. Do budoucna

je třeba zajistit, aby v podobném případě časový
program umožnil konání obou akcí nebo aby se
zcela výjimečně včas našlo řešení, které by vešlo
ve známost spolu s pozvánkou k akci našeho
Spolku lékařů.“
Předseda SL pak hovořil s panem děkanem,
doc. MUDr. B. Kreuzbergem, CSc., který též
záležitost řešil a zdůraznil nutnost případnou
kolizi termínů projednat s náležitým předstihem.
(r)

MÁME SE OBÁVAT LYMESKÉ BORELIÓZY?
177. INTERDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ ZČU, 10. 10. 2011
interdisciplinárním semináři ZČU v areálu ZČU na Borech MUDr.
Věra Štruncová z Infekční kliniky FN v Plzni.
Lymeskou boreliózu přenášejí klíšťata (v České republice je to
zejména druh Ixodes ricinus). Při sání klíště vypouští do krve hostitele látky proti srážení krve, proti svědění a také látky snižující imunitní
odezvu. Ty umožňují snazší průnik infekcí - nejen borelií, ale i dalších
patogenů přenášených klíšťaty. Borelie přežívají ve střevě nenasátého
klíštěte a v průběhu sání krve klíštětem přecházejí do jeho slinných žláz
a poté i do těla hostitele. K přenosu je tedy potřeba určitý čas, čím déle
je klíště přisáté, tím větší je riziko infekce.
Klíšťata v přírodě sají hlavně na drobných hlodavcích, kteří jsou při-

Lymeská borelióza je jedním z onemocnění, u kterého je původce
onemocnění přenášen klíštětem. Jde o bakteriální zánět kůže, kloubů
nebo nervové soustavy, který je dobře léčitelný antibiotiky. Až 70%
onemocnění probíhá akutně jako stadium lokalizované infekce na kůži
– erythema migrans. Asi 12% onemocnění se manifestuje jako neuroborelióza, 12-15% zánětem kloubů. Problematická je laboratorní diagnostik, založená na nepřímém průkazu původce sérologickými metodami
– průkazu protilátek. Pro diagnózu je důležitá anamnéza, klinický obraz
zánětu a průkaz specifických protilátek v krvi, mozkomíšním moku či
výpotku z kloubu. Antibiotická léčba závisí na klinické formě onemocnění. Jde o onemocnění s dobrou prognózou. O tom hovořila při 17.
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rozenými hostiteli borelií. Hlodavcům borelie nijak nevadí. V ohniscích
nákazy je infikováno přibližně každé třetí klíště, jinde pak každé dvacáté. Klíšťata se nejvíce vyskytují v trávě na vlhkých místech, na březích
vodních toků, na trávou a křovím zarostlém okraji lesa, na zastíněné
mýtině apod. Jsou náchylná k vyschnutí, proto jsou také nejaktivnější
na jaře a na podzim, v horkých letních dnech se schovávají ve svrchní
vrstvě půdy.
Klíšťata nepadají ze stromů, jak se lidé někdy domnívají, ale většinou číhají na konci stébla trávy s roztaženým prvním párem nohou, na
kterých má záchytné háčky. Ty mu slouží k zachycení v srsti hostitele.
Potom si na hostiteli najde nějaké více prokrvené místo s tenkou kůží
a zavrtá do něj své sací ústrojí. Sosák (hypostom) má tvar harpuny se
zpětnými háčky, proto klíště drží v kůži pevně.
Odstranění přisátého klíštěte se má
provést co nejdříve, snižuje se tím riziko
nákazy. Provede se uchopením klíštěte
u hlavičky pinzetou a kýváním do stran se
uvolní. Ranku je třeba vždy desinfikovat,
nejvíce se doporučuje jodová desinfekce.
Případný zbytek sacího ústrojí vyschne
a kůže jej časem vyloučí. Odstraněné klíště v žádném případě nerozmačkáváme střevní obsah i trus je infekční! V případě
zánětlivých procesů, dlouhodobějšího svědění, rozšiřující se červené
skvrny je třeba vyhledat lékaře.
Při každé vycházce do přírody, při které hrozí riziko nakažení, je na
místě mít uzavřenou obuv, dlouhé kalhoty, nesedat si a nelehat do trávy. Deka není spolehlivou ochranou, lze si tak klíště přinést až domů.
Po návratu je třeba se důkladně prohlédnout a oblečení nejlépe dát do
sušičky nebo vyprat na vyšší teplotu.

MUDr. Štruncová v přednášce neopomněla zdůraznit,
že klíšťata přenášejí ještě další velmi závažné onemocnění
– klíšťovou meningoencefalitidu (KME). Jde o zánětlivé
onemocnění centrální nervové soustavy virového původu,
endemické v mnoha oblastech
Evropy a Asie, jehož ohniska se
vyskytují na celém území České
republiky. V poslední době jich
přibývá zřejmě následkem změn
klimatu. Zvláště ohroženi jsou
starší lidé, exponovaní přírodním
ohniskům více než v minulých
desetiletích. Výsledkem je prudký nárůst lidských onemocnění.
Druhá fáze klíšťové encefalitidy
může být spojena s postižením centrální nervové soustavy: meningitidou, závažnější encefalitidou a méně často s encefalomyelitidou. Encefalitida a myelitida jsou spojeny s přechodnými i trvalými následky, jež
výrazně ovlivňují kvalitu života nemocných. Etiologická léčba není
možná, symptomatická léčba musí být u mnohých nemocných značně
intenzivní. Očkování proti KME efektivně chrání proti vzniku nemoci
a bylo s úspěchem zavedeno do endemických zemí.Vývoj v posledních
letech ukázal, že počet očkovaných u nás je zcela nedostatečný k tomu,
aby nemoci dále nepřibývalo. KME se stala celospolečenským i ekonomickým problémem. Na závěr semináře zodpověděla MUDr. Štruncová
řadu dotazů pozorného auditoria.
(jn)

SEMINÁŘ ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE 19.10.2011
Dne 19. 10. 2011 se v podvečerních hodinách
konal odborný seminář Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje s názvem Novinky
v přednemocniční neodkladné péči (PNP).
Připraveno bylo pět sdělení a workshop novinek v umělé plicní ventilaci. Semináři předsedal a diskuzi řídil ředitel krajské záchranné
služby MUDr. Roman Sviták.
V prvním sdělení s názvem Anestetika
a myorelaxancia v PNP seznámil autor MUDr.
Roman Sviták přítomné s léčivy daných skupin užívanými v přednemocniční neodkladné
péči a podrobně rozebral indikace, kontraindikace a na krátkých kazuistikách přímo ukázal
možné použití v terénu.
V druhém sdělení autorky kpt. PhDr. Markéty Vavříkové z policejní psychologické
služby s názvem Ohrožení výjezdové skupiny
střelnou nebo bodnou zbraní bylo nastíněno
možné řešení konfliktních situací, do kterých
se mohou dostat lékaři a záchranáři. Byla
pojmenována jasná pravidla postupu v podobných situacích a sdělení bylo doprovázeno i

zkušenostmi z práce policejní zásahové jednotky.
MUDr. Jana Vidunová se ve své přednášce
Zásady akutní přednemocniční péče u pacienta
s anafylaktickou reakcí věnovala tématu, které je každodenní náplní činnosti zdravotnické
záchranné služby. Jasně byla popsána patofyziologie této reakce, příznaky a terapie s ohledem
na doporučení Evropské rady pro resuscitaci z
roku 2010. Nově již není doporučeno podání
adrenalinu subkutánně, ale vhodná je aplikace hluboko intramuskulárně v dávce 0,5 mg
u dospělých a u dětí dle věku 0,3 mg a méně.
Intravenózní aplikace patří pouze do rukou
zkušeného urgentního lékaře. Tento preparát je
stále základním lékem při léčbě anafylaxe.
Vedoucí sestra krajského zdravotnického
střediska Lenka Ptáčková představila přítomným zdravotníkům a studentům ve své
přednášce Telefonicky asistovaná neodkladná
resuscitace činnost dispečerů při náhlé zástavě oběhu. Nutné je rozpoznání tohoto přímo
život ohrožujícího stavu, uklidnění volajícího,

navedení ke správnému provádění laické resuscitace a její vedení do příjezdu výjezdových
skupin na místo události. Kromě toho je paralelně nutné zanést událost do dispečerského
programu, vybrat a vyslat nejbližší vhodné
výjezdové skupiny. Z dosud prováděných studií na celém světě jasně vyplývá, že správné
provádění TANR zvyšuje šanci na přežití pacientů s náhlou zástavou oběhu v terénu.
V posledním sdělení autorů Ing. Václava
Baxy a MUDr. Romana Svitáka s názvem
Novinky v umělé plicní ventilaci v podmínkách PNP byla představena nová technika pro
provádění umělé plicní ventilace a podrobněji
se autoři věnovali také neinvazivní plicní ventilaci. Na zajímavou přednášku navazoval hodnotný workshop.
Odborného semináře, který se konal v prostorách krajského úřadu, se zúčastnilo celkem
77 posluchačů. Příjemným zjištěním pro organizační tým akce byla účast 30 mediků.
MUDr. Robin Šín, ZZS Plzeňského kraje,
Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

PADESÁTINY MUDR. LUKÁŠE BOLKA, PH.D.
napjaté atmosféry rytířského turnaje, kde to jiskřilo od zbraní i superštíhlého pasu půvabné břišní tanečnice.
MUDr. Lukáš Bolek se narodil 13. srpna 1961 v Olomouci. Dnes pracuje na Biofyzikálním ústavu LF v Plzni jako odborný asistent a vedoucí Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky. Je podruhé ženatý, z
prvního manželství má syna, který studuje VOŠ, s druhou manželkou
vyženil dvě dospělé dcery, z nichž jedna je privátní stomatoložka, druhá
právnička u velké polostátní firmy. Dejme nyní slovo jubilantovi.é
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA
Dětství jsem prožil v Olomouci, kde jsem navštěvoval základní
školu, do deváté třídy jsem však chodil na krásném hanáckém venkově v Dubicku na Moravě. Následně jsem začal studovat gymnázium
v Zábřehu na Moravě, po několika měsících jsem se ale s rodiči přestěhoval do Plané (u Mariánských Lázní) a gymnázium jsem pak dokončil

17. srpen 2011 byl mimořádný.
Jednak se teploty tento den na rozdíl od většiny podzimně srpnových
vyšplhaly ke třicítce, navíc se v Hotelu CD sešly zástupy gratulantů výše
zmíněného jubilanta. Shodou zpětně
neobjasnitelných okolností jsem hledáním místa konání ztratila více než
hodinu, abych s čokoládou v dárkové
tašce, parném dni a výlukou tramvaje
číslo čtyři prosvištěla několik plzeňských ubytovacích zařízení. Nakonec
jsem se šťastně ocitla v bodě nula, tedy
výchozím, a vmísila se do milé, záhy
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znal a tak mne přijal, což se mu stalo osudným, neboť jsem mu pak zůstal
viset na krku trvale. Krátce po nástupu na Biofyziku jsem odešel na
jeden rok na vojnu a po návratu mně pan docent Patočka nabídl, abych
zůstal trvale na biofyzice s tím, že se mohu věnovat zavádění výpočetní
techniky do výuky, což bylo tehdy v plenkách. Místo na ONM bylo stále
nejisté, tak jsem nabídku přijal jednak kvůli jistotě zaměstnání, jednak
kvůli možnostem, které mi již tehdy Biofyzikální ústav nabízel. Nějakou
dobu po vojně jsem začal pracovat na atestaci z interního lékařství, celé
kolečko jsem však nedokončil, protože mne práce na Biofyzice čím dál
tím více pohlcovala. Započala totiž éra nástupu využívání výpočetní
techniky laickými uživateli. Hračky v podobě domácích počítačů (HC
– home computers) začaly být nahrazovány osobními počítači (PC –
personal computers), které měly již standardní technické i programové
vybavení, jejich cena klesala a tak se začínaly zcela běžně využívat ve
všech profesích. Tak jsem na ústavu začal napřed s kolegou Benešem a
později s Jirkou Růžičkou, který u nás napřed pomvědoval a později
se stal u nás odborným asistentem, zavádět výuku výpočetní techniky,
což byla v té době na lékařských fakultách horká novinka. Pamatuji si,
že jsme tehdy této věci zcela propadli. Absolvovali jsme různá školení,
která vedli profesionálové z oblasti IT, a tam jsem také pochopil, že
většina školení, tak jak tehdy byla prováděna, jsou pro začátečníky příliš
náročná a nesrozumitelná. Vnímal jsem tuto situaci a snažil se výuku
posunout na pro laiky srozumitelnou úroveň. Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky jsme napřed nabízeli v podobě kurzů pro zaměstnance
fakulty, později jsme začali totéž učit studenty v rámci pravidelné výuky
biofyziky. Také chyběla vzdělávací literatura. S kolegou Růžičkou, tehdy ještě medikem, jsme proto sepsali vzdělávací příručku, a to hlavně
během chmelové brigády, kde jsem působil jako dozor a zdravotník.
Volný čas jsme využili k napsání podstatných částí asi 170ti stránkové
příručky „IBM PC & kompatibilní – rukověť začínajícího uživatele“.
Příručka vyšla napřed jako samizdat, později v přepracované vázané
formě a měla velký úspěch.
OVAVT
Zlomový byl pro mne r. 1994, kdy jsem společně s doc. Koutenským
podal svůj první grant vůbec, a to na počítačovou učebnu. Zlomovým
byl ze dvou důvodů. Jednak jsem napsal svoji první grantovou žádost
v životě - a hned byla úspěšná, jednak tento grant odstartoval rozvoj
systematického vzdělávání IT na LF v Plzni. První počítačová učebna
na fakultě byla dokončena v r. 1995, krátce na to jsme dosáhli vyčlenění
výuky výpočetní techniky z předmětu biofyzika a v r. 1998 se mi podařilo s laskavým souhlasem vedení ústavu a fakulty založit v rámci Biofyzikálního ústavu Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky (OVAVT).
Do současné doby se díky řadě úspěšných grantů podařilo na fakultě
vybudovat celkem čtyři počítačové učebny ve správě OVAVT, z nichž tři
jsou dnes využívány pro elektronické testování a jedna pro výuku a volnou práci studentů. Celkem je v učebnách něco přes 100 pracovních míst
a o jejich využití, dnes hlavně pro testování, je trvale vzestupný zájem.
OVAVT má dnes pět stálých pracovníků a řadu ad hoc spolupracovníků, jejichž počet se dynamicky mění podle typů grantů, které se daří získávat, obvykle to bývá kolem čtyřiceti osob ročně. Posledních cca osm
let se intenzivně na OVAVTu zabýváme e-learningem a jeho propagací, asi dnes již nemusím vysvětlovat, co je to MOODLE a MEFANET.
Zde bych chtěl jen poznamenat, že hlavně díky mým kolegům je LF
v Plzni v této oblasti stále na špičce mezi ostatními LF, i když se nám
ne vždy všechno daří, jak bychom si představovali. V každém případě
neusínáme na vavřínech, naším hitem pro příští rok jsou elektronické
vzdělávací kiosky, které bychom na naší fakultě rádi zavedli jako první
ze všech LF v ČR.
GRANTOVÁNÍ
Od prvního úspěchu v podávání grantů jsem jich sepsal nebo pomáhal sepsat nepočítaně. Intenzita grantování se zvýšila s nástupem rozvojových projektů MŠMT (RP), což bylo myslím v r. 2003. Nějak se stalo,
že jsem byl postupem doby pasován do pozice garanta těchto projektů
na fakultě, což mně přinášelo vedle mé standardní pracovní náplně skutečně velké množství práce a navíc jsem ještě řadě pracovišť pomáhal
sepisovat žádosti o uvolnění dotací z FRIM a mimograntových dotací
MŠMT, bylo toho skutečně hodně. S rozeběhnutím Asistenčního centra,
které jsem společně s prim. MUDr. Hrušákem a Mgr. Maurer zakládal,
se věc zjednodušila a práce s granty již byla výrazně snadnější.
VÝZKUM
Co se týče výzkumné činnosti, již jsem něco zmínil v souvislosti s mým
pomvědováním. Po nástupu na biofyziku jsem velmi okrajově nahlédl do problematiky kolem mikroskopu TSM, jehož autorem byl prof.
Petráň a doc. Hadravský. Následně jsem se ještě nějakou dobu zabýval konstrukcí zařízení souvisejících s výše popsanými experimenty na
ONM. V rámci doktorandského studia na LF MU v Brně jsem se zabýval problematikou automatizace řízení provozu hyperbarické komory.
Pro tuto problematiku se mi podařilo sepsat velmi „bohatý“ grant – získal jsem jím na svůj výzkum přes 1,2mil Kč, což byla na tehdejší dobu
velmi nezvyklá částka. Grant mně významnou měrou pomohl úspěšně

s výborným prospěchem v Tachově. Důvodem častých stěhování byly
následky neloajality mého tatínka k režimu po r. 1968.
Od dětství jsem se kromě jiného zajímal nejdříve o chemii, pak o elektroniku a později o její uplatnění ve zdravotnictví, což vyústilo kromě
jiného v to, že jsem již během gymnázia podal svůj první zlepšovací
návrh týkající se úpravy horkovzdušných sterilizátorů. Není to ovšem
tak, že jsem již od dětství snil o tom, že budu lékařem. Odjakživa jsem
se zajímal spíše o techniku jako takovou, a protože dědeček (praktický
lékař) i oba rodiče pracovali ve zdravotnictví (maminka stomatoložka,
tatínek hygienik), bylo přirozené, že jsem měl nejblíže ke zdravotnické
technice. Nutno však podotknout, že o elektroniku jsem se začal vážněji zajímat až po násilném přerušení zájmu o destruktivní chemii, které
skončilo popáleninou v obličeji a trvalým rodičovským zákazem experimentů v této oblasti. Na krátký čas jsem se k tomuto koníčku přece
jen vrátil během svého studia na medicíně. Experimenty jsem prováděl
hlavně na koleji a v jejím blízkém okolí, což se ne vždy setkalo s úplným pochopením. Někteří mí spolužáci a kolegové z koleje tvrdí, že i za
ten krátký čas jsem na ně hluboce zapůsobil a to až tak, že z efektních
výsledků mých pokusů doprovázených plameny a explozemi měli dlouhou dobu noční děsy a pyrofobii. Moc jim to nevěřím, tak kvalitních
výsledků jsem určitě nedosahoval. Konec konců, když jsem se se svými
kolegy z koleje na jednom srazu po letech setkal, většina z nich již nezadrhávala a naslouchátka již taky odložila.
MEDICÍNA
Po gymnáziu jsem se hlásil na LF v Plzni a byl jsem přijat tzv. „bez
přijímaček“. Paradoxně ne díky výbornému prospěchu, ale díky zlepšovacímu návrhu. Byla to pro mě shoda šťastných náhod – kdybych totiž
byl absolvoval běžnou přijímací proceduru, tak bych neměl nikdy šanci
být přijat, protože děti politicky nespolehlivých rodičů neměly tehdy
možnost studovat ani na střední škole, natož pak na škole vysoké.
Během studií jsem se zajímal o vše, co nějak kombinovalo medicínu
a techniku, takže hned v prvním ročníku jsem se vnutil doc. Hadravskému jako pomocná vědecká síla, tedy slengově pomvěd. Na Biofyzice
jsem pak s různými přerušeními pomvědoval opakovaně a nakonec se
mi shodou různých náhod stala Biofyzika trvalým pracovištěm. To ale
předbíhám. Na Biofyzice jsem pomáhal hlavně s opravami tzv. Hadravského dýchací masky, ale také jsem pomáhal řešit problém bodového
měření teploty ve tkáních. Mou doménou a koníčkem však byla hlavně
elektronika. Od druhého ročníku jsem k tomu začal pomáhat při výuce
na praktických cvičeních, a tak jsem se poprvé setkal s mým budoucím
skvělým kolegou, MUDr. Jiřím Benešem.
Po druhém ročníku jsem se v rámci povinné praxe dostal na neurologii. Měl jsem tam stejně jako mí kolegové z ročníku vykonávat praxi
pomocného zdravotnického personálu, ale díky MUDr. J. Bergerovi,
který se mne ujal, jsem vykonával medickou praxi odpovídající spíše
šestému ročníku. Neurologie mě tehdy velmi zaujala, naprosto mne fascinovalo stanovit pomocí kladívka, jehličky a štětičky naprosto přesně
a s velkou úspěšností řadu diagnóz. A což teprve když jsem zjistil, že
kromě těchto jednoduchých nástrojů využívá řadu velmi moderních přístrojů – dodnes vykládám studentům o tom, jak jsem se poprvé setkal
s diagnostickým ultrazvukem pracujícím pouze v A módu, nicméně se
s ním již tehdy dařilo diagnostikovat řadu změn v dutině lební. Je nutné
si uvědomit, že CT tehdy bylo jen v Hradci Králové a o MRI se jen
snilo. Během svého pomvědování na neurologii jsem také podal svůj
další zlepšovací návrh – týkal se vylepšení elektronického tonometru,
který se tehdy začal v nemocnicích používat. Už nevím, jak se to stalo,
ale někdy během pátého ročníku jsem také začal pomvědovat na oddělení nukleární medicíny (ONM), kde se mi skutečně moc líbilo. Jednak
to bylo oddělení doslova vystlané nejmodernější technikou včetně na
tehdejší dobu velmi výkonného a slavného minipočítače PDP 11/34 firmy DEC (USA). Když jsem na oddělení přišel, připadlo mně, že jsem
se ocitl v nějakém vědeckofantastickém filmu. Na ONM se mně věnoval a později do velmi zajímavého výzkumu zapojil MUDr. M. Suchý,
který tehdy nemohl tušit, že bude po revoluci významným ředitelem
FN. Výzkum mne skutečně velmi pohlcoval – dělali jsme experimenty
týkající se radioizotopového měření ejekční frakce srdečního výdeje.
K pokusům jsem využíval vlastní domácí mikropočítač SINCLAIR ZX
Spektrum, kterým jsem ovládal fyzický model srdce, a já měl strašnou
radost, že počítač mohu využít i k něčemu jinému, než hraní her či programování pro programování. Tehdy to bylo velmi náročné – přes den
jsem chodil do školy, odpoledne a noci jsem trávil na ONM. Není tedy
divu, že jsem měl trošku problémy s některými státnicemi – hlavně tedy
s gynekologií, což byla rarita nevídaná. Ale i tu jsem nakonec udělal
a pak odpromoval, takže vše dobře dopadlo.
ZAMĚSTNÁNÍ
S primářem ONM jsem měl domluveno, že po škole nastoupím na
volné místo lékaře ONM, ukázalo se však, že místo není určeno pro
absolventa, takže jsem si nejméně na jeden rok musel najít místo někde
jinde, kde bych si odkroutil absolventská léta. Tehdejší nesmírně hodný
a vstřícný přednosta Biofyzikálního ústavu, doc. Patočka, mne již dobře
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že budou uznány dva patenty na stejnou věc, může být patentový úřad
popohnán některým z autorů patentů před soud.
Vím, že Anatomie vděčí prostředí OVAVT za webové stránky i mnohé
edukační materiály. Co byste ze svých pracovních výstupů hodnotil jako
povedené a co byste vylepšil?
To nejpovedenější, co mne při této otázce okamžitě napadlo, je náš
tým na OVAVT. Mám skvělé spolupracovníky, kteří vynikají nejen
svou profesionalitou a snahou se stále něco nového učit, ale nesmírně si cením jejich lidských vlastností. Snad kolegové nezpychnou, nicméně pracovití, v jednání příjemní, přímí a nezáludní kolegové jsou to,
co mne vždy láká, abych chodil do práce s radostí. Samozřejmě, že ne
vždy jde všechno jako na drátkách, ale to již patří k životu. Důležité je,
že nedochází k zásadním rozkolům, kvůli kterým bychom se na sebe
dlouhodobě mračili. Obdobný tým máme i na biofyzice, ale za ten já
rozhodně nemůžu .
I když to nebyla jen má zásluha (velký podíl na věci má také prim.
MUDr. Hrušák, Ph.D.), určitě k tomu povedenému také patří založení
a hlavně rozeběhnutí funkčního Asistenčního centra. A v pořadí třetí,
nicméně asi úplně největší uspokojení, mám z moderního vybavení výuky biofyziky jak po stránce technické, tak po stránce vzdělávací – jak
jsem uvedl výše, splnil se mi sen, který se ovšem dá stále vylepšovat.
A tím se dostáváme k tomu, co bych vylepšil. Pravděpodobně vše, co
jsem kdy udělal, se dá nějak vylepšit a dost často tak dělám. V současné době bych ale chtěl najít cestu, jak vylepšit vztah pedagogů fakulty
k elektronickému vzdělávání. Máme již řadu ústavů a klinik, které tento způsob využívají rutinně, jsou však ještě takové, které jeho výhod
nevyužívají. Hraje v tom pravděpodobně roli velká pracovní zaneprázdněnost, možná i ostych před moderními technologiemi a další faktory,
ale to samé mají i na jiných fakultách a přesto se tam do tohoto typu
vzdělávání zapojují většinou ve větším rozsahu. Snad se to podaří díky
našemu projektu MODIM, o kterém se zmiňuji níže.
Teď mne ale napadá ještě jedna věc, kterou bych potřeboval vylepšit,
a to je stav mého bankovního konta!
Nedávno mě zaskočila jedna moje spolužačka (má soukromou pediatrickou praxi na Praze 4) otázkou: „Jakej máš sen?“, mluvily jsme o práci. Znělo mi to nepříjemně, ale s překvapením jsem zjistila, že mám o čem
mluvit. Co Vy a pracovní vize?
V krátkodobém výhledu je mým velkým snem, aby nám MŠMT podpořilo financování projektu podaného v rámci OPVK, a to pokud možno s minimálním finančním krácením. Projekt se jmenuje MODIM, je
tříletý a je směřován na podporu autorů tvořících elektronické materiály. Z naší fakulty se do projektu přihlásilo nebývalé množství zájemců
– cca 160 a to i přes to, že se museli písemně zavázat, že v rámci projektu
vytvoří skutečně velký balík nových, či z gruntu inovovaných elektronických vzdělávacích materiálů – více než 250! Příprava projektu nám
(tedy našemu OVAVT týmu) dala skutečně hodně zabrat. Tvořili jsme
ho po večerech a nocích asi 8 týdnů prakticky nepřetržitě a tak doufáme, že se nám ta intenzivní práce vyplatí.*
Tak to byl ten krátkodobý sen. Co ten dlouhodobý?
Jednoznačně zvýšení prestiže výuky a vyučujících na VŠ. Nemyslím
tím obecné pojmy, myslím tím konkrétně výuku jako takovou a vyučující jako takové. Výuka se stává outsiderem, vládne nám IF. Co k tomu
dodat víc. Byl bych moc rád, kdyby se ti, kteří se poctivě věnují hlavně
výuce – je jich čím dál tím méně, dočkali lepšího uznání, než je dnes.
Nejde mi v tomto případě ani tak o finanční prostředky, ale o profesní
curricula – jestliže se dnes chcete stát odborným asistentem (podmínka
Ph.D.) či docentem, musíte být předně vědcem, tedy přesněji řečeno
úspěšně publikujícím autorem s dostatečným IF, a pak teprve snad trošku i učitelem. Přitom právě slovo docent je od latinského doceo, tedy
učím. Je to hodně postavené na hlavu. Dnešní teze k tomuto tématu často tvrdí, že jedině pedagog, který má dostatečně napublikováno může
být tím správným učitelem, ale je tomu skutečně tak? Je samozřejmé, že
by vysokoškolský učitel měl být také vědcem, nic proti tomu. Musí však
být skutečně tak vynikající ve vědě? Pokud ano – má pak skutečně dost
času, aby se dobře připravil na své přednášky či jinou vzdělávací práci
se studenty? Jen příprava dobré publikace je doslova žroutem času a co
teprve to, co jí všechno předchází? Diskutuji na toto téma dost často,
většinou každý nakonec dojde k závěru, že je to zatím neřešitelný problém díky tomu, že se zatím nikomu nepodařilo zavést do praxe nějaký
objektivně hodnotící systém kvality výuky. A co se nedá objektivně
změřit, zvážit či spočítat, nelze hodnotit. Končím tedy tento problém
slovy J. Cimrmana: „Můžeme se o tom přít, můžeme s tím nesouhlasit,
ale to je tak vše, co s tím můžeme udělat.“ A já dodávám, že snad jen
prozatím!
Všichni víme, že muži s věkem zrají, a ač žena, docházím k poznání,
že stárnutí je výsadou. Ještě jednou tedy gratuluji k radostnému jubileu,
přeji mnoho dalších, úspěšných a tvůrčích let.
Lada Eberlová
*Pozn.: Během přípravy tohoto článku se dozvídáme, že projekt
MODIM byl MŠMT odsouhlasen a doporučen k financování.

dokončit v r. 2001 doktorandské studium a také přispěl k vylepšení přístrojového parku našeho ústavu. Další léta byla vyplněna hlavně grantovými aktivitami kolem inovací vzdělávání a rozběhu e-learningu, nicméně jsem ještě tehdy stihl zkonstruovat přístroj pro sonifikaci EEG,
a to na základě spolupráce s MUDr. Šroglem z neurochirurgie. Bylo
to relativně jednoduché zařízení, byl jsem však v minulém roce velmi potěšen, když jsem byl přítomen obhajobě doktorandské práce ing.
Klusala, který ve svém výzkumu týkajícím se sonifikace biopotenciálů
navazoval právě na prvotní experimenty, které jsme tehdy s MUDr.
Šroglem prováděli. V r. 2005 byl díky iniciativě kolegy MUDr. Beneše
Biofyzikální ústav zapojen do výzkumného záměru profesora Opatrného a následně prof. Matějoviče. Podařilo se mi tehdy využít nabídky
nevyčerpaných prostředků VZ a ve velmi krátké době jsme na ústavu
vytvořili zcela novou laboratoř zaměřenou na teplotní problematiku
s poněkud zvláštním pracovním názvem „Laboratoř pokojových teplot“, čímž jsme parafrázovali názvy na dveřích velkých výzkumných
pracovišť, jako např. „Laboratoř extrémních teplot“ apod. Na legrácky tohoto typu u nás na ústavu narazíte často, např. na pánském WC
visela dlouho cedule „OBSERVATOŘ“. Od r. 2006 je tedy mou hlavní
výzkumnou náplní problematika technologií chlazení a ohřevu kapalin,
zvláště pak krve. V této oblasti jsme dodnes získali dva patenty, jeden
užitný vzor a další patenty máme přihlášené. Kromě toho se nám podařilo zkonstruovat a prodat jeden námi vymyšlený přístroj Univerzitě
v Ulmu, což nás též velmi potěšilo, protože je to po delší době první
skutečný prodej výsledku výzkumu na naší fakultě. Na dalších strojích
se intenzivně pracuje. Poslední dva roky též spolupracuji na projektu
prim. Hrušáka, který je zaměřen na využití nanostrukturovaného titanu
v medicíně.
Přece jen, není škoda, když lékař nakonec učí fyziku?
Nikdy jsem ani na chvíli nelitoval, že biofyziku učím a že pracuji na
Biofyzikálním ústavu. Biofyzikální ústav je pracoviště velmi specifické
a výjimečné, je vysoce multidisciplinární a zvláště na lékařské fakultě
poskytuje nepřeberné množství možností. Mám skvělé kolegy, mohu
učit, dělat výzkum, pracovat na projektech, vzdělávat se a za to vše ještě
dostávám peníze. Co víc si přát?
Zmínil jste, že jste začínal v dobách, kdy si přístroje lékaři vyráběli
sami. To dnes už asi neplatí... Kam se posunula biofyzika?
Obávám se, že na to, abych to objektivně posoudil, jsem přece jen dost mladý. Je to spíše otázka pro doyena biofyziky, profesora Petráně (88), který na náš ústav pravidelně dochází,
a i když je již dávno v penzi, živě se zajímá o všechny novinky.
Pokud jde o mé pocity, řekl bych, že vývoj biofyziky stoupá po spirále.
Spoustu přístrojů, které jsme si dříve museli vyrábět, si již můžeme koupit, stačí mít peníze a čas hledat na internetu. Na straně druhé se nároky
na přístroje stupňují, jsou požadovány jiné parametry, jiné funkce atd.,
což vede zase k experimentální výrobě. Tak to vždy bylo a asi vždy bude.
Pokud bych měl ale hledat problém, tak ho vidím v tom, že k biofyzice
nachází vztah jen velmi málo lékařů, a to je škoda. Je to pravděpodobně
hlavně z existenčních důvodů, o obor je jinak zájem, v každém ročníku
všeobecného lékařství se najde vždy několik mediků či mediček, kteří
rádi na našem ústavu pracují. Po skončení školy však zamíří do nemocnic či jiných zdravotnických zařízení z obavy, že práce na teoretických
ústavech je neuživí, i když mají možnost pracovat částečně tam i tam.
Zaslechla jsem, že doménou aktivit Ústavu biofyziky jsou patenty. Je to
pravda? Je nějaký patent, kterým se ústav potažmo fakulta proslavily?
V poslední době skutečně patenty produkujeme, jak jsem uvedl výše,
získali jsme za poslední tři roky 2 patenty a jeden užitný vzor, u několika dalších objevů máme přijaty patentové přihlášky. Pokud bychom
ale měli vybrat ten nej, nej, nej patent, určitě by to byl patent na objev
optického řádkovacího mikroskopu prof. Petráně a doc. Hadravského,
který je však více než 50 let starý. Tento objev nejen že představil úplně nový princip zobrazování v optické mikroskopii, ale zároveň založil
nový obor – tzv. konfokální mikroskopii. Ne nadarmo za tento objev
dostal prof. Petráň v r. 2005 od prezidenta republiky Medaili za zásluhy
o stát v oblasti vědy. Myslím, že je možná jediný nositel takové medaile
za celou historii LF, ale možná se pletu. Na práci kolem mikroskopu
jsem však nijak neparticipoval, v době kdy jsem nastupoval na ústav,
bylo již toto bádání utlumené.
Patentování je jinak ošidná věc, a čím víc do něj pronikám, tím víc
začínám chápat, proč se do něj moc lidí nehrne. Jednak to stojí mnoho
peněz, které si musí autor někde zajistit. Jednak nejsou patenty uznávány jako kvalitní publikace, což je zásadní problém hlavně na univerzitních fakultách. Profesní curriculum je postaveno hlavně na impakt
faktoru (IF), patenty v curriculu se sice též uplatní, ale přiznejme si, že
na místě méně než významném. Přitom kdo jednou absolvoval proces
patentování, zvlášť v zahraničí, ví, o čem mluvím. Byť se to nezdá, je přijatý patent vysoce kvalitní publikace, mající všechny atributy vědecké
práce. Podstatný rozdíl je však v tom, že patent nehodnotí jen odborníci,
ale hlavně právníci, jejichž zájem je najít na patentu jakoukoliv příčinu,
proč ho nepřijmout. Důvod je logický a nelze jim ho vyčítat - v případě,
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PRIMÁŘE MUDR. FRANTIŠKA JIRAVY
V letošním roce se dožívá 70 let prim.MUDr.
František Jirava. Narodil se dne 29. října 1941
v Praze. Jeho rodiče bydleli v Holoubkově, kde
i on strávil spolu se svým bratrem Janem dětství.
Po absolvování gymnázia v Rokycanech byl
přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Plzni. Po promoci v červnu 1964 nastoupil do
rokycanské nemocnice jako sekundární lékař
na interní oddělení, které tehdy vedl pan primář
Hugo Markes. První atestaci z vnitřního lékařství skládal v květnu 1968. V r. 1970 - 72 pracoval
jako zástupce přednostky 2.interního oddělení
MUDr.Blaženy Jánské. V říjnu roku 1972 přešel
na léčebnu TRN Janov jako internista – konziliář. V březnu 1974 složil atestaci z vnitřního
lékařství II.stupně v rámci ILF Praha.
V říjnu 1982 až v květnu 1983 pracoval jako
lékař skupiny československých expertů v Suratu v Indii. V podobné funkci pracoval v letech
1985 – 1988 v Lybii. Z tehdejšího hodnocení
ředitele firmy Konstruktiva pro ministerstvo
zdravotnictví vyplývá, že se doktor Jirava staral nejen o více než 1000 expertů a pracovníků
zahraničních firem, ale i o nemocné pracovníky
z řad Libyjců. Že musel ovládat relativně dokonale i cizí jazyk, nemusím jistě zdůrazňovat.
V dalších letech se napojil na LTRN Janov,
kde vedl oddělení pro dlouhodobě respiračně nemocné s převahou interních komplikací,
a jako konziliář – internista pro celou léčebnu.
Na podzim roku 1996 byl zvolen do Senátu
Parlamentu České republiky na období 4 roků,
což bylo při tehdejším zahájení působnosti
Senátu určováno losem. Pracoval ve výboru
pro sociální a zdravotnickou problematiku za
ČSSD. Je zajímavostí, že Senátní kancelář užíval spolu s nynějším předsedou Senátu Milanem Štěchem.
Po ukončení činnosti v Senátu se opět plně
věnoval odborné práci v léčebně TRN v Janově.

Do starobního důchodu přešel v září 2007,
přičemž v léčebně od té doby pracuje na zkrácený úvazek na interní ambulanci.
Během svého profesního života vydal několik publikací se zaměřením převážně na choroby jater. V této souvislosti se zabýval přínosem
necílených jaterních biopsií a jejich histologického hodnocení patologem. Vydal také soubor
zkušeností z dlouhodobých zahraničních pobytů v roli lékaře. V této souvislosti byl osloven
autorkou tohoto sdělení, která působila v roli
poslankyně a pozorovatelky Parlamentu České
republiky v Komisi pro vyšetřování veteránů
z Perského zálivu, aby vyjádřil svůj názor na
tehdy aktuální nejasné onemocnění mnoha
vojáků, působících v Perském zálivu.
S ohledem na to, že podobnou zkušenost
neměl ani z Indie, ani z tropické Afriky u pracovníků, které tehdy doprovázel, byla myšlenka
na toxickou etiologii „nemoci ze Zálivu“ dále
rozvíjena. V červenci r. 1998 byla publikována v českém odborném tisku společná práce
autorů Emmerová M., Jirava F. pod názvem
„Je skutečnou záhadou onemocnění veteránů
z Perského zálivu ?“( Prakt. Lékař, 78, 1998, č.
7, s.340 - 343). Tato publikace tehdy vzbudila
mezinárodní ohlas a od té doby se soubor mnoha nespecifických příznaků u účastníků války
v Perském zálivu přestal považovat za záhadu.
Začalo se uznávat, že jednou z hlavních příčin je
otrava toxickými zplodinami z hořících ropných
vrtů.
Spolupracovali jsme i na zachování letecké
záchranné služby v Plzni–Líních, kterou vykonávala a dosud vykonává armáda České republiky. Naše argumenty pro tuto důležitou službu
ve zdravotnictví tehdy nebyly vyslyšeny, ale
uspěli jsme se se žádostí na premiéra tehdejší
úřednické vlády Tošovského. Naší zásluhou
došlo k obnově zmíněné činnosti od l. dubna

1998, což hraje významnou úlohu pro osud
nemocných a zraněných z celého kraje.
Primář Jirava byl a stále je oblíben u mnoha
nemocných, jak z oblasti Rokycanska, tak i ze
vzdálenějších oblastí České republiky, dokonce i ze samotné Prahy. Byl oblíben a uznáván
i mnoha spolupracovníky. Vzpomínám na
výrok mého kolegy z I. Interní kliniky, doc.
MUDr. Jiřího Motáně, CSc., který počátkem 70.
let minulého století tehdy působil v rokycanské
nemocnici na 2.interním oddělení jako zástup
v personální krizi. Velmi pozitivně se vyjádřil o
panu primáři Jiravovi, že se od něho mnohému
naučil. Já jsem tehdy doktora Jiravu osobně
neznala, a proto jsem si jej mylně představovala
jako zkušeného bělovlasého lékaře s pedagogickým nadáním. O to více jsem byla překvapena na jednom ze seminářů naší kliniky, když mě
doktor Jirava oslovil po mojí přednášce o trombolytické terapii na JIP naší kliniky. Jeho kolegiální přístup a uznání mého výkonu mě tehdy
příjemně potěšil.
Po pravdě řečeno, v naší současnosti kolegiální chování často postrádám, natož pak nějaké
chvály !!! I v tom tkví obliba primáře Jiravy
jak u nemocných, tak u jeho spolupracovníků.
V tomto duchu vedl i svoje podřízené lékaře v době aktivního výkonu svojí profese na
Janově, a já věřím, že je svým přístupem tzv.
„nakazil“. Takových lékařů, všestranně vzdělaných, kteří hledí na nemocného člověka jako na
nedílný celek, totiž stále ubývá.
Přeji jménem svým, jeho rodiny, kolegů, spolupracovníků a pacientů pevné zdraví do dalších let. Vždyť stoletých občanů je dle statistik
stále více a více….
Doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc.,
místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
Parlamentu České republiky

EXPERIMENTÁLNÍ CHIRURGIE
pracovišť, na která naši absolventi nastupují. Studentům bude umožněno poznávat nové postupy nejen teoretickou formou přednášek, ale i,
a to nově, praktickými cvičeními. Tímto zvoleným přístupem se studenti
seznámí s možnostmi, které chirurgii nabízejí ostatní vědecké disciplíny
(a to nejen teoretické) a předložit jim moderní chirurgickou léčbu jako
komplexně pojímavý souhrn znalostí a postupů vycházející z nejširšího
současného poznání. Současně chceme seznámit studenty ZČU v Plzni s možnostmi experimentální medicíny a obohatit tak stávající výuku
biomechaniky. Inovace všech stávajících výukových programů si klade
za cíl zefektivnění výuky pomocí propojení jednotlivých výukových
sylabů všech zúčastněných škol.
MUDr. Václav Liška

V lednu 2011 byl na Lékařské fakultě UK v Plzni zahájen 3letý projekt s názvem „Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně“, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0049, jehož řešitelem je MUDr.
Václav Liška z Chirurgické kliniky, a partnery projektu jsou Fakultní
nemocnice Plzeň – Radiologická klinika a Západočeská univerzita v
Plzni – Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky. Projekt byl podpořen ve výši 9,7 mil Kč z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt „Experimentální chirurgie – nové technologie v medicíně“
je zaměřený na rozvoj výuky experimentální chirurgie a biomechaniky
s důrazem na seznámení s moderními medicínskými a experimentálními technologiemi. Cílem projektu je vytvořit edukační program pro
výuku experimentální a klinické chirurgie a biomechaniky s implementací nových postupů a znalostí, který by odpovídal současným nejnovějším znalostem z oboru experimentální medicína a z hraničních oborů
- fyziologie, experimentální fyziologie, molekulární biologie, zobrazovací metody.
Je plánováno, že výukový program bude rozdělen do čtyř výukových předmětů s tím, že bude odpovídat potřebě studentů dané vysoké
školy tak, aby bylo možné využít poznatků experimentální medicíny
plošně nejen na klinických a akademických pracovištích, ale později i
v celém spektru experimentální medicíny, a to nejen na klinických a
akademických pracovištích, ale později i v celém spektru chirurgických

Výuka volitelného předmětu Experimentální chirurgie v zimním
semestru 2011 na LF UK v Plzni, které se zúčastnili i lektoři ze
Západočeské Univerzity.
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NOBELOVY CENY ZA LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGII 2011
3. října 2011 v 11:30 hod SEČ Nobelův výbor
pro fyziologii a lékařství z Institutu Karolinska
oznámil, že se Ralph M. Steinman stal laureátem
Nobelovy ceny za „objev dendritických buněk
a jejich role v rámci získané imunity.“ Dalšími
dvěma spolunositeli, kterým připadla druhá
polovina finanční odměny, se stali imunologové
Bruce Beutler a Jules A. Hoffmann za „objev
týkající se aktivace vrozené imunity.“
Komise však ve chvíli vyhlášení laureátů
nevěděla, že Steinman je již tři dny po smrti,
když zemřel v pátek 30. září. Tuto skutečnost jí
sdělil prezident Rockefellerovy univerzity ve
14:30 hod SEČ. Došlo k bezprecedentní situaci v historii udílení Nobelových cen. Podle
pravidel nesmí být ocenění uděleno posmrtně.
Výbor tak zasedl k odpolednímu jednání, jak
situaci vyřešit. Ve večerních hodinách 3. října
pak vydal rozhodnutí, že udělení proběhlo
„v dobré víře,“ v momentu, kdy se jeho členové domnívali, že laureát je stále naživu, a tak
by měl zůstat stav (ocenění) nezměněn.
První Nobelova cena byla udělena před 110
lety, ale ta letošní nebyla 110., nýbrž 101. Války
destrukčně zasáhly i do této tradice a v letech
1915 až 1918, pak 1921, 1925, 1940 až 1942 se
žádné slavnostní ceremonie nekonaly. Přesto
medailí bylo, spolu s letošními, uděleno 199,
protože 33krát byla oceněna trojice a 31krát
dvojice vědců. Žen mezi nimi bylo doposud
jenom devět.
Ralph M. Steinman

Ralph Marvin Steinman se narodil 14. ledna 1943 do židovské rodiny v Montrealu, jako
jeden ze čtyř potomků Irvinga Steinmana
(zemřel 1995) a Nettie Steinmanové, rozené
Takefmanové (nar. 1917). Brzy poté se rodina
přestěhovala do Shelbrooku, kde otec provozoval malý obchod s oděvy „Mozart‘s“. Poté,
co ukončil střední školu v Sherbrooke, se vrátil
do Montrealu, kde bydlel s prarodiči z matčiny strany Nathanem a Evou Takefmanovými.
Bakalářský titul (Bachelor of Science) získal
na McGillově univerzitě a lékařství (MD)
absolvoval s vyznamenáním (magna cum laude) v roce 1968 na Harvard Medical School
v Bostonu. Lékařskou praxi dokončil v Massachusettsské všeobecné nemocnici.
Jako postdoktorand na newyorské Rockefellerově univerzitě během výzkumu v laboratoři
Zanvila A. Cohna pojmenoval dendritickou
buňku. Později na této univerzitě působil jako
profesor imunologie a cytologie.
Ralph Steinman uvažoval, že by dendritické buňky, objevené v r. 1973, mohly být pro
imunitní systém důležité a snažil se zjistit, zda
mohou aktivovat T-lymfocyty, typ buněk, který
hraje klíčovou roli ve funkčnosti získané imunity a vytváří imunologickou paměť na mnoho
různých látek. V experimentech s buněčnými
kulturami Steinman prokázal, že přítomnost

dendritických buněk vyvolává na takové látky
čilou reakci T-lymfocytů. Tato zjištění se zpočátku setkala s nedůvěrou, ale i další jeho práce potvrdily, že dendritické buňky mají jedinečnou schopnost aktivovat T-lymfocyty.
Mnohé studie Steinmana a jiných vědců se
dále zabývaly otázkou, jak se získaný imunitní systém rozhoduje, zda se v přítomnosti
nějaké substance uvede do činnosti. Výsledky
prokázaly, že právě dendritické buňky vnímají
signály prvotní vrozené imunity a přes kontrolu činnosti T-lymfocytů zajišťují kontakt se
sekundární získanou imunitou. To umožňuje
imunitnímu systému reagovat na patogenní
mikroorganismy, aniž by útočil na tělu vlastní
endogenní molekuly.
Prof. Steinman obdržel během života
řadu vyznamenání především za dlouhodobý výzkum dendritických buněk, a to včetně
Ceny Williama B. Coleyho Institutu výzkumu nádorového bujení (1998), Ceny Roberta
Kocha (1999), Mezinárodní ceny Gairdnerovy nadace (2003) a Ceny Alberta Laskera za
základní lékařství výzkum (2007). V roce 2002
byl zvolen za člena Institute of Medicine a rok
předtím za člena Americké národní akademie věd (United States National Academy of
Sciences).
V r. 2007 byla u prof. Steinmana diagnostikována rakovina pankreatu. Imunoterapie
založená na dendritických buňkách byla účinná po čtyři roky, a udělení Nobelovy ceny se o
několik dnů nedožil.
Bruce Beutler

Bruce Alan Beutler (* 29. prosince 1957, Chicago, Illinois) je americký imunolog a genetik,
jenž obdržel spolu s Julesem A. Hoffmannem
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství pro
rok 2011 za „objev týkající se aktivace vrozené imunity.“ Třetím nositelem ceny z daného
roku, který získal polovinu z celkové finanční
odměny, se stal Ralph M. Steinman za „objev
dendritických buněk a jejich role v rámci získané imunity.“
Jeho otec byl hematolog a genetik Ernest
Beutler, který pracoval také jako profesor
a vedoucí oddělení ve Výzkumném institutu
Scrippsové v La Jolle v Kalifornii, kasm se
rodina z Chicaga přestěhovala.
Střední školu vystudoval na pasadenské
Polytechnic School. Na Kalifonské univerzitě
v San Diegu promoval v pouhých osmnácti
letech roku 1976. Poté pokračoval studiem
lékařství na Chicagské univerzitě, kde v roce
1981 obdržel lékařský titul (M.D.).
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V letech 1981–1983 působil jako sekundární lékař na interním oddělení Jihozápadního
lékařského ústavu Texaské univerzity v Dallasu a také absolvoval stáže na neurologickém
oddělení. V období 1983–1985 byl postgraduálním studentem na Rockefellerově univerzitě
v laboratoři Anthony Ceramiho, na níž se stal
roku 1985 odborným asistentem.
Roku 1986 se vrátil na pozici odborného asistenta na interní oddělení Univerzity v Dallasu a pokračoval ve vědecké kariéře na Lékařském institutu Howarda Hughese, kde strávil
dalších čtrnáct let. V roce 1990 se na těchto
pracovištích habilitoval (docent) a v roce 1996
byl jmenován profesorem.
V roce 2000 přešel na profesorskou pozici
do oddělení imunologie Výzkumného institutu Scrippsové v kalifornském La Jolla a roku
2007 se zde stal vedoucím nově zřízeného
Oddělení genetiky. V roce 2011 se přestěhoval zpět do Jihozápadního lékařského ústavu
Texaské univerzity, kde je ředitelem Centra
genetiky obranyschopnosti hostitele.
K roku 2011 Beutler působil jako ředitel
Centra genetiky obranyschopnosti hostitele
v Jihozápadním lékařském ústavu Texaské univerzity (University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas) a současně byl profesorem
a ředitelem Oddělení genetiky Výzkumného
institutu Scrippsové (The Scripps Research
Institute) v kalifornské La Jolla.
Jako průkopník je spojen se vznikem
výzkumných studií na molekulární a genetické
úrovni zánětu a vrozené imunity. Stal se prvním,
kdo izoloval myší faktor nádorové nekrózy alfa (TNF-α), a demonstroval význam tohoto
cytokinu při zánětlivém procesu, když dokázal
jeho důležitou roli při rozvoji šoku indukovaného endotoxiny. Zkoumá také lipopolysacharidy (LPS) – skupinu endotoxinů, podílejících
se na rozvoji např. septického šoku.
Bruce Beutler pátral po receptoru, na který se váže hlavní složka vnější membrány
gramnegativních bakterií - lipopolysacharid
(LPS), který může navodit septický šok. Jde
o život ohrožující stav, při němž dochází k přehnané stimulaci a reakci imunitního systému.
V roce 1998 Beutler a jeho kolegové zjistili, že
myši odolné vůči působení LPS mají zmutovaný gen, který je velmi podobný Toll genu octomilek. Vysvitlo, že tento Tollu podobný receptor (toll-like receptor - TLR) je vlastně do toho
času nepolapitelný LPS receptor. Když se na
něj navážou lipopolysacharidy, spustí se procesy vyvolávající zánět. Jsou-li ale koncentrace
LPS příliš vysoké, vede to k septickému šoku.
Tyto objevy dokazují, že při setkání s patogenními mikroorganismy savci i octomilky používají podobné molekuly k aktivaci přirozené
imunity. Tak byly odhaleny receptory vrozené
imunity.
V průběhu života byl zvolen za člena řady
čestných akademických společností, včetně
Národní akademie věd Spojených států amerických a Institute of Medicine. Stal se také
mimořádným členem Evropské organizace
molekulární biologie (EMBO), členem Asociace amerických lékařů (Association of American Physicians) a Americké společnosti pro
klinický výzkum (American Society for Clinical Investigation).
Ve své vědecké kariéře získal řadu prestižních ocenění - Cenu Roberta Kocha (2004),
Cenu Williama B. Coleyho Výzkumného
institutu nádorového bujení (2006), Gran
Prix Charles-Leopold Mayer, Académie des

Sciences (2006), Balzanovu cenu v oblasti vrozené imunity (Balzan Prize for Innate Imunity
2007), Výroční cenu za výzkum Institutu Willa
Rogerse (Will Rogers Institute Annual Prize
for Research 2009), Cenu Lékařského centra
v Albany (Albany Medical Center Prize 2009),
Shawovu cenu (Shaw Prize 2011) a další. V
r. 2007 obdržel čestný doktorát lékařství na
Technické univerzitě v Mnichově.
V období 1980–1988 byl ženatý s Barbarou
Beutlerovou, rozenou Lanzlovou. Mají spolu
tři děti Daniela (nar. 1983), Elliota (nar. 1984)
a Jonathana (nar. 1987).
Jules A. Hoffmann

Jules A. Hoffmann se narodil 2. srpna 1941

v Echternachu v Lucembursku. Pregraduální obory zoologie, chemie a obecné biologie,
v období 1964–1968 absolvoval na Štrasburské
univerzitě. Zde byl též postgraduálním vědeckým pracovníkem v laboratoři CNRS, kde se
zabýval výzkumem krevních buněk u sarančat.
V r. 1969 získal Ph.D. Další postdoktorátní
pobyt strávil v letech 1973–1974 na západoněmeckém pracovišti Institut für Physiologische
Chemie Philipps-Universität v Marburgu.
V letech 1978–2005 působil také jako ředitel
výzkumné skupiny CNRS – Imunitní odpověď a vývoj u hmyzu. Mezi lety 1993–2005 byl
ředitelem Institutu molekulární a buněčné
biologie CNRS ve Štrasburku. V současnosti
pracuje na Štrasburské univerzitě Louise Pasteura. Hlavní doménou jeho vědecké práce je
výzkum hmyzí imunity a hormonů. Od octomilek, přešel na složitější organizmus – komára
rodu Anopheles.
Od roku 1992 je členem Francouzské akademie věd, v níž v letech 2007–2008 zastával funkci
prezidenta. Hoffman se svou skupinou přispěli
k poznání vrozené imunity především tím, že
v roce 1996 jako první popsali Toll geny v rámci
imunitního systému octomilky a uvedli jejich klíčovou roli při potlačení vzniku plísňové infekce,
aktivací syntézy bakteriostatických peptidů.
Jules Hoffmann se svou skupinou přispěli
především k poznání vrozené imunity. Svůj
průkopnický objev učinil v roce 1996, když
zkoumal, jak octomilky překonávají infekce.
Tým měl k dispozici geneticky modifikované
mušky s mutacemi v několika různých genech,

včetně Toll genu, o němž Christiane NüssleinVolhardová (Nobelova cena 1995) zjistila, že
hraje důležitou roli v muším embryonálním
vývoji. Když Hoffmann infikoval ovocné mušky bakteriemi nebo houbami, zjistil, že mutanti
uhynuli, protože se nedokázali účinně bránit.
Prokázal, že Toll gen kóduje bílkovinu, která
se podílí na detekci patogenních mikroorganismů, a proto je aktivita tohoto genu nutná
i pro úspěšnou obranu proti nákazám.
Je členem Německé akademie věd Leopoldina, Francouzské národní akademie věd,
Akademie Europaea, Evropské organizace
molekulární biologie (European Molecular
Biology Organization, EMBO), Národní akademie věd Spojených států amerických a Ruské akademie věd.
K jeho významný oceněním patří Cena
Williama B. Coleyho Výzkumného Institutu
Nádorového Bujení (Cancer Research Institute
William B. Coley Award - 2003), Cena Roberta
Kocha (Robert Koch Prize - 2004), Balzanova
cena za výzkum vrozené imunity (Balzan Prize 2007, další nositel Bruce A. Beutler), Cena
Lewise S. Rosenstiela (Lewis S. Rosenstiel
Award 2008), Cena lékařské vědy Keio (Keio
Medical Science Prize - 2010), Mezinárodní
cena Gairdnerovy nadace (Gairdner Foundation International Award 2011), Shawova
cena (Shaw Prize 2011, další nositelé Bruce A.
Beutler a Ruslan M. Medžitov), Zlatá medaile
CNRS (Médaille d‘or du CNRS 2011) a další.
(jn)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM VÁCLAVA HAVLA
uvedeny jeho první divadelní texty, mezi nimiž měla zásadní místo hra
„Zahradní slavnost“ (1963). Toto představení se stalo výraznou součástí
obrodné tendence v československé společnosti šedesátých let.
Občanské sebeuvědomování, které se do historie zapsalo jako
Pražské jaro, vyvrcholilo v roce 1968. V této době se Václav Havel
angažoval nejen jako autor dalších divadelních her „Vyrozumění“
(1965), „Ztížená možnost soustředění“ (1968), ale také jako předseda
Klubu nezávislých spisovatelů a člen Klubu angažovaných nestraníků.
Od roku 1965 působil v nemarxistickém měsíčníku Tvář.
Po potlačení Pražského jara obsazením Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 vystupoval Václav Havel proti politické
represi, příznačné pro léta komunistické normalizace. V roce 1975 napsal otevřený dopis prezidentu Husákovi, v němž upozornil na nahromaděné rozpory v československé společnosti. Vyvrcholením jeho
činnosti však bylo v lednu 1977 publikování Charty 77, textu, který
propůjčil název i charakter hnutí protestující části československých
občanů. Václav Havel byl jedním ze zakladatelů této iniciativy a jedním
z jejích prvních tří mluvčích. V dubnu 1979 se stal spoluzakladatelem
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Za své občanské postoje
byl celkem třikrát uvězněn a ve vězení strávil téměř pět let.
V této době bylo československými úřady znemožněno publikovat
veškeré Havlovy texty. O téměř kompletní vydání se v péčí jeho tehdejšího literárního agenta pana Klause Junckera postaralo německé nakladatelství Rowohlt se sídlem v Reibeku u Hamburku.
V druhé polovině osmdesátých let, v čase navazování dialogu mezi
Sovětským svazem a západními demokraciemi, byl i v československé
společnosti patrný nárůst otevřené nespokojenosti s vedením státu.
Občané byli stále méně ochotni přijímat represivní politiku komunistického režimu, a zatímco Chartu 77 podepsalo původně pouze několik
set lidí, k petici Několik vět, jejímž spoluautorem byl i Václav Havel, se
v roce 1989 již přihlásily desetitisíce občanů.
Počátkem zásadních společenských změn se stala poklidná manifestace studentů 17.listopadu 1989, ve výroční den uzavření českých vysokých škol nacisty, kterou komunistický režim tvrdě potlačil policejním
zásahem na Národní třídě v Praze. Do čela následného občanského
vystoupení se postavili studenti a umělci. Na setkání v Činoherním
klubu 19.listopadu bylo ustaveno Občanské fórum, na jehož půdě se
sjednotili jednotlivci i skupiny, kteří usilovali o zásadní politické změny
v Československu. Václav Havel se od počátku stal jeho vedoucím před-

Představovat občanům osobnost
prvního prezidenta České republiky
je asi zbytečné – jinými slovy – kdo by
neznal Václava Havla. Na druhé straně však je něco jiného znát Václava
Havla jako našeho významného politika a současně být seznámen s jeho
osudy v době, kdy na nějaké funkce
v čele státu nemohl mít ani pomyšlení.
K přiblížení životních osudů nejvýznamnější osobnosti našeho polistopadového vývoje jsme použili oficiálního
pramene (*) s několika doplňkovými
glosami.
Václav Havel se narodil 5. října
1936 v Praze ve známé pražské podnikatelsko-intelektuálské rodině, spjaté s českým kulturním a politickým
děním dvacátých až čtyřicátých let. Tento fakt se stal důvodem, proč mu
komunistická moc po ukončení povinné školní docházky v roce 1951
nedovolila dále studovat. V první polovině padesátých let proto nastoupil do čtyřletého učebního oboru chemický laborant a zároveň večerně
vystudoval gymnázium (ukončil ho v roce 1954). Z kádrových důvodů
nebyl přijat na žádnou z vysokých škol humanitního směru, a proto se
rozhodl studovat na škole technické. Ekonomickou fakultu Českého
vysokého učení technického ale po dvou letech opustil.
Kulturní tradice rodiny orientovala Václava Havla k humanistickým
hodnotám české kultury, v padesátých letech potlačovaným. Po návratu
z dvouleté vojenské základní služby pracoval jako jevištní technik, nejprve v Divadle ABC a od roku 1960 v Divadle Na zábradlí. V letech 1962
až 1966 studoval dálkově dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie
múzických umění a svá studia zakončil komentářem ke hře „Eduard“,
který se později stal základem hry „Ztížená možnost soustředění“.
V roce 1956 se seznámil s Olgou Šplíchalovou, a jakkoli oba pocházeli z odlišného prostředí, brzy se velmi sblížili. Po osmileté známosti se
v roce 1964 vzali, a od té doby provázela Olga Havlová svého manžela
nejtěžšími životními zkouškami. Václav Havel o ní později často hovořil
jako o své nepostradatelné životní opoře.
Od svých dvaceti let publikoval Václav Havel studie a články v různých literárních a divadelních periodikách. V Divadle Na zábradlí byly
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Poslední prezidentský mandát ukončil 2. února 2003 a od 3. února je
Václav Havel bez jakékoli politické funkce.
Po odchodu z vysoké politiky se věnuje dodržování lidských práv ve
světě a literární agendě. Jako spoluzakladatel Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize 97 podporuje řadu humanitárních, zdravotních
a vzdělávacích projektů. Za své literární dílo, za smýšlení a celoživotní úsilí o dodržování lidských práv, obdržel Václav Havel řadu státních
vyznamenání, mezinárodních cen a čestných doktorátů. K jeho nejvýznamnějším dílům patří hry, uvedené nejen na našich, ale také na zahraničních scénách - Largo desolato (1984), Pokoušení (1985), Asanace
(1987) a Odcházení (2007).
Uveďme Havlovu vizi budoucího vývoje naší společnosti, kterou formuloval na Hrádečku již v říjnu roku 1978 (**): „Vztah post-totalitního
systému – pokud zůstane sám sebou – a „nezávislého života společnosti“
– pokud zůstane sám sebou (totiž stanovištěm obnovené odpovědnosti k celku a za celek) – bude vždycky skrytě nebo otevřeně konfliktní.
Za této situace jsou jen dvě možnosti: buď bude systém dál a dál rozvíjet (totiž: bude mocí rozvíjet) své „post-totalitní prvky“, začne se nezadržitelně přibližovat nějaké orwellovsky úděsné vidině světa absolutní
manipulace a všechny artikulovanější projevy „života v pravdě“ definitivně udusí; anebo se bude „nezávislý život společnosti“ („paralelní
polis“) včetně „disidentského hnutí“, pomalu, ale jistě proměňovat ve
stále důležitější společenský fenomén, stále zřetelněji zrcadlící reálná
společenská napětí a stále důrazněji vstupující do života společnosti jako
její reálná součást, ovlivňující – ať tak či onak – obecnou situaci. Samozřejmě vždy jako jeden z faktorů, působící na pozadí všech faktorů ostatních, v souvislosti s nimi a způsobem tomuto pozadí adekvátním. Zda
se má orientovat na reformy oficiálních struktur, na jejich diferenciaci,
na jejich výměnu strukturami novými; zda míní systém takzvaně zlepšovat, či naopak bořit – takové a podobné otázky (pokud nejde o čiré
pseudoproblémy) si může podle mého názoru „disidentské hnutí“ klást
vždy jen na pozadí té které konkrétní situace, v okamžiku, kdy stane před
nějakým konkrétním úkolem, tedy tak říkajíc ad hoc, z konkrétní reflexe
autentických potřeb života.“
Není žádným tajemstvím, že Václav Havel během uplynulých let přečkal řadu zdravotních problémů. Prodělal opakovaně záněty plic, v r.
1996 kvůli zhoubnému nádoru lobektomii pravé plíce, v r. 1998 během
dovolené v Alpách akutní operaci tlustého střeva, komplikovanou
v pooperačním období závažnými srdečními arytmiemi a dodnes se čas
od času v tisku dočítáme o jeho návštěvách zdravotnických zařízení.
Ačkoliv v mladších letech dle vlastního vyjádření (cit.: „Svého těla jsem
si příliš nevšímal“) zdravotní rizika spíše podceňoval, byl mimo jiné velmi silným kuřákem, dokázal se před 15 léty svého zlozvyku vzdát. Takže
jistě většina našeho národa se ztotožní s přáním jednoho z gratulantů k jeho životnímu jubileu: „.... hlavně hodně zdraví. Protože všechno
ostatní si člověk dokáže obstarat sám. Jenom to zdraví ne. A protože jsem
projel půlku zeměkoule a všude znali Václava Havla jako symbol Československé a později České republiky, chtěl bych mu poděkovat za to, jak
zvýšil prestiž našeho státu.“
(r)
(*) M. Vidlák, M. Kraus: Václav Havel – Životopis.
http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=6&id=1
(**) V. Havel: Moc bezmocných. Lid.Noviny Praha, Edice Archy sv.
2, Praha 1990

stavitelem. Společenský pohyb pak vyvrcholil 29.prosince 1989, kdy byl
jako kandidát Občanského fóra zvolen Federálním shromážděním československým prezidentem. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi
ke svobodným volbám, což v létě 1990 splnil. Podruhé jej do funkce
prezidenta republiky zvolilo již nové Federální shromáždění 5.července
1990.
Václav Havel si svými postoji v letech totality získal postavení uznávané morální autority. Hloubkou názorů na problémy soudobé civilizace a promyšleností jejich formulací se stal i v nové ústavní funkci
respektovanou osobností, mezi politiky ojedinělou.
Během druhého funkčního období v úřadu prezidenta České a Slovenské Federativní republiky však narůstaly rozpory mezi českou a slovenskou politickou reprezentací v názorech na budoucí státoprávní
uspořádání. Václav Havel byl jednoznačným zastáncem společného
federativního státu Čechů a Slováků a v tomto směru uplatňoval i svůj
politický vliv. Po červnových parlamentních volbách v roce 1992 se ale
rozhodující politické síly ve společnosti již nedokázaly shodnout na
funkční podobě federace a rozpory českých a slovenských politiků se
staly hlavním důvodem, že při volbě prezidenta dne 3. července 1992 již
Václav Havel dostatek poslaneckých hlasů nezískal. Podle zákona ještě
dočasně zůstával prezidentem i po této neúspěšné volbě. Z funkce prezidenta České a Slovenské Federativní republiky odstoupil dne 20. července 1992 s odůvodněním, že nemůže nadále plnit závazky vyplývající
ze slibu věrnosti federativní republice způsobem, který by byl v souladu
s jeho založením, přesvědčením a svědomím.
Po opuštění úřadu ustoupil na několik měsíců z veřejného života.
V polovině listopadu 1992, v době politického směřování k samostatnému
českému státu, potvrdil, že se chce ucházet o funkci prezidenta republiky.
Oficiální návrh jeho kandidatury podaly 18. ledna 1993 čtyři poslanecké
kluby vládní koalice. Dne 26. ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna
Václava Havla prvním prezidentem samostatné České republiky.
Olga Havlová se po boku hlavy státu věnovala především charitativní
činnosti. Inspirována prací ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, založila v roce 1990 Výbor dobré vůle, jehož činnost se zaměřila
na pomoc tělesně a mentálně postiženým. Obětavou práci nepřerušila
ani v době, kdy sama těžce onemocněla, v lednu 1996 však Olga Havlová umírá. Její odchod označil Václav Havel za nejtěžší okamžik svého
života.
Konec roku 1996 přinesl V. Havlovi ještě jednu těžkou životní zkoušku - nádorové onemocnění plic. Počáteční stadium nálezu a radikální
lékařský zákrok však umožnily úspěšné léčení. Oporou ve složité životní situaci se mu stala jeho přítelkyně, herečka Dagmar Veškrnová, s níž
se český prezident oženil krátce po propuštění z nemocnice v lednu
1997.
Krátce po sňatku založila Dagmar Havlová nadaci VIZE 97, které
se plně věnovala. V roce 1998 se její nadace sloučila s Nadací Václava
Havla a vznikla tím Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97,
jejíž předsedkyní Správní rady je paní Havlová dodnes. Za svou činnost
na poli charitativních organizací a za svou podporu manželovi, především v době jeho těžkých onemocnění a boje o život si Dagmar Havlová získala respekt široké veřejnosti nejen v České republice, ale také
v zahraničí.
V obtížné vnitropolitické situaci byl Václav Havel 20.ledna 1998 opětovně oběma parlamentními komorami zvolen prezidentem republiky.

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ K ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
Slavnostní mši sv. k zahájení akademického
roku sloužil Mons. František Radkovský, biskup plzeňský ve středu 5. 10. 2011 v 19 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici za účasti její magnificence doc. Dr.
Ilony Mauritzové, CSc., rektorky ZČU, spectabilis děkana LF UK doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., spectabilis děkana FZS ZČU doc.
MUDr. Luboše Holubce, CSc., dalších vysokoškolských pedagogů a především mnoha studujících plzeňských vysokých škol, kteří zaplnili
celý kostel.
Biskup Radkovský v promluvě vyzvedl
křesťanské základy, na kterých stojí evropská
civilizace a vyzval k jejich zachování. Dále
povzbudil studenty i pedagogy v jejich náročném studiu a výuce. Na závěr mše bylo celé

shromáždění seznámeno s aktivitami studentského křesťanského klubu, které zahrnují nejen
pravidelné studentské mše, ale i přednášky, biblické hodiny, kulturní večery a promítání filmů.
Bohatý je i sportovní program, a to pravidelně
volejbal a různé víkendové akce: výlety na hory,
lyže, prázdninové putování, vodní turistika. Studenti jsou rozděleni do tzv. cechů podle oborů,
které studují. Cech si na začátku akademického
roku volí svého cechmistra, který koordinuje činnost cechu. Každý cech jednou za měsíc
zajišťuje průběh liturgie na studentské mši svaté a připravuje drobné pohoštění na následující
setkání. Cech může také vyvíjet svou aktivitu
a zvát své členy na modlitbu a výstavy, koncerty nebo na pivo. Výhodou členství v cechu je
také to, že členové dostávají mailem pravidelně
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informace o akcích. Letos se otevírají tři cechy:
medicínský, technický a humanitní. Ve středu
19. 10. 2011 proběhne volba cechmistrů.
Pastorací vysokoškoláků jsou pověřeni P.
Vlastimil Kadlec, P. Pavel Petrašovský a P. Vojtěch Soudský, z nichž zvláště prvně jmenovaní
mají ke studentům blízko i věkově. Po mši svaté
pozval pan biskup všechny účastníky na neformální setkání s občerstvením v ambitech kláštera. Tam jsme mohli obdivovat i krásně opravenou křížovou chodbu (s přispěním EU).
Nejbližší víkendová akce se koná v Hojsově
Stráži 21.-23. 10., a to chození po Šumavě s ubytováním na faře. Studentský klub zve i na další
akce na: www.hora.signaly.cz
Zaznamenal: prof. MUDr.V. Zeman, CSc.

IMATRIKULACE 6.10.2011
Jaroslav Slípka, CSc., za Akademický senát MUDr. Jan Barcal, Ph.D.,
dále doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., MUDr. Jaroslav Kotrba
a dva studenti za studentskou část Akademického senátu. Imatrikulační
slib přečetl ve všech skupinách pan proděkan. Po skončení slavnostního
ceremoniálu studenti prvních ročníků převzali od pracovnic studijního
oddělení výkazy o studiu a podepsali imatrikulační slib. Z imatrikulace
byl pořízen záznam, který si studenti mohli objednat na studijním oddělení a jako památku na vstup na vysokou školu si jej odnesli domů.
(Foto T. Ťupa)
M. Buriánková

Ve čtvrtek 6.10.2011 se konala ve velké posluchárně Šafránkova
pavilonu imatrikulace prvních ročníků, které se zúčastnili naši i zahraniční studenti. Studenti byli rozděleni do tří skupin, první skupinu tvořila polovina studentů Všeobecného lékařství, druhou skupinu tvořila
druhá polovina studentů Všeobecného lékařství a studenti Zubního
lékařství a třetí skupinu tvořili zahraniční studenti studující v anglickém jazyce. Za vedení UK přijal pozvání pan prorektor pro studijní
záležitosti doc. ThDr. Martin Prudký. Dále se imatrikulací zúčastnil pan
děkan doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., pan proděkan doc. MUDr.

JAK PŘEKONAT KULTURNÍ ROZDÍLY MEZI STUDENTY?
TOGETHER WE CAN MAKE IT BETTER – 5.10.2011
Studenti překonávají kulturní rozdíly různě.
Jedni bubnováním, druzí debatou.
Ač jsou jejich projekty rozdílné, jejich
základ je společný. Chtějí skoncovat s předsudky, unáhlenými závěry a odsuzováním.
Všechny projevy netolerance mají jedno společné – strach z neznámého. Studenti z Plzně
a z Brna se proti tomu rozhodli bojovat. Každý
svým způsobem. Zatímco v Plzni se rozhodli
pro společné zážitky na multikulturním festivalu, v Brně pořádají veřejné debaty.
Rozhovor se dvěma organizátory plzeňského multikulturního festivalu Together We Can
Make It Better, který chce navázat dosud neexistující dialog mezi českými a zahraničními
studenty, Lucií Rufferovou a Martinem Fialou, vedla Barbora Rácová z projektu brněnských studentů Masarykovy debaty. Rozhovor
pokračoval se skupinou brněnských studentů
a byl otisknut v příloze Lidových novin. Přinášíme část rozhovoru, týkající se plzeňského
festivalu.
Náš projekt je zaměřený na přibližování
a vzájemné pochopení postojů kontroverzních
témat ve společnosti. Snažíme se toho dosáhnout diskuzí se striktními pravidly. Překvapilo mě, že hlavní aktivitou vašeho projektu
je netypické bubnování v kruhu. Proč jste si
vybrali zrovna bubny?
Bubny nám doporučil kamarád Zdeněk
Drahoš, který vystudoval pedagogickou fakultu
a má zkušenosti například s prací pro Člověka
v tísni. Přišli jsme za ním s nápadem, že se vztahy mezi cizinci a českými studenty na fakultě
se musí něco dělat. Zdeněk „bubnovací kruhy“,
tzv. drumcircles, dělal už dřív, například na
zážitkových táborech pro děti ze slabších sociálních vrstev. Podle antropologických výzkumů
je společné bubnování nejstarším způsobem
týmové komunikace. Okamžitě jsme se pro
bubnování nadchli a nelitujeme.
Start projektů máme za sebou. V našem
případě tři debaty z devítidílného cyklu, u vás

to byl zahajovací multikulturní festival včetně zmíněného bubnování. Nás překvapilo, že
přišlo mnohem víc studentů, než byla kapacita třísetmístné auly. Jak se akce povedla vám
a jaká byla odezva veřejnosti?
Jsme velmi spokojení. Velice nás těší ohromné množství pozitivních ohlasů. Akce se zúčastnilo kolem sta studentů, což je počet, který jsme
čekali. Těšíme se na další multikulturní večery,
až zase budeme moci zažít tu úžasnou atmosféru!
Vznikly na festivalu nějaké spontánní nápady na další akce? Na nás se obrátili studenti
z jiných českých měst, že by chtěli spolu s námi
uspořádat debaty na své škole. Musíme přiznat, že nás to mile překvapilo.
Nápadů je dost, zahraniční studenti nás
pozvali na Halloween party a tento týden s námi
dokonce velká skupina Iránců šla na koncert
plzeňské SKA kapely TleSKAč. Dál plánujeme tři bubnovací setkání. Našim hlavním
cílem bylo, aby se studenti na chodbách zdravili
a povídali si, a to se nám, myslím, povedlo.
Proč jste se rozhodli festival uspořádat?
Máte zkušenosti ze zahraničí, které ukazují, že
tam je přístup k cizincům lepší? My se v Brně
při debatách inspirovali zejména oxfordskými
diskuzemi a našim cílem je přinést tento typ
debaty do Česka.
V zahraničí jsme zatím ještě nestudovali. Od
našich kolegů ale víme, že na jiných univerzitách spolupráce místních studentů s cizinci
vypadá zcela jinak, než tomu doposud bylo
u nás. Vztahy se zahraničními studenty tu byly
na bodě nula Někteří studenti mají, v kontextu
rozdílných národností, předsudky a o druhých
smýšlejí spíše negativně. Tato skutečnost se
pochopitelně odrážela v každodenním životě
studentů obou stran a vedla k nepříjemné atmosféře v prostředí, ve kterém každý z nás tráví
většinu svého času.
Jak myšlenku festivalu přijali samotní zahraniční studenti? Jak jste získali pomocníky na
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přípravu? Nás při organizaci překvapilo, kolik
se najde ochotných lidí pracovat na něčem jen
na bázi dobrovolnictví.
Přípravy se zúčastnilo mnoho cizinců. Před
konáním celé akce Amin Moztarzadeh (jeden
z hlavních organizátoru, pozn.) oslovil několik
svých kamarádů z řad zahraničních studentů,
kterým jsme celý projekt představili. Během
dvou schůzek se nám podařilo všechny pro
projekt nadchnout tak, že sami přicházeli s cennými nápady a nabídkami spolupráce.
Podařilo se vám pro váš projekt získat podporu školy? V Brně jsme se setkali s rozpačitým
přístupem, a to přestože jsme na univerzitní půdu
přivedli řadu významných osobností. Máme
záštitu jednotlivých děkanů, ale například chybí
nám záštita rektora a nemůžeme debaty pořádat
v reprezentativní univerzitní aule.
Pro náš nápad se nám podařilo získat přízeň tajemnice našeho pana děkana, paní Marie
Klečkové. Od samých začátků nás velmi podporovala. Díky podpoře fakulty máme k dispozici třídu pro konání multikulturních setkání,
dál byl náš projekt ochotně propagován na
stránkách školy. Velmi nám také pomohl osvícený koordinátor pro studium v angličtině na
naší fakultě – pan doktor Omid Moztarzadeh.
Projekty programu Think Big jsou podporovány do března. My bychom velmi rádi pokračovali i několik let dál, a tak teď sháníme další
dobrovolníky a peníze. Chcete i vy pokračovat
se svým projektem?
Věříme, že hlavní myšlenku našeho projektu se podaří udržet především díky iniciativě
mladších studentů. Cílem celého projektu je
podnítit aktivitu a vytvořit jádro schopných
studentů z celého světa, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí studují.
O projektech:
„Together We Can Make It Better“: Za projektem, který se snaží zlepšit vztahy mezi českými a zahraničními studenty medicíny v Plzni
stojí čtyři mladí lidé – tři Češi a jeden cizinec.

Lucie Rufferová, Martin Fiala a Amin Moztarzadeh studují zubní lékařství. Zdeněk Drahoš
má zkušenosti s kolektivním bubnováním, které
si zvolili jako hlavní teambuildingovou aktivitu. Prvního multikulturního setkání na zahradě
Lékařské fakulty se zúčastnilo asi 100 lidí.
„Masarykovy debaty“: Debatní projekt
organizuje skupina studentů z Brna. Přináší do
Česka styl debat populární ve Velké Británii
nebo USA - na předem danou kontroverzní
celospolečenskou tezi debatují dva týmy řečníků, které jsou většinou složené z akademiků,
politiků a odborníků z praxe. Dva řečníci tezi
obhajují a dva argumentují proti.
Rozhovor poskytla Lucie Rufferová

Český stůl

Perský stůl

„NOČNÍ MŮRA“ JMÉNEM ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
je způsobeno tím, že během dne patnáctkrát usnou nebo sledují seriál.
A jeden díl plodí touhu po dalším. Nebo jde o kombinaci obojího. Ti
co si ještě zachovají rozdíl mezi dnem a nocí, aby mohli patřit do této
skupiny, sledují alespoň ty seriály nebo usnou alespoň třikrát za den.
Někteří mají denní plány, ale téměř nikdy ho nesplní. Je zde tedy takový laxnější, až nezodpovědný přístup. Ovšem pouze do chvíle časového
presu a stresu. To pak jedou kolikrát lépe než „ideální“, seriál už pouze
„k jídlu“ a nedovolí si ani časté usínání, avšak přetrvává zmatek ve sledu noc – den a nastupuje spánková deprivace. Ale naštěstí se to všechno
většinou snoubí s úspěchem. Minimálně s tím zvaným „za lidovku“. Ale
ty nervy.
Poslední skupinou jsou „děti Štěstěny“. Každopádně to buď pouze
přečtou, nebo prostě polovinu otázek přeskočí s tím, že tuší, že to opět
nějak dopadne - tyhle otázky si jistě nevytáhnou - a ono to skutečně
i dopadne. A za to je pak většina lidí nesnáší. Ne že by vždy nepřáli, ale
tak nějak závidí, že to bylo téměř beze snahy. Pak si na druhou stranu
uvědomí, že v našem oboru to není to pravé ořechové. Přece jen znalosti
a tvrdou práci vyžaduje.
Řekla bych, že se snad každý z nás někam zařadí. Samozřejmě nemohu vyloučit existenci dalších skupin, ale doposud jsem se s nimi ještě
nejspíš nesetkala.
Dále bych sem asi zařadila zmínku o „pomocnících“ během zkouškového období. Myslím, že většina si něco takového najde. Možná až
na „ideální“ či „nadpozemské“. Většina si tedy přibere na překonání
těchto časů parťáka. Parťáka ve formě kávy, energetických nápojů, coca
- coly, brambůrků, cigaret, Guarany nebo Lecitinu. Asi to zdraví úplně neprospívá, ale jestliže to pomůže… nějak se tím prokousat prostě
musíme.
Štěstí. Rozhodně o nic méně významný článek než vše doposud zmíněné. Někdo ho má více, někdo méně. Někdo ho také více potřebuje,
jiný to hravě zvládne i bez něj, ale tak proč ho nepřibalit do batohu či
kabelky. Tak jako tak svou roli na konci těchto perných dní jistě hraje.
Vždyť snad každému z nás se stalo, že mu nějaká otázka skutečně neseděla, ačkoli se jí „nadrtil“ nebo jí následně dokonce úplně přeskočil
a doufal, že tuhle si prostě nevytáhne. A právě to, že si jí nevytáhneme,
má na zodpovědnost právě štěstí.
Smůla. Opak štěstí. Někteří tu smůlu prostě mají. Je to jako se štěstím,
někoho pronásleduje více, jiného méně. No a někoho se drží jen ta smůla. Znám takové, tvrdě pracují, ale i přes to to dlouho nevychází. Nakonec paní Smůla nejspíš usne a oni se s tím konečně poperou a vyhrají.
Ať už je tomu všemu tak či onak, ať je to způsobeno pílí nebo štěstím,
s kávou či cigaretou nebo bez, ve dne nebo v noci, se seriálem nebo bez
něj - větší část se prokouše do dalšího a dalšího semestru, dalšího a dalšího roku - blíže našemu cíli, kde čeká naše zvolená profese. Mnohdy
přímo náš sen.
Eva Novotná

Je květen a následujících dlouho očekávaných pět až sedm týdnů (dle
benevolence ústavů a zkoušejících) mi konečně pomohlo najít téma
pro mou práci. Pět týdnů jménem ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ. Netýká
se pouze mě, ale téměř celého mého okolí, tudíž snad budu mít k jejímu
napsání dostatek materiálu. A to také díky tomu, že mě a mé blízké
okolí čeká již minimálně zkouškové číslo šest.
Začnu tím, jak by asi každý z nás chtěl, aby vypadal ideální zkouškový
den a následně i zbytek zkouškového. A to pominu, že bychom si přáli,
aby nám to samo naskákalo do hlavy nebo abychom měli fotografickou
paměť či byli geniální, díky čemuž by bylo za deset dní vše naučeno,
hotovo a před námi by byly téměř čtyři měsíce prázdnin (mluvíme – li
o letním zkouškovém). Bohužel je to pro většinu z nás pouze krásná
idea, ale se skutečností se moc nepotkává. Těch šťastných, co prožívají
tyto „vzorové zkouškové dny“ je mezi námi bohužel málo, ale minimálně já bych chtěla patřit mezi ně. A jak asi ten jejich den vypadá?
Ráno brzy vstanou, nasnídají se, ihned poté se pustí do učení a během
dopoledne splní první polovinu „plánu dne“. Oběd. Druhá polovina,
kterou měli vyhrazenou pro daný den. Večeře a vzhledem k tomu, že už
vše stihli, jak měli, kouknou na film, přečtou jednu nebo dvě kapitoly
z knížky nebo jdou rovnou spát – mohou si to dovolit a vzhledem k práci, kterou stihli během dne, si to i zaslouží. Jiní si to rozdělí na třetiny
a ještě po večeři do půlnoci pilně pracují a ukládají informace do přetížených mozků. Tuto skupinu bych nazvala „ideální“.
Před pár dny jsem zjistila, že existuje ještě minimálně jedna osoba
tvořící vlastní skupinu. Kdybych měla opět pojmenovávat, nazvala bych
ji „nadpozemskou“. Zmíněná osůbka vstane v sedm ráno, naplánuje si
toho pro daný den spíš více než méně a ve dvě hodiny má hotovo. A aby
nedošlo k omylu, tak dvěma hodinami je myšleno dvě hodiny odpoledne. Tudíž naprostá závist a nepochopení. JAK? CHCI TAKY! Na
druhou stranu, pak chudák neví co s načatým odpolednem a to se nám
obyčejným smrtelníkům jen tak nestane.
Potom by tu byla skupina těch „normálních“. Řekla bych, že větší než
předešlá, řekněme o něco málo pilnější, ale i s ní by leckdo měnil. Vstanou kolem půl deváté, v klidu se nasnídají, začnou se učit dle rozumného plánu, následuje oběd a po něm malá pauza. Buď na „šlofíka“
nebo nějaký ten seriál. A právě tímto aktem se přibližují té většině z nás.
Zbytek odpoledne stráví dalším učením a po večeři stejně tak i zbytek
večera.
Jak „ideální“, „nadpozemští“, tak „normální“ vše stihnou buď za
méně času nebo vše alespoň třikrát zopakují. A následně se pak rozdělí
na dva tábory. První tábor je díky své píli sebevědomý a klidný. Ten
druhý znervózní o to víc. Ale po většinou jsou všichni více = 1 (či méně
= 2) úspěšní.
A nyní se dostávám k té největší skupině. Tedy alespoň si to myslím,
ale z vyprávění jsem dospěla k tomuto názoru. Řekla bych, že vzniká
jakýsi chaos. Někdo ještě dokáže oddělit noc a den jako normální lidé,
ale některým je úplně jedno, zda je pět večer nebo ráno, ale učí se, kdy
jim to jde. Mnohdy začnou k večeru či v noci a pak šprtají do 11 dopoledne druhého dne až nakonec odpadnou a spí do pěti odpoledne. Což

Práce vznikla v rámci předmětu Lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku LF

110. VÝROČÍ NAROZENÍ PROF.MUDR. VLADIMÍRA MIKOLÁŠE
Dne 27.10. 2011 uplynulo 110 let od narození prof. MUDr. Vladimíra Mikoláše, prvního
přednosty gynekologicko-porodnické kliniky

LF UK a FN v Plzni. Narodil se v Praze a po
absolvování obecné školy a gymnázia nastoupil
studium na Lékařské fakultě univerzity Kar17

lovy v Praze. Studium ukončil „sub auspiciis“
a promoval v roce 1926. Poté jako externí lékař
a operační elév na klinice profesora Jerie se stal

asistentem na této klinice. Zde zůstal až do 1.6.
1935. 2.6. 1935 byl habilitován, když před tím
pracoval jako přednosta oddělení gynekologicko-porodnického, které bylo pouze vklíněno do
chirurgické a interní kliniky a nemělo vlastní
pavilon.
Změna zde nastala až v období II. světové
války, kdy se z nově vystavěné školy v Plzni na
Slovanech stal lazaret zbraní SS, který pak Němci v roce 1942 opoustili. Po určitých úpravách
se tento objekt stává gynekologicko-porodnickým oddělením a v roce 1945 je pak zde zřízena Gynekologicko-porodnická klinika LF UK

a FN v Plzni. Doc.Mikoláš se stává jejím prvním
přednostou. Do vínku pak dostává nová klinika
od prof. Jerie jeho celou osobní knihovnu.
Klinika asi se 180 lůžky pracuje na plné obrátky, počet porodů vzrůstá od roku 1945 z počtu
1810 až na počet 3931 v roce 1954. V gynekologické oblasti klinika také provádí léčbu zářením u gynekologických malignit. Její součástí se
pak stává i novorozenecké oddělení a soustavně poté klesá také perinatální úmrtnost. Tak
se klinika stává nejen výukovým centrem pro
studenty, ale také pro porodníky a gynekology
celého kraje.

Docent Mikoláš je 1.9. 1948 jmenován profesorem a zastává i četné funkce na lékařské
fakultě. Bohatá je také jeho publikační činnost.
Profesor Mikoláš pracuje na klinice až téměř
do svých 70ti let, kdy odchází do důchodu. Žije
pak v ústraní a ze života odchází pro nás nepozorovaně dne 22.3. 1980 v Plzni. Odešel tak tiše,
že jsme to ani nevěděli a nemohli ho doprovodit na jeho poslední cestě.
Čest jeho památce!
Prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc.

PŘED 100 LÉTY SE NARODIL OBJEVITEL PRINCIPU FOTOSYNTÉZY
MELVIN CALVIN (1911-1997)
Melvin Calvin se narodil 8. dubna 1911 v St.
Paul v Minnesotě v rodině ruského imigranta
židovského původu. Jeho otec se narodil ještě za carského panování v dnešním Lotyšsku
zatímco matka pocházela z dnešní Gruzie.
Ještě v Calvinově dětském věku se rodina přestěhovala do Detroitu, kde Melvin maturoval
v r. 1928 na Central High School. Studoval
pak dále na Michigan College of Mining and
Technology , kde v r. 1931 získal titul bakaláře a o čtyři roky později v r. 1935 na Michigan Technological University Ph.D. v oboru
chemie. Jeho studia se poněkud protáhla díky
hospodářské krizi, během které byl nucen z ekonomických důvodů školu opustit a několik let si vydělávat na živobytí v detroitské slévárně.
Další čtyři roky se věnoval postdoktorandskému výzkumu na University of Manchester v Anglii. V r. 1942 se oženil, s chotí Genevieve
měli dvě dcery a syna.
V r. 1937 přijal místo na University of California v Berkeley. Zde se
stal v r. 1946 ředitelem Bio-organic Division of the Lawrence Radiation Laboratory a v r. byl 1947 jmenován profesorem. Studoval řadu
chemických problémů např. fotoelektrickou a fotochemickou reakcí
porfinů a halogenů. Zavedl zde nové analytické techniky, vypracované
za válečných let – papírovou chromatografii, ionexovou chromatografii
a využití radioizotopů. Umožnily mu studovat „temné reakce“ fotosyntézy, tj. ty reakce, které ke svému průběhu nepotřebují světlo.
Spolu se svými spolupracovníky Andrewem Bensonem a Jamesem
Basshamem použili izotop uhlíku C-14 ke zmapování cesty, kterou
uhlík putuje v rostlinách při fotosyntetické asimilaci, počínaje jeho
absorbcí z ovzduší v podobě oxidu uhličitého až po jeho konverzi na
glycidy a jiné organické komponenty.
Dlouho bylo známo, že fotosyntéza je složena ze dvou částí. První částí je absorpce světelné energie v chloroplastech. Druhá část se
dělí na tři stupně: fotosyntetickou fosforylaci, fotolytický rozklad vody
a fixaci oxidu uhličitého. M. Calvinovi se podařilo vysvětlit do této doby
neobjasněný třetí stupeň, ve kterém zjistil, že oxid uhličitý se naváže na
molekulu ribulosa-1,5-bisfosfátu a vznikají 2 molekuly 3-fosfoglycerátu,
které se dále přeměňují reverzí glykolýzy (glukoneogenezou) až na fosforylované šestiuhlíkaté cukry (fruktosu, glukosu), které se mohou dále
přeměňovat na jiné běžné struktury (tuky, bílkoviny), ale které jsou
zároveň schopny přeskupení na původní pětiuhlíkatý ribulosa-1,5-bisfosfát, aniž by se nějaký uhlík ztrácel, takže v rostlině narůstá množství

organických sloučenin. To je podstatou tzv. Calvinova cyklu. Calvin
takto svým zkoumáním nalezl mechanismus asimilace oxidu uhličitého, a dále vyzkoumal, že při tomto procesu vzniká deset meziproduktů
a reakci katalyzuje jedenáct různých enzymů.
Práci publikoval jako The Path of Carbon in Photosynthesis v r. 1957.
V r. 1961 byla odměněna Nobelovou cenou za chemii. Nobelova cena za
objasnění fotosyntézy byla tak věnována některému výzkumníku již po
třetí, prvnímu se to podařilo Willstätterovi za výzkumy barviva chlorofylu a druhý byl E. Fischer za určení jeho struktury.
Při tom Calvin se spolupracovníky ukázali, že sluneční záření působí
na chlorofyl rostlin tak, že podporuje syntézu organických látek spíše,
než přímým účinkem na CO2, jak se dosud vědci domnívali. Calvin tak
získal v r. 1961 Nobelovu cenu za chemii za objev, označovaný někdy
jako Calvinův cyklus, někdy přesněji Calvin-Benson-Basshamův cyklus.
V padesátých letech se Calvin stal jedním z prvních členů Society
for General Systems Research. Zůstal dále pracovat v Berkeley jako
ředitel Laboratory of Chemical Biodynamics (1960–63), profesor
molekulární biologie (1963–71) a profesor chemie (1971). Pokračoval ve výzkumných projektech zaměřených na fotosyntézu, týkající se
zejména úlohy chlorofylu v kvantové konverzi a evoluce fotosyntézy.
V posledních letech svůj výzkum zaměřoval na olejnaté rostliny a možnosti jejich využití jako obnovitelného zdroje energie. Do důchodu odešel v r. 1980.
Calvin byl členem řady významných amerických instutucí – byl např.
členem President‘s Science Advisory Committee prezidentů Kennedyho a Johnsona, byl prezidentem American Society of Plant Physiologists (1963-1964), prezidentem American Chemical Society (1971)
a členem National Academy of Sciences and the Royal Society of London. Byl držitelem čestných doktorátů řady univerzit, např. Michiganské vysoké škole vědy a technologie i univerzit v Nottinghamu, Oxfordu a Northwesternu. Od prezidenta Bushe obdržel v r. 1989 National
Medal of Science.
Třicet let po získání Nobelovy ceny napsal Calvin autobiografické
vyprávění, v němž pod titulem Following the Trail of Light: A Scientific Odyssey zcela opomněl zmínku o významné spoluúčasti jednoho ze
svých spolupracovníků Andrewa Bensona.
Zemřel 8. ledna 1997 v Berkeley v Kalifornii ve věku 85 let na srdeční
selhání. Letos jsme si mohli připomenout sté výročí narození a padesáté výročí udělení Nobelovy ceny za chemii tomuto významnému vědci.
K tomuto jubileu vydala americká pošta známku s jeho vyobrazením.
J. Novák, R. Černý

350 LET OD OBJEVU KAPILÁRNÍ SÍTĚ
MARCELLO MALPIGHI (1628-1694)
V polovině 17. století ještě zdaleka nebylo
vše jasné v tak základním oblasti fyziologie,
jakou je fyziologie krevního oběhu. Až v r.
1661 objevil Marcello Malpighi krevní vlásečnice, tedy spojovací článek mezi arteriolami
a venulami. Dodnes je jeho poznatek pokládán za jeden z největších světových objevů.
Marcello Malpighi se narodil 10. března

1628 v Crevalcore nedaleko Bologni v dnešní
severní Itálii, tehdy v Papežském státě. O jeho
dětství moc známo není. Otec jej v časném
věku nechal zapsat na „gramatická studia“
a ve svých 18 letech byl přijat na boloňskou
univerzitu. Když mu bylo 21 let, oba rodiče zemřeli, Marcello však univerzitní studia
dokončil i přes to, že univerzitní představitelé
18

měli námitky vůči jeho neboloňskému původu. V r. 1953 získal doktoráty z medicíny a filozofie a byl přijat na univerzitu jako asistent.
Tehdy se rozhodl věnovat se dalšímu studiu
anatomie a medicíny.
V r. 1656 Ferdinand II. Toskánský Malpighimu nabídnul profesorské místo v oboru teoretické medicíny na univerzitě v Pise. Malpighi

nabídku přijal a tím také začalo celoživotní
přátelství s Giovannim Borellim, matematikem
a přírodovědcem, který byl prominentním členem a podporovatelem Academia del Cimento, jedné z prvních vědeckých společností na
světě. V Pise se Malpighi pokoušel zavést do
výuky medicíny moderní trendy s důrazem na
experimentální práci.
V r. 1959 z rodinných důvodů a také kvůli
zdravotním problémům se vrátil do Boloni,
kde pokračoval ve výuce a ve svých mikroskopických studiích. V r. 1661 po čtyřletém bádání a mikroskopických pozorováních pohybu
krvinek v kapilárách žabích plic a močového
měchýře vydal v Boloni spis De Pulmonibus, kde popsal svůj stěžejní objev kapilárního řečiště. Spis byl záhy vydán i v Leidenu
a v dalších místech. Malpighi se rovněž zmínil
o krevním řečišti v lidských plicích, umožňující
později správně pochopit principy dýchání.
Nepřátelská atmosféra v Boloni vedla
Malpighiho k další změně působení – na doporučení Borelliho přijal místo profesora lékařství na univerzitě v Messině na Sicílii. Jeho
rozhodnutí ovlivnilo i vřelé pozvání hraběte
Francavilly, absolventa unoverzity a podporovatele vědecké práce. V Messině Malpighi
pokračoval ve svých mikroskopických studiích,
současně však vyučoval a držel si i lékařskou
praxi. Postupně popsal chuťové pohárky, které
pokládal za nervová zakončení, popsal jemnou
stavku mozku, optického nervu a tukových

rezervoárů. Dále se zabýval krevním oběhem
a změnami barvy krve. Jeho vědecké výsledky vyvolávaly opět závist kolegů a nakonec
Malpighi znovu změnil působiště. Již natrvalo
se v roce 1666 usadil v Boloni, která se pak stala jeho působištěm celé další čtvrtstoletí.
Malpighiho jméno se dodnes jako eponymum objevuje u řady anatomických
názvů: jako Malpighiho vrstva kůže (stratum
mucosum corneae), Malpighiho stigmata
(noduli lymphatici lienales), Malpighiho pouzdro (capsula renis, capsula lienis), Malpighiho
buňky (buňky stratum spinosum pokožky),
Malpighiho trubice (trubicovitá žláza hmyzu,
vylučující moč do trávicího kanálku) a další. Popsal cévní klubíčka (glomeruly) v kůře
ledvin, jako první se zabýval mikroskopickou
anatomií mozku, zabýval se rozložením šedé
hmoty míšní a míšními dráhami a jejich spoji k mozku a mozečku. Jeho mikroskopická
pozorování šedé hmoty jej vedla k závěru, že
se jedná o žlaznaté uspořádání, produkující
„vital spirits.“ Na počátku svých mikroskopických objevů se také zaměřoval na rostlinnou
histologii, z ní pak vycházel při dalším studiu
zvířecích tkání. Již v r.1662 byl obeznámen se
spirálovitými cévami rostlin.
Na základě všech svých mikroskopických
pozorování došel k závěru, že většina živočišných tkání má žlaznatou strukturu a že i největší orgány jsou složeny z drobných jemných
žlázek, jejichž úkolem je výhradně separace
a mísení šťáv.
Malpighiho práce v Messině na sebe upoutala pozornost Královské společnosti v Londýně, jejíž sekretář Henry Oldenburg jej v r.
1668 vyzval, aby své poznatky publikoval
v Physilogical Transactions, vádávaném touto
společností (Royal Society). O rok ozději byl
Malpighi jmenovám čestným členem společnosti, jako první Ital v historii.
Mnohá z Malpighiho pozorování se týkala
larválních stádií hmyzu. Z nich nejvýznamnější patří pozorování struktury a vývoje larev
bource morušového (1669).
V r. 1673 publikoval studii o kuřecím zárodku. V ní prioritně popsal vývoj oblouku aorty, mozkových závitů a prvosegmentů. Došel
k závěru, že vývoj embrya ve vejci začíná po
fertilizaci.
V letech 1675-1679 se zabýval také mikroskopickou anatomii několika různých rostlin
a hledal analogii ve stavbě rostlin a živočichů.
V poslední dekádě svého života se Malpighi
setkával s řadou problémů. Ke zdravotním
a osobním problémům se stále více přidávaly i profesionální útoky. V r. 1684 mu vyhořel

dům a s ním vzaly za své i všechny jeho přístroje a mikroskopy, zničeny byly poznámky, knihy
a rukopisy. Snad jako kompenzace za utrpěné
ústrky a jako projev uznání jeho vědeckého
věhlasu jej v r. 1691 pozval papež Inocenc
XII. do Říma na místo papežova osobního
lékaře. V Rímě se Malpighi dokonce dočkal
hraběcího titulu, byl zvolen do Koleje doktorů
medicíny a jeho jméno se objevilo v Římském
patricijském seznamu.
O tři roky později, 30. listopadu 1694,
Malpighi v Ŕímě zemřel na mozkovou mrtvici.
Někdy je pokládán za prvního histologa
– téměř 40 let používal mikroskop ke studiu
stavby rostlin a živočichů a svým následovníkům tak ukázal cesty výzkumu v botanice,
embryologii, lidské anatomii a patologii. Jeho
poznatky umožnily osvětlit řadu problémů
spojených s funkcemi různých orgánů a pomoci tak fyziologickému poznání. Mapighiho
odpůrci často odmítali přiznat obrovský
význam jeho objevům, jakými byly např. ledvinné glomeruly a tubuly, kožní papily, chuťové
pohárky, žlaznaté komponenty jater, a mnohé
další, pro budoucí léčebné postupy.
Z jeho známých publikací uveďme ještě Anatome plantarum, která vyšla v r. 1672
z popudu Royal Society v Londýně. Tato publikace obsahovala doplňující kapitolu Observations de ovo incubato, v níž je podrobně
popsán vývoj kuřete. Napsal dále Epistolae
anatomicae Marc. Malpighii et Car. Fracassati (Amsterdam, 1662), De viscerum
structura: exercitatio anatomica (London,
1669); De structura glandularum conglobatarum (London, 1689); Opera posthuma, et
vita a seipso scripta (London, 1697) a další.
Vydání, obsahující všechny jeho přáce s výjimkou posledních dvou, vyšlo ve dvou svazcích
v Londýně v r. 1687.
Od nejvýznamnějšího Malpighiho objevu
– kapilární sítě spojující tepenné a žilní řečiště,
uplynulo letos 350 let.
(jn, jas)
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PLZEŇ DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ OČIMA LÉKAŘE (VI.)
ZALOŽENÍ LÁZNÍ
Založení lázní
Lochotínské prameny byly známy již ve
středověku a byly jim také přisuzovány léčivé
účinky. Běžně sloužily jako zdroj pitné vody
pro okolní obyvatelstvo. Prvním známým propagátorem, který cílevědomě hodlal využít
pramenů k léčebným účelům byl plzeňský
lékař Bernard Říha. Prováděl srovnání s jinými minerálními zdroji (Teplice, Bílina) a došel
k závěru, že místní voda obsahuje železo a kysličník uhličitý. Říhova snaha však koncem
18. století nenalezla potřebnou odezvu ani
u veřejnosti ani u úředních činitelů a lékařů
a na několik desetiletí upadla jeho myšlenka
v zapomenutí. Znovu ožila teprve za nesmírně
iniciativního plzeňského purkmistra Martina
Kopeckého.
Plzeň prodělávala od začátku 19. století
změny v oblasti hospodářské, sociální a kulturní a vytvářela se vrstva měšťanů, která měla
společenské ambice. Ale právě úroveň společenského života nestála na tak vysokém stupni
jak v představách mladé buržoazie příslušelo
královskému a krajskému městu. Mnohá menší města se honosila tím, že může ve svých
prostorách a kolonádách hostit nejslavnější
osobnosti kulturního a politického života celé
Evropy. V Karlových Varech nebo Teplicích
byli pravidelnými hosty J.W.Goethe, Beethoven, příslušníci panovnických rodů a čeští státníci. Pověst těchto míst byla celosvětová.
Bylo třeba i v Plzni vybudovat takové lázeňské prostředí, které by bylo schopno soupeřit
s místy, která měla staletou tradici. Volba padla
na polopustý kopec v těsném sousedství města s místním názvem Lochotín. Byl původně
mnohem většího rozsahu nežli dnes – zasahoval od sadů až po Košutku. Název se odvozuje
od osobního jména Lochota. V tomto prostoru
kdysi stával rozsáhlejší dvorec, později přestavěný na tvrz.
Založení nových lázní mělo splnit dva úkoly: Jednak pozdvihnout společenský život
a význam Plzně pobytem hostí, jednak poskytnout vhodnou příležitost k investování kapitálu, který by při slibované prosperitě lázní
nesl nemalý zisk. Byla tedy založena akciová
společnost „ Die Actien – Geselleschaft des
Pilsner Badhauses“, která vydala 1200 akcií
po deseti zlatých a majiteli každého podílu
zaručovala 1/1200 z čistého zisku za každý
rok. Hned v roce založení, 1833, bylo počato
se stavbou dvou lázeňských budov, které byly
ukončeny příštího roku. 6. března 1834 podal
krajský hejtman J. Buml na žádost nejvyššího
purkrabího hraběte Chotka zprávu o průběhu stavby. Podle ní byly koncem října 1833
hotovy hlavní zdi lázeňské budovy, která kromě centrálně orientovaného „sálu přátelství“
měla v každém ze dvou postranních křídel po
pěti místnostech pro koupele.Vlastní lázeňská budova stejně jako přilehlá restaurační
a blízký sloupkový gloriet byly empírového
slohu. Byla i snaha zvýšit kapacitu vodního
zdroje.Hned bylo také přikročeno i k rozsáhlým úpravám bezprostředního okolí lázní, kde
se na přivážené úrodné prsti zakládaly sady,
zalesňovaly stráně a současně se upravovaly
komunikace z města.
Na jižní straně lochotínského vrchu, na bažině v louce , byl v roce 1833 nalezen minerální
pramen v hloubce 29 stop, který tryskal z pískovce.Voda byla bezprostředně po načerpá-

ní nezbarvená, křišťálově čirá a bez zápachu,
se stálou teplotou 8°R. Obsahovala chloridy
a síran ve sloučeninách s manganem, vápníkem, železem, hořčíkem, draslíkem a sodíkem,
křemík a organické látky.
Zalesňováním Lochotína v 19. století se
pouze na původní stav uváděly důsledky
intenzivního hospodaření předchozích věků.
Celá tato oblast, vypínající se nad aluviálními
náplavy severně od Mže, byla původně celá
zarostlá lesy,jako ostatně všechno okolí Plzně,
jak o tom svědčí starý název Silvánský vrch
a dodnes existující Bory.
Koncem 13. a v průběhu 14. století se lesní
bohatství vůčihledně ztrácelo, neboť rostoucí
město si vyžadovalo stále větší množství dříví. Potřeba kamene jako stavebního materiálu
dala vznik lomům na úpatí Lochotína. V pozdějších staletích se v okolí města obdělávala
všechna vhodná půda a proto je přirozené, že i
Lochotín se stal místem intenzivní zemědělské
činnosti. Stará tradice výroby piva v Plzni se
projevuje i v tomto směru: svahy kopce byly
pokryty chmelnicemi, jichž známe kolem deseti kromě několika menších roztroušených mezi
poli v okolí. V Josefínské době jich bylo ještě
sedm a poslední zanikla již v době lázní v polovině 19. století. O využití sousedního kopce
svědčí jednoznačně název Vinice
Po upravené silnici jezdil pro pohodlí lázeňských hostů z města k lázním a zpět dostavník.
Lázně byly v provozu již v průběhu roku 1834
a používalo se kromě pitných kůr železitou
vodou i koupelí jednak vodních, jednak bahenních, na něž se potřebný materiál dovážel z
nedalekých městských lesů. Současně byla
zahájena široká náborová kampaň k získání
lázeňských hostí mimo vlastní město. I v této
fázi patřil k nejneúnavnějším pracovníkům
plzeňský purkmistr Martin Kopecký, který stál
u zrodu celého podniku.S jeho jménem byl také
vždy Lochotín spojován. Sám napsal knížečku,
v níž s hlubokým a upřímným přesvědčením
propagoval a vychvaloval znamenité účinky
lochotínských lázní. Stranou nezůstali samozřejmě ani plzeňští lékaři. Sepsali dobrozdání
podle svých schopností a zkušeností. Kopecký
je v roce 1837 vydal jako samostatnou publikaci.
Do sborníku přispěli lékaři Brandt, Hochhauser, Schneider, F. Škoda, Špaček a krajský fyzik
Tuschner. S podobným cílem vydal ve Lvově
Zawadski knížečku „Die Pilsner Heilqulle in
topographyscher und medizinischer Hinsicht“.
Není to v podstatě nic jiného než několik kasuistických případů (baronka, rytmistr apod.),
u nichž po léčení v plzeňských lázních došlo
k téměř zázračnému uzdravení.
Ihned na začátku byla ovšem v popředí snaha opatřit si doporučení podepsané věhlasnou
autoritou. Proto se purkmistr obrátil na tehdejšího nejslavnějšího znalce lázeňství v Čechách
profesora chemie na pražské lékařské fakultě,
Dr.Pleischla. Již v roce 1834 byl pozván do
Plzně,aby po prohlídce Lochotína vydal své
dobrozdání. Jeho závěry však nesplnily očekávání plzeňských akcionářů. Vyslovil se nepříznivě o poloze lázní, poukázal na deprimující
dominantu hřbitova Všech svatých, nelíbilo se
mu zpustlé okolí . Rozbor vody ukázal poněkud zvýšené množství železa a některých jiných
minerálních látek, ale zdaleka ne v takovém
množství jako v osvědčených pramenech slavných západočeských lázní, jimž chtěl Lochotín
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konkurovat. Argumenty odborníka musely jistě zapůsobit na Kopeckého, který dobře znal
vynikající provoz v Karlových Varech z doby
svého působení v nedalekém Lokti. Celá situace ho však ještě víc vyburcovala k další energické činnosti.V počátcích lochotínských lázní byl
proveden další rozbor vody. Provedl ho plzeňský lékárník Dr. chem. V. Peithner. Výsledky
jsou totožné s vyšetřením Pleischlovým. Podle
jejich závěrů i současného hodnocení šlo pouze o vodu mineralizovanou. Její léčebné účinky nemohly být tak pronikavé jako u pramenů
jiných západočeských lázní.
O vlastním lázeňském provozu se nám nezachovalo mnoho zpráv a i z těch je jen nepatrný
zlomek odborných lékařských. Hlavní lázeňskou procedurou byly koupele v železité vodě,
které se prováděly v dřevěných kádích, jejichž
počet nikdy nepřesáhl deset. Z počátku propagované bahenní koupele nenašly dost zájemců.
Materiál na ně bylo třeba dovážet. V roce 1834
provedl rozbor tohoto bahna Vilém Peithner
a označil je za léčivé.
Nejčastější používanou léčebnou metodou
kromě koupelí byly pitné kůry, které navíc
plnily i funkci společenskou při procházkách
nově založeným parkem kolem rondelu.
Ojediněle zavítali na Lochotín mimoplzeňští návštěvníci, většinu tvořili místní občané.
V této době bylo sice kolem křižovatky Karlovarské a Žatecké silnice postaveno několik
domů, ale chabý provoz lázní sotva zajišťoval
jejich pokojům rentabilitu.
Z chorob nebo symptomů, které se na
Lochotíně léčily, se podařilo určit chudokrevnost a s ní spojené nemoci, kachexii po onemocnění hlavně zažívacího traktu, dnu a revmatismus, chronické choroby gynekologického
původu a kožní nemoci.
Zájemci o lázeňskou léčbu tedy pocházeli
téměř výlučně z řad místního měšťanstva a tak
se návštěva lázní stala převážně záležitostí
módní a společenskou. Od začátku existence
tato společenská funkce převažovala, protože
léčebné výsledky byly zřejmě nepříliš výrazné
i přes snahu zainteresovaných kruhů prokázat
opak.Návštěvníky byli hlavně příslušníci středních vrstev, bohatší jezdívali na místa slavnější a chudší Plzeňané nevyužívali lázní hlavně
proto, že částka 10 krejcarů za prostou koupel
byla poměrně vysoká. Tak se okolí Lochotínských lázní, hlavně cesta mezi pramenem
a vlastní lázeňskou budovou staly oblíbeným
místem procházek v nových sadech. Koncem
třicátých a začátkem čtyřicátých let se budovy
v parku staly hostiteli tanečních večírků mládeže, reunionu, které se sem přestěhovaly od
Zlatého orla. První vysloveně český ples se
na Lochotíně konal v roce 1841. Velice rád se
podobných akcí zúčastňoval i mladý Bedřich
Smetana. Toto prostředí bylo také zvoleno
jako nejvhodnější a nejrepresentativnější při
oslavě návštěvy plzeňského rodáka vídeňského profesora-internisty MUDr. Josefa Škody.
Úpadek lázní
Lochotín jako lázeňské zařízení Plzeňského
lázeňského domu, tak je totiž psáno na akciích, přežilo za velkých obtíží dobu patnácti
let. Ještě před definitivním zhroucením podniku se projevila snaha o záchranu zvýšením
kapacity pramenů. Proto byly navrtány sondy,
ale tím se ještě zhoršil předchozí stav, protože
došlo k propojení pramenů a nakonec jejich

znečištění povrchovou vodou. Přebytečná
voda stékala po svahu strží, na úpatí kopce
vytvářela močál. Nepříjemný zápach a hmyz
neprospěly pochopitelně lázeňskému provozu.
Konečně v roce 1849 musely být lázně po rozchodu akciové společnosti prodány v dražbě.
Za částku 2006 zlatých je získal pivovar jako
representant pravovárečných měšťanů. Ten
provedl potřebné úpravy restaurace, kterou
pak pronajímal nájemcům. Od roku 1848 se
stal Lochotín nejoblíbenějším místem nedělních výletů všech vrstev plzeňských obyvatel.
V sobotu, v neděli, pondělí a o svátcích tu hrála
kapela národní gardy a v sezóně se pořádaly
bohatě navštěvované plesy.

Výnos z restaurace se však neukázal být tak
vysokým, jak se předpokládalo. V sedmdesátých letech jednal pivovar s městem o výměně Lochotína za veřejnou cestu, která vedla
areálem pivovaru na Doubravku. K dohodě
však nedošlo a správa pivovaru nakonec investovala další peníze nejdříve do oprav, později
i přestavby budov a úpravy parku. Při adaptaci a přístavbě restaurace byl poněkud setřen
původní empírový ráz. V roce 1888 byl slavnostně otevřen „Císařský sál“, který navrhl
a provedl E. Klotz.
V roce 1900 byl založen za podpory obce
a Měšťanského pivovaru Lochotínský spolek
v Plzni. Jeho cílem bylo založit a později roz-

šiřovat vilovou čtvrť na Lochotíně. Při propagaci parcel vilové čtvrti byl znovu používán
starý Kopeckého argument o lázeňském místě. Vychvalovaná minulost se však rozhodně
nemohla stát hlavním důvodem v zástavbě, která i bez ní měla dostatek přitažlivých momentů
– pěkné okolí, dobré spojení s centrem města,
výhodné podmínky pro stavebníky. Lochotín
jako lázeňské středisko Plzně však již patřil
minulosti.
MUDr. Richard Šídlo

„LÉKAŘSKÝ MICHELANGELO“ - FRANK H. NETTER M.D. (1906-1991)
věnoval již natrvalo. V r. 1936 mu malou zakázku zadala farmaceutická
společnost CIBA, jednalo se o leták s ilustrací srdce k propagaci užívání digitalisu. Leták se mezi praktiky stal nesmírně populárním, a ještě
populárnějším se staly otisky srdce bez doprovodného reklamního textu.
Následovaly obdobně úspěšná vyobrazení dalších orgánů – na návrh
Nettera pak i série letáků s vyobrazením patologických změn jednotlivých orgánů. Na zadní straně těchto letáků byly uvedeny reklamní texty,
propagující výrobky firmy CIBA. I ty se mezi lékařskou veřejností staly
záhy natolik populární, že je CIBA vydala jako „CIBA Collection of
Medical Illustrations“ v celkem 13 svazcích. Počínaje rokem 1948 začala
CIBA s využitím Netterových ilustrací vydávat periodikum „Clinical
Symposia“. Každý výtisk obsahoval průměrně dvanáct Netterových ilustrací a jejich vydávání pokračovalo až do začátku devadesátých let.
K většině ze 4000 Netterových ilustrací vlastnila autorská práva CIBA
a její nástupce CIBA-Geigy. Ta později fůzovala se Sandozem do firmy
Novartis, která převedla práva dále. Dnes celé portfolio Netterových ilustrací vlastní nakladatelství Elsevier, které vydalo obsáhlou kolekci Netterových ilustrací pod titulem Atlas of Human Anatomy, známý i v české
verzi („Netterův anatomický atlas člověka“, vydal Computer Press 2011
se 640 barevnými ilustracemi).
Netterově výtvarnému umění se
dostalo četných uznání z mnoha
odborných i vědeckých institucí. V
r. 1988 The New York Times označily Nettera jako „umělce, který
výrazněji přispěl lékařskému vzdělání než většina světových profesorů
anatomie dohromady“. Za náměty
svých ilustrací často cestoval. Byl
např. očitým svědkem první transplantace umělého srdce začátkem
osmdesátých let, kterou poté věrně
umělecky ztvárnil. Když byl dotázán,
zda někdy nelitoval, že se vzdal chirurgické kariéry, odpověděl, že vždy
se pokládal za klinika, který svými
vědomostmi musí ovládat celou
medicínu: „Musím být schopen diskutovat s lékaři všech oborů jejich
terminologií. Prostudoval jsem pravděpodobně více lékařské literatury,
než kdokoliv jiný na světě.“
Dr. Frank H. Netter zemřel 17. září 1991, nedávno od jeho skonu
uplynulo 20 let. Jeho ilustrace, vždy s čitelným autorským podpisem,
však i nadále pomáhají vychovávat miliony zdravotníků po celém světě.
K nejvýstižnějším hodnocením patří: „Příspěvek Dr. Nettera k poznání anatomie člověka je epochální. Posunul naše porozumění anatomii
významněji, než kterýkoliv jiný ilustrátor od 16. století, kdy Vesalius představil rytiny vycházející z pitevních nálezů u zemřelých.“ (Pozn.: rytiny
ve Vesaliově „De humani corporis fabrica“ zhotovil rytec Jan Stefan
van Kalkar z Flander). Kritik Netterova díla šel v New York Times ještě
dále a nazval jej „The Medical Michelangelo“.
(jn)

Asi málokterý ze studujících
medicíny, anatomů či lékařů jiných
oborů, nahlížejících do učebnic
anatomie, si kromě jména autora
odborného textu blíže povšimne
i jména autora vyobrazení, kterých
v obsáhlejších několikadílných
atlasech bývá několik stovek. Při
tom právě kvalita vyobrazení často rozhoduje o tom, jak je určitá
učebnice či atlas anatomie ilustrativní. Vzhledem k náročnosti těsné
spolupráce mezi autorem a výtvarníkem bývá obojí nezřídka dílem
kolektivním. Zatímco však jsou
známa jména anatomů, pod jejichž
vedením díla vznikala (u nás první
J.V.Staněk z r. 1840, později Janošík, atlasy Toldtův, Stalteholzův,
Sobottův či Sinělnikovův, z novějších Anatomie Čiháková, Dylevského
a další), jména výtvarníků upadnou v zapomnění nebo dokonce – jako
v případě trojdílného atlasu Sinělnikovova – nejsou uvedena vůbec.
Mezi výtvarníky, kteří prosluli jako autoři nejen anatomických, ale
všestranně medicínských vyobrazení, zaujímá zcela mimořádné místo
Frank Henry Netter, M.D. Jeho cesta k této obdivuhodné kariéře lékaře-výtvarníka stojí za zaznamenání.
Frank H. Netter se narodil 25. dubna 1906 na Manhattanu v domě
na rohu 53. ulice a 7. Avenue. Jeho touhou od dětských let bylo stát se
výtvarníkem. Měl k výtvarné práci nadání, na střední škole získal stipendium na Národní akademii dizajnu (National Academy of Design), kam
pak současně se studiem střední školy po večerech docházel. Po dalším
studiu na Art Students League of New York a po konzultacích u soukromých učitelů zahájil profesionální uměleckou dráhy díky úspěšně splněným zakázkám pro Saturday Evening Post a The New York Times. Jeho
rodiče však s kariérou výtvarníka nadšeni nebyli, a tak mladý Frank
se na jejich naléhání nakonec přihlásil ke studiu medicíny. Nejdříve
vystudoval základy na City College of New York, nato dokončil v r. 1931
lékařská studia na lékařské fakultě New York University a poté také
chirurgickou specializaci v Bellevue Hospital. Již během studia mu ilustrace přednášek a učebnic vyučujících pomáhaly vylepšit ekonomickou
situaci. Dokončené vzdělání jej opravňovalo k otevření vlastní lékařské
praxe. Jenže přišlo období hospodářské krize, které sám Netter popsal
následovně: „V roce 1933, na vrcholu hospodářské deprese, nikdo žádnou lékařskou praxi neotvíral. Když totiž náhodou vůbec nějaký pacient
do vaší ordinace zabloudil, nebyl stejně schopen zaplatit.“
Aby si přivydělal, rozpomněl se opět na svou výtvarnou erudici.
Zejména farmaceutickým firmám neunikl jeho talent a začaly Nettera
vyhledávat, aby jim pomohl uvádět nové produkty na trh (byl mezi nimi
např. Novocain). Nakonec náhoda rozhodla o tom, že se mladý lékařvýtvarník rozhodl zcela svoji lékařskou dráhu opustit. Jednou totiž
účtoval jedné z firem za sérii 5 ilustrací k jejím produktům 1500 dolarů.
Firemní reklamní manažer s cenou souhlasil a autorovi vyplatil 1500
dolarů, ale za každý obrázek, tedy celkem 7500 dolarů. To by si Netter jako lékař hned tak nevydělal, a od této chvíle se výtvarné činnosti

21

JEŠTĚ JEDNOU „ZLATÁ ULIČKA“
Ve „Facultas nostra" č. 103/2011 jsme při
příležitosti chystaného znovuotevření jedné
z nejznámějších pražských památek – Zlaté
uličky na Hradčanech – návštěvnické veřejnosti uvedli povídku Nález v Jelením příkopě.
Znovuotevření Zlaté uličky 1. června provázela i slavnostní salva. Vojáci v dobových
kostýmech vystřelili z historických pušek a na
chvíli se tak zahalili do oblaku dýmu.V devíti domcích tu vznikla stálá muzejní expozice,
která představuje způsob života ve Zlaté uličce během staletí. Jedná se o jakési modelové
domácnosti prvních obyvatel od 17. století až
po ty poslední, kteří opustili uličku v roce 1953.
Každý domek je vybaven skleněnou předsíňkou, přes kterou je možné do jednotlivých
expozic nahlédnout. V domku lze spatřit, jak
žili obránci hradeb za Rudolfa II., kteří byli
díky svým uniformám známí jako Červení
střelci. Modrý domek pak představuje domácnost věhlasné pražské věštkyně, známé pod
uměleckým jménem Madame de Théb. Je tu
ale také zlatnická dílna, komůrka švadlenky,
obydlí ranhojičky se spoustou sušených léčivých bylin, a dokonce i krčma s černou kuchyní. Oprava Zlaté uličky včetně obnovy kanalizace, inženýrských sítí a stavebních prací stála
34 milionů korun, dalších 5 milionů bylo vynaloženo na restaurování. Obyvateli Zlaté uličky
v průběhu staletí byli i lékaři, o jednom z nich
jsme napsali, o druhém vypráví dnešní povídka, kterou uvádíme v mírně zkrácené verzi. Její
děj se odehrává někdy v první polovině minulého století.
Doktor Vlk a radio (*)
Doktor Otakar Vlk byl lékařem. Nebylo
v Praze druhé rodiny, v níž by lékařské povolání bylo v tolika generacích provozováno, snad
bylo vůbec málo takových rodin v Evropě. Od
roku 1650 bylo zvykem, že nejstarší syn rodiny Vlků přejímal otcovu praxi na Malé straně
a náležel k těm, o nichž pravil slavný internista, profesor Notnagel: „Jen dobrý člověk může
býti dobrým lékařem.“
Všichni lékaři z roku Vlků byli dobří lidé,
všichni se jmenovali křestním jménem Otakar, všichni měli rodinnou zvláštnost, že byli
úžasně dobrými diagnostiky. Lékařem byl
tedy i nejmladší Otakar Vlk; nežli se však měl
usaditi na Malé straně, kde se ve starém patricijském domě narodil, procestoval jako lodní
lékař celý svět, mnoho viděl a mnoho zažil.
Po návratu z poslední dlouhé cesty si koupil
jeden z malých domků ve Zlaté uličce a žil tam
nahoře zcela osaměle. Důvod k tomu zvláštnímu způsobu života doktora Vlka ležel hluboko
v jeho duši. Vykonal totiž s nádherným osobním parníkem, na němž byl činný jako lodní
lékař, cestu do Bombaye. Důstojníci, k nimž
lékař také náležel, chodili den co den na pevninu a byli pohostinně přijímáni v jednom z velkých tamních klubů.
K poctě lodních důstojníků byly dávány dvě
slavnostní večeře, a na první z nich se doktor
Vlk seznámil s Miss Evou Longfellow, dcerou bohatého muže z Unie, jednoho z králů
mraženého masa. Jako správná Američanka si
chtěla jednou prohlédnouti svět sama, proto se
bez zvláštního rozloučení se svým „pa“ v New
Yorku odebrala na loď a odjela.
Krátce před vyplutím Vlkova parníku zpět
do Evropy se Miss Longfellow stala jeho cestujícím. Rozhodla se náhle, že s ním popluje,
najala si přepychovou kabinu, jež se náhodou
uvolnila, a radostně se smála na doktora Vlka,
který, spatřiv ji, překvapením oněměl....

„Express of China“ – tak se loď jmenovala
– přibírala ještě nějaký náklad v přístavu. Miss
Longlellow a doktor Vlk stáli u palubního
zábradlí a hleděli na ten změtený ruch. Beze
slova stáli ti dva krásní mladí lidé vedle sebe;
jen ono zvláštní fluidum, jež spojuje dva lidi
a je tu nebo tu není, jež se nedá vyrobiti v křivuli a nikdy nikde vynutiti, bylo mezi newyorskou Evou a pražským doktorem Otakarem.
O několik minut později zazněla siréna
k odjezdu. Pro doktora Vlka přecházely dni jako
ve snu. Bylo nádherné počasí, moře bylo klidné
a tiše dýchající. Miss Eva a doktor Vlk leželi v
pohodlných lodních židlích na nekryté palubě
vedle sebe a Otakar vypravoval o své otčině, již
Miss Longfellow chtěla rozhodně poznati.
Jednou v noci bylo prudce zaklepáno na dveře lékařovy kabiny. Doktor Vlk otevřel a hleděl
do smrtelně bledé tváře stewardovy. „Pane doktore, kapitán prosí, abyste k němu ihned přišel
.. Máme ..“ Mluvící se zarazil. „Máme na lodi
mrtvolu, pane doktore!“ Brzy potom stál doktor
Vlk v úzké tmavé kóji pro mužstvo. Ve visuté
rohoži ležel mrtvý. Jeho oči byly široce rozevřeny, jako by byly viděly něco strašlivého, nežli
zhasly. Vlk jej prohlížel. Rány neměl. Tělo bylo
modré … naběhlé. Nemohl nic nalézt, nebylo
nic, čeho by se přidržel. Umění lékařovo selhávalo. Za šedého jitra byla námořníkova mrtvola,
zahalená v bílé plátno, vhozena do moře.
Jednou musil doktor Vlk mluviti s kapitánem
ve služební záležitosti. „Copak je to, doktore?“
Otázal se ho tělnatý, rudolící starší již pán. „Flirtujete docela pořádně s tou bohatou Američankou! Bylo by mi líto, kdybychom vás ztratili jako
lodního lékaře. Ale mohu vám jen raditi:berte!
Starý Longfellow ani neví, jak je bohat; a taková
tři, čtyři autíčka nejlepších známek, palácek na
Fifth Avenue, letohrádek v Palm Beachi a prvotřídní jachta - to si jen tak nepořídíte.“
Doktor Vlk se smál a vyšel spěšně z kapitánovy kajuty. Ne, takový lov on neměl v úmyslu učiniti a dosud nepomyslil vůbec na to, že
Eva je bohatá. Byl jí na první pohled unesen
a byl by si ji vzal, i kdyby její otec byl žebrákem v Hobokenu, té šeré čtvrti newyorské,
a ne milionářem v Páté avenui. Miloval Evu
s vážností a hloubkou vlastní v milostných
záležitostech jeho národu, národu, jemuž láska není pestrým ptákem se třpytnými křídly,
nýbrž velmi žádnou věcí.
Toho večera, který předcházel příjezd lodi
do velkého přístavního města, uspořádal kapitán velkou hostinu na rozloučenou. Skryta za
velkou skupinou zelených květin seděla lodní
kapela, jíž bylo uloženo, aby každého vstupujícího přivítala jeho národní hymnou. Za zvuků
„Yankee doodle“ vstoupila Eva Longfellow.
Vypadala oslnivě krásně. Hovory u stolu zmlkly, a všichni vzhlédli na tu dívku, jež s lehkým
úklonem hlavy usedla vedle doktora Vlka.
Právě bylo podáváno třetí jídlo, hudba hrála
šlágr z nejnovějšího zvukového filmu s Ginger
Roger a Fredem Astairem, když Eva, pohlédnuvši do otevřených dveří, zvolala: „Ale ne,
kapitáne, to je hezké překvapení! Gumový had
.. A jako živý …“
Ve své vznětlivosti vyskočila a učinila několik kroků směrem ke dveřím. U každé jiné ženy
by to byl býval těžký poklesek proti etiketě, ale
Eva Longfellow byla miláčkem bohů. Směla si
dělati, co jí bylo libo, nikdo jí toho nezazlíval.
„Gumový had … gumový had!“ volala Eva ještě jednou.
Vyšlehl dvojklaný jazyk z tlamy, v níž se
ukázaly strašlivé tesáky. Jediným trhnutím těla
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se hrozné zvíře vrhlo vpřed. Omotalo se kolem
nahé paže Eviny a třikrát po sobě se do ní zuřivě zakouslo.
„Brejlovec obrovský!“ křičel hubený holandský plantážník a vyskočil na židli.
Eva najednou však jako by oživla. Volnou
rukou se hleděla brániti velkému plazovi,
nejnebezpečnějšímu a největšímu z indických
hadů, jenž stále ještě svíral její paži.
Cartwright, profesor zoologie na londýnské
King´s College, utrpěl patrně nervový šok. Ukazoval na Evu a hada, volaje přednáškovým hlasem:
„Pánové a dámy, zde vidíte obávaného brejlovce
obrovského, po latinsky Ophiophagus elaps.“
Doktor Vlk stál jako ochromený. Nohy mu
vypověděly službu. Po chvíli vrhnul se vpřed
Se zlobně planoucíma očima uchopil hada
těsně za hlavou. Nadarmo se plaz pokoušel
vymknouti se z toho sevření. S nadlidskou silou
tiskl Vlk hadův tlustý krk pevněji a pevněji, až
zvíře počalo chabnouti, a nakonec mu bezvládně hlava sklesla. Za málo vteřin byla paže
Američanky osvobozena, had padl na podlahu
a Vlk jej odkopl daleko stranou. Jeden steward
jej pak železnou tyčí dobil.
Vlk donesl Evu k nejbližšímu dlouhému
stolu, na němž ji uložil, a pokoušel se všemi
prostředky zachovali život dívce, jež byla již
v polovičním bezvědomí. Všechno bylo marné,
sérum proti hadímu uštknutí v lodní lékárně
nebylo. O druhé hodině ranní skonala Eva za
děsných bolestí. Téhož dne doplula loď do přístavního města.
Ký div, že duch doktora Vlka po jeho návratu z cest, když se vzdal praxe lodního lékaře,
byl zachmuřen a jako ostíněn, že se vyhýbal
lidem a byl rád, když mohl samojediný obývati
ve Zlaté uličce malý domek, v němž žil jako
poustevník. Dosti prostranný pokojík si zařídil
velmi vkusně. Na stěnách bylo viděti podivné
zbraně, kožešiny a asi půlčtvrta metru dlouhou, černavě se třpytící usušenou hadí kůži.
V rozporu s rodinnou tradicí nevykonával
doktor Otakar Vlk lékařské praxe. Třebas
byl ještě mlád, mohl si na svých cestách dosti
zašetřiti. Ač na svých cestách se sešel s tolika
různorodými živly, byl, jak se zdálo, také přesycen lidmi. Kde jinde by jim mohl lépe ujíti,
nežli v této tiché uličce, vysoko nad městem,
na míle, na celé světy daleko od lichého honu
za nicotou. Ano, za nicotou. Neboť právě on,
doktor Otakar Vlk, musil poznati, jak nicotné
jsou všechny pozemské věci, jak postačí několik vteřin, aby byly zmařeny sny, tužby, naděje.
Sám tedy chtěl býti doktor Vlk, ne však
docela osamělý. Neměl v úmyslu mluvit s lidmi, ale oni měli mluvit k němu z dálky. Chtěl
však míti možnost přiměti je okamžitě k mlčení, kdyby se mu zachtělo.
Jednou za plného léta šel tedy doktor Vlk
dolů do města, vstoupil do obchodu s radiovými přístroji a dal si ukazovati různé přijímače.
Byly tu nádherné kousky. Byly mu ukazovány
přístroje, s jejichž pomocí mohl poslouchati
celý svět, Singapur a Kapsko, Manillu i Jokohamu, Moskvu i Port Artur; a prodavač mluvil
o těchto městech tak, jako by je znal lépe nežli
Prahu, kdežto tak tomu bylo právě u doktora
Vlka. Teprve, když se ho obchodník tázal, zda
smí ten přístroj někam poslati, či zda si jej chce
Vlk vzíti hned s sebou, procitl a vrátil se do
světa reality.
Ne, vezme prý si přístroj hned s sebou.
A s nepříliš těžkým balíkem stoupal Otakar
Vlk po Zámeckých schodech. Nežli opustil
odborný obchod, dal si podrobně vyložiti, jak

má s přístrojem zacházeti, nyní tedy se jím
chtěl chvíli zabývati. Točil.
Krrrkho … Pfíííí … Krrrkokrrkokrrko …
Pfííí … Která to asi byla stanice? Prohlížel si
kriticky jména stanic: Berlín, Königswusterhausen, Praha, Sien, Paris, London, Koebenhavn,
Moskva, New York, Roma, Firenze …
Ne, to všecko to nemohlo být. Točil opět.
Tak tedy jsme … krkrkrk … la maison est …
pfííóá óííí … kchkchkch … plulimpli … in our
land … Nyní uslyšíte druhou větu Beethonoveny Mondscheinsonaty … haicututugerkkk … klikkkk … Svenska Dagbladet …
mumumumííírrrirrrirr … keprm … pfípfípfípfí

… Jestliže vlaštovčí hnízda … tratratratrbumdiéé … pravím ještě jednou …. Óóóhááá …
a pak uvidíme … Mademoiselle Gabriele Farmaron nyní zazpívá … vepř domácí je skromný … les chansons … ničevó …
„Ničevó“, opakoval doktor Vlk s velmi vážnou, hlubokomyslnou tváří …
Ničevó … to nic nedělá … Potom vyšel do
Zlaté uličky. Všecko bylo velmi tiché, hruď přírody jako by se zdvíhala neslyšným dechem.
Jak krásné a pokojné to tu bylo, kde před stoletími navštěvoval císař Rudolf své zlatorobce,
hvězdopravce a zaklínače ďábla, kde bydlilo
štěstí i hoře tolika lidí!

Zde se čas zastavil, sem nevtáhl moderní svět se svým ošklivým průvodem a tento
božský klid by měl on, doktor Otakar Vlk, nyní
rušiti svou čertovskou škatulí, do této kouzelné ulice zanášeti zloducha mechaniky, rázem
rozbíti všechno, co za dlouhá století tu bylo
vybudováno romantiky, jímavosti a krásy? Do
této uličky se radio nehodí …
Pomalu se vrátil do svého domku, otevřel
pomalu a pozorně okno, vzal stejně pomalu a
pozorně přijímač a mrštil jím do Jeleního příkopu.
(jn)
(*) Karlů V.: Povídky ze Zlaté uličky. Politika,
Praha 1940

ČESKÝ ŠLECHTIC SE ZASLOUŽIL O ZÁCHRANU VÍDNĚ PŘED TURKY
KAŠPAR ZDENĚK KAPLÍŘ ZE SULEVIC (1611-1686)
konečně nejvyšším velitelem (obristem) nad osmi setninami kyrysníků.
Po uzavření vestfálského míru (1648) válčil celkem deset let v Itálii ve
službách španělských Habsburků a později se stal jedním z odborníků
dvorské válečné rady ve Vídni. Jistou dobu byl též vojenským guvernérem Tyrolska.
Účast v severoitalských bojích přinesla Kaplířovi další postup ve
vojenských hodnostech. V červnu 1656 byl jmenován – když obdržel
už předtím jako jakýsi „recompens“ svých vojenských služeb jednak
titul svobodného pána, jednak větší peněžitý obnos - generálem-wachtmistrem a jako takový měl také nějaký čas i vrchní velení nad císařskými silami bojujícími v Milánsku proti Francouzům. Roku 1658 se mu
dokonce dostalo hodnosti polního podmaršálka.
Roku 1674 byl nucen přijmout přes svoje zdráhání funkci ještě zodpovědnější: hodnost generálního vojenského komisaře, jeho hlavním úkolem bylo dohlížet na zásobování armády municí, spíží a jinými potřebami, pečovat o rozložení a ubytování vojska v tzv. wintrkvartýrech
a hlavně vést válku finančně sbíráním vojenských kontribucí. Kaplíř byl
současně pověřován i dosti důležitými diplomatickými posláními.
K slávě opravdu pronikavé dopomohl vnukovi českého bělohorského rebela teprve veliký boj, který se rozpoutal v podunajském prostoru na počátku osmdesátých let XVII. století. Kaplíř sehrál mimořádně
význačnou roli jako člen výboru pro obranu Uher proti Turkům. Když
císař počátkem července 1683 nakvap a ve zmatku opouštěl Vídeň,
pověřil Kaplíře, aby vedl jako předseda nejvyšší výbor pro obranu města, tedy stal se nejvyšším civilním představitelem. Kaplíř se zpočátku
zdráhal přijmout tak zodpovědné místo – vedle vrchního vojenského
velitele, jímž byl Rüdiger ze Starhembergu, určitě nejzodpovědnější a bylo třeba zvláštních důtklivých panovníkových domluv. Mezi Kaplířovy hlavní protiargumenty patřil tehdy již pokročilý věk – 72 let se
pokládalo doslova za starobu.
Po obsazení Uher se na pochod směrem k Vídni vydala obrovská
armáda, vedená zetěm sultána Mohammeda IV. velkovezírem Karem
Mustafou. 14. července 1683 oblehla hlavní město rakouské monarchie
armáda o 160 000 mužů, proti nim stálo pouhých 10 000 obránců. pod
vedením hraběte Starhemberga. Oblehatelé nelenili a jali se město
dobývat dříve, než mohly dorazit na pomoc jakékoliv posily. Vlny tureckých zástupů se valily jedna po druhé proti vídeňským hradbám. Již
15. července, kdy hrabě Starhemberg byl zasažen kulí v bitvě o jednu
z městských bašt, se Kaplíř ujal dokonce i vlastního vojenského řízení
obrany. Tehdy se ukázal vskutku pravým mužem na pravém místě. Řídil
sám jeden výpad obležených, stavěl nové baterie na nejvíce ohrožených
baštách a připravoval odpor obyvatelstva pro případ, že by se nepříteli podařilo proniknout do města. K tomu měli Turci již hodně blízko
– podařilo se jim vniknout do kontreskarpy proti hradu, odkud byli jen
s největším úsilím vytlačeni. Kaplíř se znovu ujal velení 8. srpna, když
Starhemberg onemocněl úplavicí. Neúnavně povzbuzoval obránce na
všech úsecích, již téměř klesajících pod útoky tureckých janičářů, pečoval o hospodaření s tenčícími se zásobami potravin v obleženém městě,
stále doplňoval prořídlé řady obranného vojska novými rekrutýrkami,
organizoval znovu a znovu práci na poškozených hradbách, hleděl čelit
chorobám šířícím se po Vídni atd.
Nakonec se obránci po téměř dvou měsících bojů a strádání dočkali.
K Vídni přitáhla 12. září ve třech proudech spojená říšská, habsburská
a polská vojska čítající asi 70 000 mužů. Kara Mustafa rozdělil armádu
na dvě části, kde větší část nechal dokončit obléhání města a menší část

Osudy děda a vnuka Kašparů Kaplířů ze Sulevic jsou příkladem paradoxů,
kterých bychom v dějinách našli celou
řadu. V minulém čísla Facultas nostra jsme psali o jedné z nejtragičtějších
událostí našich dějin – popravě 27 představitelů české stavovské opozice proti
císaři Ferdinandu I. Habsburskému
21.6.1621. Jako první z rytířského stavu
a jako čtvrtý v celkovém pořadí vešel
tehdy na popraviště již 86letý Kašpar
Kaplíř ze Sulevic, nejstarší z odsouzených. Z pohledu soudců po právu, jako
generál dělostřelectva se účastnil se
stavovským vojskem v r. 1618 obléhání
Vídně (a ostřelování vídeňského hradu), v dalších letech byl až do bitvy
na Bílé Hoře v r. 1620 nejvyšším zemským písařem. Částečná milost
císaře spočívala v tom, že byl „pouze“ sťat, a nikoliv rozčtvrcen, jak zněl
původní verdikt.
Syn Kašpara Kuplíře Albrecht po studiích práv na univerzitách
v Perugii a v Orléansu vstoupil do císařských služeb, byl císařským
radou a plukovníkem v císařském vojsku, zemřel však již v r. 1616.
S chotí Magdalenou Údrckou z Údrče měli dva syny, starší dostal jméno
po dědovi – Kašpar Zdeněk. Narodil se před 400 léty v r. 1611.
Po téměř celé 16. století se postupně stále více rozšiřoval mocenský
vliv Osmanské říše na Balkáně. Zejména po prohrané bitvě u Moháče
v srpnu 1526 padly do područí Osmanů téměř celé Dolní Uhry, a osmanským vládcům se chtělo podrobit si další rozsáhlá evropská území.
A tak když v r. 1683 osmanský vezír Kara Mustafa pojal úmysl dobýt
Vídeň, zatřásla se obavami z dalšího osudu celá střední Evropa.
V té době však Kašpar Zdeněk měl za sebou již poměrně pestrou
životní pouť. Pocházel z rodu, který se v dramatu bělohorských let
postavil s plnou rozhodností proti Habsburkům. Jak bylo již uvedeno,
jeho děd, pan Kašpar Kaplíř ze Sulevic, člen direktorské vlády v letech
1618-1619 a místopísař království českého pod „zimním krále“ Fridrichem Falckým, skončil svůj život na tragickém teatru staroměstském
21. června 1621. I mladý šlechtic musel zakusit tvrdost trestu, třebaže v
době, kdy rebelie vypukla, byl teprve sedmiletý. Sice na činech svého
děda nenesl nejmenší viny, přesto však jemu a jeho mladšímu bratru
Oldřichovi byly zabaveny statky Neustupov, Miličín a Votice, které mu
kdysi odkázala jeho paní bába Eva Kaplířka ze Sulevic, zemřelá r. 1618,
a kterých do své smrti měl podle závěti téže báby užívat jeho děd. Šlo
o zřejmý justiční omyl trestající neprávem nevinné sirotky, statky však
byly prodány Donu Martinu Huertovi a hr. Sezimovi z Vrtby.
Oba bratři se tak ocitli bez prostředků a nakonec i v emigraci. V září
1622 byl mladý Kaplíř nejdříve poslán studovat na gymnázium do lužického Zhořelce, od r. 1624 na univerzitu ve Franckenu v nizozemském
Frísku. Nakonec vstoupil do vojenských služeb, zúčastnil se mj. též
tažení saského vojska do Čech v letech 1631-1632 a byl dokonce velitelem stráže u Týnského chrámu během bohoslužeb, konaných na počest
popravených českých pánů. Bojoval pak několik let v saských a švédských službách. V r. 1641 využil tzv. císařského general-avocatoria, tj.
výzvy k návratu. Byl ihned poslán do Vídně, kde zřejmě přestoupil na
katolickou víru. Byl osobně přijat císařem Ferdinandem III. V r. 1642
byl už obristwachtmistrem, dvě léta nato podplukovníkem a r. 1647
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stupu Habsburské monarchie. 21. září 1683 se Kaplířovi dostalo hodnosti císařského polního maršála.
Zdeněk Kašpar, povýšený za své zásluhy do stavu říšských hrabat,
byl třikrát ženat – jeho první ženou byla Anna Ludmila Bukovanská z Bukovan, druhou Anna Kateřina Hoyosová, třetí Anna Terezie
z Tamfeldu. Všechna manželství však byla bezdětná. Ve vsi Milešov, jež
mu náležela, nechal v letech 1662-7 přestavět hrad na barokní zámek
a nad vsí dal podle projektu italského architekta Antonia della Porty
vystavět kostel sv. Antonína Paduánského, koncipovaný jako rodinná
hrobka. Zemřel 6. října 1686 ve věku 75 let.
Vzpomínkové slavnosti na zámku v Milešově se v loňském roce
zúčastnila i paní Adrienne Korfu-Schmising-Kerssenbrocková, jejímž
přímým předkem po přeslici je v 16. generaci jeden z prvních kaplířských držitelů milešovského hradu Václav Kaplíř ze Sulevic (zemřel
1463). Kaplířova ulice v Plzni na Borech připomíná obě významné
osobnosti českých dějin.
(J. Novák)
Kalista Z.: Čechové, kteří tvořili dějiny světa. Praha, Garamond 2009
Drocár J.: Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic – český obránce Vídně.
12.9.2010. (Historické osobnosti)

přešla do obraných pozic. Křesťanská vojska vedl polský král Jan III.
Sobieski. Na levém křídle stáli pod vedením Karla V. Lotrinského císařští, ve středu byli Sasové pod vedením kurfiřta Jana Jiřího III., Bavoři
a Švábové, na pravém křídle bylo polské jezdectvo. Na levém křídle
a ve středu byl postup rychlý a Turci po ztrátě dělostřelecké baterie
opouštěli jednu pozici za druhou. Pravé křídlo odrazilo útok Tatarů a za
podpory dragounů a kyrysníků prolomilo obranu Turků. Obě turecká
křídla se zhroutila a osmanská armáda se obrátila na útěk. V 17. hodin
provedli obránci Vídně výpad a spojili se s osvobozovací armádou. Ve
stejnou dobu dosáhla polská jízda tureckého tábora a bitva byla definitivně rozhodnuta. V boji padlo na straně křesťanského vojska okolo
4000 mužů, ztráty osmanského vojska se odhadují na 15 000 mužů.
Porážka u Vídně také znamenala osobní tragedii pro velitele osmanských vojsk Kara Mustafu. Po porážce u Párkáně (Štírova) v témže roce
a ztrátě Ostřihomi byl na sultánův rozkaz zardoušen.
Záchrana Vídně, na které měl Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic podstatnou zásluhu, znamenala opravdu dějinný čin neobyčejného dosahu.
Bitva u Vídně 11.-12. září 1683 je pokládána za jednu z nejvýznamnějších bitev 17. století. Bitva znamenala ve svých důsledcích ukončení
tureckého pronikání do střední Evropy a zahájila období strmého vze-

BYLO NÁS DESET A BYLI JSME PŘI TOM …..!
OTEVŘENÍ NOVÉ NEMOCNICE V KENI
ských rytířů. Naše pozvání na slavnostní ceremoniál přijal přímo vyslanec
Řádu v Nairobi, elegantní Angličan pan J. E. Gianfranco Cicogna, který
akceptoval naši žádost a přímo na místě dohodl konkrétní postup s koordinátorem pro Afriku Paulem Ochiengou a lionem Josphatem Muthumbim.
Květa Němcová (Foto Zdeněk Svozil)

JAMBO LIONS D 122, zdraví přátelé lioni z D-4111-Á, ASANTE
SANA RAFIKI ZANGU srdečně děkují členové LC of Thika Kilimambogo svým přátelům, kteří svými finančními příspěvky napomohli k realizaci
projektu „St. Cyril & Metod Lions Health Centre Mukuyu-ini“ etapa II.
Co bylo důvodem našeho rozhodnutí, účastnit se slavnostního ceremoniálu otevření …..?
Byla to touha seznámit se s liony jiných, zcela odlišných kultur, či zvědavost, dovědět se víc o mezinárodních projektech v Africe, které jsou již
mnoho let realizovány liony ze sousedních zemí – Německa, Rakouska,
Itálie , a nebo to byla v nás zakořeněná nedůvěra v realizaci a kontrola
správnosti investovaných prostředků přímo na místě ?
Nevím…… Ale přesvědčili jsme se na vlastní oči a tímto osvědčujeme
shlédnuté!
Distriktní projekt lionského roku 2010-2011 guvernéra O.Choděry byl
pečlivě připravován koordinační komisí pod vedením aktivního Tibora
Bučeka již od října 2010. I přes nepříznivou ekonomickou situaci, která
nesvědčí sponzorským darům „do neznáma“, se nakonec podařilo vybrat
potřebnou částku 25 000 USD od „osvícených“ lionských klubů a lionů
– jednotlivců, za kterou měla být realizována přístavba druhé části stávající
nemocnice.
Oficiální slavnostní otevření bylo plánováno na 18.září 2011 a prostřednictvím regionálních a zónových chairmanů byl proveden nábor zájemců
na „Expedici KEŇA II“.
Nás deset této výzvy využilo a nelitovalo…! Kromě úchvatného slavnostního ceremoniálu otevření jsme prožili nezapomenutelný týden plný
jedinečných zážitků v bohatém programu, který pro nás pečlivě připravili
keňské lionské kluby.
Tímto osvědčujeme, že partnerský lionský klub LC of Thika Kilimambogo naplnil svůj příslib z června 2007 a postaral se o zprovoznění, zajištění
chodu a využití námi postavené I. části budovy nemocnice v Mukuyu-ini,
která funguje pro své pacienty 6 dní v týdnu v ordinačních hodinách 8 – 13
a 14 – 17 hod.
Lion - Dr. George Karanja, lékařský garant a vrchní sestra Martha Wangari nám prezentovali využití a provoz nemocnice. Tento „náš hospital“
poskytuje veškerá vyšetření v rozsahu našeho zdravotního střediska na
úrovni obvodních praktických lékařů, tj. odběry krve, testy HIV, měření
tlaku, EKG a poskytování úkonů první pomoci při těžších onemocněních,
infekčních chorobách a při úrazech – ošetření zlomenin, popálenin apod.
Protože „naše nemocnice“ obdržela státní certifikaci a její využití pro
širokou spádovou oblast se osvědčilo, vznikla přirozená potřeba jejího rozšíření s navýšením kapacity.
Byli jsme úspěšní i při plnění speciálního požadavku na obstarání odborného zdravotního personálu, a to ve spolupráci s místním Řádem maltéz-
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ZDAŘILÁ AKCE LIONS CLUB PLZEŇ: KONCERT PRO NEVIDOMÉ
Světový den zraku připomněl Lions Club Plzeň
Bohemia jako každoročně akcí pro nevidomé a slabozraké. Na slavnostním večeru se podílela Plzeňská filharmonie, která vystoupila opět s indickým
dirigentem Debashishem Chaudhurim 30. září
2011 ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni.
Čím jsou pro orchestr zajímavé právě koncerty pro nevidomé a slabozraké? „V tomto případě je pro nás jistě zajímavá spolupráce s Deylovou konzervatoří pro zrakově postižené v Praze,
ze které každoročně vycházejí do světa kvalitní
umělci. Koncerty pro Lions Club Plzeň Bohemia

máme naplánované zatím do roku 2015, takže již
lze hovořit o tradici“, sdělila ředitelka plzeňských
filharmoniků Lenka Kavalová. „Již také tradičně je dirigentem těchto koncertů náš indický host
Debashish Chaudhuri, který umělce, tedy jednotlivé sólisty, vyhledává. Víme, že podporujeme
dobrou věc.“
Již šestý koncert ke Světovému dni zraku se
odehrál skutečně ve slavnostní atmosféře. Do
sálu přišli – včetně slabozrakých a nevidomých
posluchačů – zástupci organizací a škol, kteří
pomáhají překonat handicap ztráty zraku v den-

ním životě, a řada dalších hostů. Mladí nadějní
pěvci z Deylovy konzervatoře Alena Shutová
a Radek Žalud zvlášť dojali obecenstvo nádherným přednesem skladby Ave Maria. Pedagogovi Josefu Ježkovi předali primátor města Plzně
a prezidentka plzeňského Lions Clubu finanční
dar. Výtěžek z koncertu byl věnován Speciální
mateřské škole pro děti s vadami řeči v Plzni
Doubravce. Lions Club Plzeň Bohemia už chystá
sedmý koncert ke Světovému dni zraku – má se
konat 12. října 2012.
(podle zprávy z tisku – jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
Nová léčebná metoda u nemocných s hypertenzí spočívá v zavedení speciálního vodiče pomocí katetru k ledvinám, kde pak pomocí vysokofrekvenčního proudu vyvolá renální enervaci. Je účinná u těch pacientů, jimž
se standardními postupy nedaří upravit vysoký krevní tlak. Metodu zavedli
ve Fakultní nemocnici v Olomouci. (P. Ryzlink: Lékaři srážejí krevní tlak
pomocí elektroimpulzů. Blesk 23.9.2011, s. 5)
Poliklinika Plzeň připravila preventivní akci pro veřejnost. Zájemci
si mohli nechat provést zdarma řadu důležitých preventivních vyšetření
– změřit krevní tlak, EKG, nitrooční tlak, a nechat si vyšetřit pigmentové
skvrny a štítnou žlázu. ženy mohly absolvovat monografii prsou. (V. Leška:
Nebojte se, prevence nezabíjí. PD 23.9.2011, s. 2)
V lesích na Plzeňsku číhá časovaná puma. Volně přístupné jsou nebezpečné ruiny i otevřená sklepení bývalých raketových základen. Objekty
lákají zvědavce zkoumat částečně zasypané podzemní prostory. Armáda
nevylučuje ekologickou či dokonce pyrotechnickou zátěž. Kdyby tam
někdo někam zapadl, pomoci se nedovolá. U objektů často chybí i pouhé varování. (Š. Metssnerová: Na základně stále hrozí smrt! PD č.226,
26.9.2011, s. 1 a 9)
Pokud žena neotěhotní po dvanácti měsících nechráněného pohlavního
styku, mluví se o poruše plodnosti. Asi v 90% léčených párů se podaří příčinu odhalit, v 90-95% případů se podaří poruchu neplodnosti léčit. Páry,
které mají potíže s početím, se mohou obrátit na jedno ze třiceti center asistované reprodukce. Ročně se v ČR rodí kolem 4000 dětí díky asistované
reprodukci. S poruchou plodnosti žije dle odhadu na Zemi asi 80 milionů
párů. (I. Dvořáková: Chcete miminko, a nejde vám to? Blesk 29.9.2011,
s. 13)
Plzeňští senioři si možná už brzy budou nosit k lékaři zdravotní knížku. Tuto novinku jako první zřejmě zavede poliklinika Bory. Zakladatelka sdružení Soužití doc. MUDr. M. Emmerová, CSc., která chce novinku
zavést, uvedla, že lékaři by tak získali přehled o pacientech a jejich lécích.
Nestalo by se pak, aby brali dva léky se stejnou účinnou látkou.(L.Vaindl:
Neduhy vám lékař zapíše do notýsku. PD č.241, 14.10.2011, s. 1 a 7)
Centrum jednodenní chirurgie nemocnice Privamed uskutečnilo první čtyři operace karpálního tunelu endoskopickou metodou. Základem
zákroku je přetnutí karpálního vazu a tím uvolnění utlačovaného nervu.
Provádí se speciálním nožem, přesnost se sleduje na videu. Ošetření endoskopickou metodou má až 86-procentní úspěšnost. (E. Zavadil, J. Nathanská: Speciální nůž uvolní nerv ruky. PD č. 241, 14.10.2011, s. 2)
Nádorové onemocnění prsu se nevyhýbá ani velmi mladým ženám.
Každý rok je v ČR karcinom prsu potvrzen u stovky žen mladších 35 let.
Nemoc u nich bývá také mnohem agresivnější než u starších. Zdravotní
pojišťovny hradí vyšetření na mamografu až od 45 let. Odborníci doporučují, aby si ženy od zahájení pravidelného menstruačního cyklu alespoň
jednou za měsíc prováděly samovyšetření prsů. (I. Dvořáková: Rakovina si
vybírá stále mladší ženy. Blesk č. 241, 14.10.2011, s. 8-10)
Bude-li mít pacient v rámci nadstandardu zájem, aby jej operoval určitý
lékař, bude si to za určitý poplatek moci vyžádat. V cizině takový výběr stojí
asi trojnásobek běžné částky. Není však třeba se obávat, že by renomovaní
lékaři operovali už jen za příplatek. Nadstandard s odborníky bude sjednávat pojišťovna. (S. Apostolidisová: Chcete operaci od kapacity? Musíte
zaplatit. Blesk č. 241, 14.10.2011, s. 4)
Zatím nejednotný názor mají vědci na teorii o zmenšování rozměrů živočišných i rostlinných druhů v souvislosti se změnami klimatu.Ve srovnání s
rokem 1985 zmenšily svoji velikost např. skotské ovce, krevety, kapři, žáby,
drozdi, vrabci i polární medvědi. Řada expertů však souvislost těchto změn
se změnami klimatu popírá. (ČTK:Působí klimatické změny na rozměry
rostlin i zvěře? Metro č.194, 19.10.2011, s. 6)
(jn)

Mezi zdraví prospěšné pohybové aktivity patří in-line bruslení. Kromě
příznivého vlivu na pohybový systém a na parametry kardiorespirační
kapacity však je spojeno z rizikem úrazů při pádech. Je proto třeba kromě
vyhovující obuvi s bruslemi myslet i na další výstroj – přilbu a chrániče.
Začátečníkům se také doporučuje absolvovat kurz in-line bruslení pod
odborným vedením. (B. Vaníčková: Zdravý pohyb na kolečkách. Věk není
rozhodující. PD 7.7.2011, s. I)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v jedné ze šarží neperlivé minerální vody Aquila Aqualinea pro potraviny nepřípustné bakterie.
Opakovaná kontrolní analýza vzorků prokázala, že bakterie, které odhalily
první testy, nejsou patogenní. Výrobní šarže však musela být přesto stažena. (koz: Bakterie nebyly nebezpečné. PD 7.7.2011, s. 5)
Nemocnice Na Homolce má od loňska tým klinických farmaceutů.
Jejich úkolem je posoudit u každého pacienta lékovou léčbu, najít duplicity
v podávání léků, zjistit riziko nežádoucích interakcí s jinými léky či potravinami a vhodnost daného léku a jeho dávky vzhledem ke zdravotnímu
stavu pacienta. Ve spolupráci s lékařem tak klinický farmaceut upravuje
předpis léků v závislosti na aktuálním zdravotním stavu pacienta. Zpracovává také seznam vysoce rizikových léčiv. (V. Pergl: Kliničtí farmaceuti
kontrolují správnost předepsaných léků. Právo 7.7.2011, s. 2)
VZP letos vydá na zdravotní péči 143,2 miliardy Kč, ve srovnání s loňskem o 1,9 % méně. Podle ředitele VZP P. Horáka by ze základní pojistné ochrany mělo být financováno všechno to důležité, kdy jde skutečně
o život a o zdraví. U všeho ostatního by měl mít pacient možnost volby, buď
si zaplatit sám nebo se připojistit. Minimálně pět procent výkonů, které
zdravotnická zařízení pojišťovně účtují, podle jeho názoru vůbec nebylo
provedeno. (V. Pergl: Rezervy ve zdravotnictví jsou více než 20 miliard, ale
možná i dvojnásobné. Právo 7.7.2011, s. 16)
Skupinu turistů zastihla v červenci na Šumavě bouřka. V těsném sousedství dvou z nich, schovaných mezi suchými kládami, udeřil blesk. Přestože neutrpěli viditelné zranění, byli záchranáři převezeni do nemocnice
v Prachaticích. Úder blesku na Prenetu v r. 2008 jednoho turistu usmrtil.
(M. Kilián: Po úderu blesku na Šumavě skončili dva lidé v nemocnici. PD
8.7.2011, s. 7)
Nejčastější příčinou úmrtí dětí v ČR jsou úrazy. Přestože statistiky
vykazují jejich postupný pokles, ročně vezmou život zhruba 200 dětem
a mladistvým. V tomto směru patří ČR mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí
v důsledku úrazů. Jen u České pojišťovny bylo v r. 2010 hlášeno 9900 případů všechny typů zranění dětí. Podle ÚZIS bylo v r. 2009 v chirurgických
ambulancích ošetřeno 525 803 úrazů dětí a mladistvých do 20 let. (J. Winter:
Nejčastější příčinou úmrtí dětí v Česku jsou úrazy. Právo č. 166, 18.7.2011,
s. 1 a 4)
Nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války našli dělníci, opravující tramvajovou trať na Karlovarské ulici. Okolí pěti set metrů od místa
nálezu muselo být evakuováno, byla zastavena městská doprava. Pacienti
v nemocnici Privamed byli přesunuti z pokojů, které měly okna směrem
k místu nálezu pumy. Výbušninu odvezli pyrotechnici do vojenského prostoru Jince ke zneškodnění. Večer se lidé mohli vrátit do svých domovů. (J.
Nathanská: Nevybuchlá letecká puma na šest hodin ochromila Plzeň. PD
25.7.2011, č. 172, s. 1)
Regresní terapie je založena na znalostech fungování lidské psychiky
a paměti. „Zapomenout něco“ však neznamená, že byly z paměti odstraněny jakékoliv záznamy. Plně si neuvědomujeme všechny informace, ale
jen některé z nich. Při regresní terapii z podvědomí „vytáhneme“ chybějící informace na vědomou úroveň a tím doplníme chybějící články řetězu. Regresní terapie se provádí při plném vědomí. (A. Bernardová: Co je
regrese a k čemu slouží. PD 16.8.2011-Letní příloha, s. 9)
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NOVÉ KNIHY: DÍTĚ, SPORT A ZDRAVÍ
V letošním roce vydalo nakladatelství Galén
již druhou knihu z oblasti sportovní medicíny,
tentokrát s názvem Dítě, sport a zdraví. Hlavní
autoři a pořadatelé jsou:
prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.
LF UK a FNM, Praha), doc. PaedDr.. Pavel
Kolář, Ph.D. (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM, Praha)
a prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.(Katedra
lékařských a humanitních oborů, FBMI
ČVUT, Praha).
Autoři jednotlivých kapitol jsou:
- prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., Ústav soudního lékařství 2. LF UK, Praha
- doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., Katedra
psychologie FFUJEP, Ústí nad Labem
- prof. MUDr. Jan Janda, CSc., Pediatrická
klinika 2. LF UK a FNM, Praha
- doc. MUDr. PaedDr.. Jan Kálal, CSc., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
2. LF UK a FNM, Praha
- prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc., Klinika
rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.
LF UK a FNM, Praha
- PhDr. Jaroslav Nekola, Antidopingový
výbor ČR
- prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha
- prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc., Oddělení
biomechaniky FTVS UK, Praha
- doc. PaedDr.. Tomáš Perič, Ph.D., Katedra
pedagogiky, psychologie a didaktiky FTVS
UK, Praha
- doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., Klinika
rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.
LF UK a FNM, Praha
- doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., Stomatologické centrum Praha
- prof. MUDr. Václav Zeman, CSc., Ústav
tělovýchovného lékařství LF UK Plzeň
- PaedDr. Irena Zounková, Ph.D., Klinika
rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.
LF UK a FNM, Praha
V současné době se mimo jiné změnil
i pohled na sportovní aktivity člověka, zejména v dětském věku. Sedavý způsob života se
snažíme kompenzovat organizovanou aktivitou, která však obvykle přináší tělesnou zátěž
nesmíšenou, na rozdíl od zátěže, s níž se naši
předkové setkávali při fyzické práci. Sport má
u dnešního dítěte reagovat na změněný způsob života, měl by stimulovat aktivní zdraví,
výkonnost, ale i proces růstu a vývoje. V první
řadě musí přinášet radost ze hry, nikoli řeholi
organizovaného tréninku, protože mnohdy se
sport u současných dětí stává rizikovou činností, zejména v nejmladších věkových kategoriích.
Autoři publikace se proto snaží poukázat
na některé základní požadavky mladého organismu, který se dokáže nadchnout, ale často
nikoli bránit. Pořadatelé přizvali ke spolupráci
zástupce všech specializací: lékaře, pedagogy,
psychology i trenéry, aby monografie nabídla
komplexní multidisciplinární pohled.
Kniha bude užitečná pro orientaci praktického lékaře v této oblasti, pro odborníka, který
chce využít přínos pohybu pro svého pacienta,

pro rehabilitačního pracovníka i pro studenty
medicíny a rehabilitace.
1. kapitola Růst a vývoj dítěte z pera J. Jandy pojednává o somatickém vývoji dětí. Cenná
je rovněž predikce výšky chlapců a dívek na
základě výšky rodičů. Je uveden i vývoj krevního tlaku a složení dětského těla.
2. kapitola Pohybový systém dítěte (autoři
Zounková, Kučera, Dylevský) má podkapitoly
Dítě a pohyb, rozdělené podle vývojových etap,
dále obecná anatomie dětského pohybového
systému, stavba dětského kloubu a svalu.
3. kapitola Specifika biomechaniky dětského organismu (Otáhal) se zabývá biomechanikou dolní končetiny a chůze a úrazovou biomechanikou.
4. kapitola Vývoj tělesné zdatnosti a výkonnosti dětí (Máček) pojednává o vývoji a významu energetiky v dětském věku, o aerobní a
anaerobní výkonnosti v dětství, o odpovědi
oběhu na tělesnou zátěž u dětí a o rizikách
poruch oběhu při intenzivním tréninku. Dále
se zabývá odpovědí ventilace na tělesnou
zátěž dětí, regulací dýchání, možnostmi ovlivnění sexuálního zrání a vlivem tréninku na
imunitu.
Také rozebírá některé aspekty trénovatelnosti a tréninku v dětském věku.
5. kapitola Posturální funkce (Kolář, Zounková) se zabývá posturou, definicí pojmu a jejím vývojem v průběhu růstu.
6. kapitola Základní pohybové schopnosti
v dětském věku (Kučera, Zounková) se zabývá obratností, rychlostí, silou a vytrvalostí
u dětí. Významná je kapitola 7., která pojednává o zásadách výběru sportu v dětském věku
(Kučera). Na ni navazuje kapitola 8. téhož
autora o vhodných a nevhodných sportech pro
děti.
9. kapitola Sportovní příprava dětí (Perič) se
zabývá organizací a metodikou výběru talentů,
rozvojem základních pohybových schopností,
strukturou tréninkové jednotky i možným
výběrem dětí pro vrcholový sport.
10. kapitola Zásady vyšetření adepta dětského závodního sportu (Radvanský) uvádí
nezbytná i doplňková lékařská vyšetření sportujícího dítěte.
11. kapitola Klinické vyšetření motorických
funkcí u dítěte (Kolář) rozebírá vyšetření
posturálních funkcí, stoje a jeho modifikací,
chůze a uvádí klinické vyšetření praktických
funkcí.
12. Psychologické faktory sportovní činnosti dítěte (Hátlová) jsou uvedeny v souvislosti
s jednotlivými fázemi vývoje dětí.
13. Únava ve sportu (Kučera) se zabývá jak
fyziologickou únavou, akutní i chronickou,
tak patologickou únavou akutní (přetížení)
a chronickou (přetrénování).
14. Základy sportovní traumatologie dětí
(Kučera, Ramba) pojednává o úrazech hlavy
a obličeje, o prevenci úrazů a smrtelných úrazech v dětském věku.
15. Indikace, kontraindikace a opětovný
návrat ke sportu (Kučera, Radvanský) se
věnuje obecně této problematice a specificky
pak dětským pacientům s onkologickým onemocněním.
16. Výšková hypoxie v dětském věku
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(Ošťádal) pojednává o změnách po reakci
na vysokou nadmořskou výšku a adaptaci na
výškovou hypoxii. Nechybí ani podkapitoly
vysoká nadmořská výška a sportovní trénink,
transport letadlem a onemocnění ve vysoké
nadmořské výšce.
17. Termoregulace u dětí a otužování z pera
plzeňského autora V. Zemana se zabývá
zvláštnostmi termoregulace u dětí, fyzickou
aktivitou v horku včetně poškození organismu, prevencí přehřátí a adaptací na teplo.
Další podkapitolou je fyzická aktivita v chladu
s možností ochrany proti tepelným ztrátám.
Uvedeny rovněž zdravotní rizika při fyzické
aktivitě v chladu a možnosti adaptace na chlad
u dětí. Zvláštní podkapitola je věnována možnostem otužování dětí.
18. Problematika dopingu dětí (Nekola).
Stať se zabývá zakázanými látkami a metodami, které jsou uvedeny na dopingové listině.
19. Postižené dítě a sport (Kálal) uvádí
diagnózu a stupeň funkčního postižení dítěte
a typy postižení.
20. Náhlá netraumatická smrt dětí a mladistvých při tělesné zátěži (Bouška) pojednává
o poruchách převodního systému srdce, hypertrofické, dilatační, restriktivní kardiomyopatii
a arytmogenní kardiomyopatii pravé komory.
Podkapitolou i Marfanův syndrom, vrozené
vady věnčitých tepen a záněty srdečního svalu.
Základní a doporučená literatura k jednotlivým kapitolám je uvedena v závěru knihy,
stejně jako seznam zkratek a rejstřík. Kniha je
formátu A4, má 190 stran a doporučená cena
je 290 Kč.
(V.Zeman)
Dovětek redakce:
Kniha je kolektivní dílo 16ti převážně
pražských autorů. Je potěšující, že mezi jedinými dvěma mimopražskými autory byl vyzván
ke spolupráci také prof. MUDr. Václav Zeman,
CSc. z naší LF.
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VÝSTAVA „TUŠENÍ“ V GALERII TVRZ LNÁŘE 1.–30.10. 2011
Po celý říjen byly v galerii Tvrz Lnáře k vidění výtvarná díla našeho
kolegy doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc., přednosty Psychiatrické kliniky
FN v Plzni a člena naší redakční rady. Milovníci umění měli možnost
setkat se s výtvarnou produkcí Jiřího Berana v posledních dvou letech
opakovaně při výstavách v PL Dobřany, v mázhausu plzeňské radnice,
na zámku v Březnici a naposledy po celý říjen v restaurovaném objektu
tvrze před vstupní branou hlavního areálu lnářského zámku. Otiskujeme asi nejvýstižnější komentář k výstavě z pera samotného autora.
Slovo autora k výstavě
Letošní asambláže Jiřího Berana se nalézají na pomezí mezi obrazem
a sochou. Obraz chápeme zpravidla jako dvojrozměrný, zatímco socha
je trojrozměrná. Asambláže z roku 2011 jsou zčásti podobnější obrazům
a zčásti trojrozměrným skulpturám jako tomu je u objektu Zlatý řez,
který jen rámem upomíná na obraz, jinak je spíše sochou.
Jiří Beran letos činí pokus spojit nespojitelné a sice rozměr dvojrozměrný s trojrozměrným, spojit obraz se sochou. Vytvořit obraz – sochu nebo
sochu – obraz. Výsledkem je prolínání obojího: obrazového ztvárnění se
sochařským, dvojrozměrného s trojrozměrným a je jen na divákovi,zda
se rozhodne pro vjem dvoj - či trojrozměrný, zda bude vidět v díle obraz
či sochu nebo si řekne, že je to vlastně jedno a bude rozumět dílu tak,

že mu něco připomíná, nějaký vjem, dojem či zážitek, který si zrovna
nezcela jasně neuvědomuje, nevybavuje, ale těsně se k vybavení si toho
původního blíží, leč naprosté jistoty se dobrat nemůže. Přesto ten pocit
známosti při setkání s objektem je mu zcela zřejmý. Nakonec může zvolit
klidnou rezignaci a spokojit se s tušeným.
Jakékoli názvy či pojmenování děl je zbytečné a jen by to odvádělo
divákovu pozornost od jeho vlastního tušení. Jen pocit tušení je zde zdrojem nejsilnějšího divákova zážitku. Obsah tušeného je navýsost individuální, není určen ke sdělování a tudíž raději ani sdělován býti nemá. Navíc
poznamenati dlužno, že jakékoli vyjádření obsahu a povahy tušeného
jest předem odsouzeno k nezdaru neb slova nejsou určena k uchopování
takového fenoménu a jen skutečný básník může se tu a tam blížit ke slovnímu vystižení podstaty toho, co on sám tuší.
Tušení pohybuje se na samém rozmezí mezi vědomím a nevědomím
a tak není ani divu, že dobrat se toho, kam tušení směřuje jest vyloučeno. Avšak již sám pocit tušení podobá se objevu, nad nímž lze právem
jásat…
Přeji divákovi, aby jeho tušení zde byla blahá….
1. října 2011
Jiří Beran
(r)

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA
PRANOSTIKY
Září víno vaří, říjen víno pije.
Teplé září - říjen se mračí.
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny potrvají.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně
studený.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se
přikrádá.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy
víc.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
O svaté Tereze po střechách mráz leze. (3.10.)
Svatý František – ani léto ani kožíšek. (4.10.)
Kdo se těší, že na Diviše zasel, ať se netěší na
úrodu. (9.10.)
Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.
(16.10)
Svatý Havel - hrozen shozen, svatý Judy - válí
sudy.
Svatý Haštal - vymeť maštal. (26.10.)
Na Šimona a Judy zima spadne z půdy, až po
svatém Vojtěchu zase bude ejchuchu. (28.10.)
Na Šimona a Judy kočka leze z půdy.
ŽIVOTNÍ MOUDRA
Zdraví je předpokladem všeho.
(Miloš Kopecký)
Na světě existuje jen jedno hrdinství, vidět svět
takový jaký je, a zamilovat si ho.
(Michelangelo Buonarroti)
Vlci se navzájem nepožírají.
(Honoré de Balzac)
Myšlenky nemohou přežít, jestliže člověk za ně
nemůže bojovat.
(Thomas Mann)
Aforismus, i když nic neříká, aspoň nezdržuje.
(Stanislaw J. Lec)
Štěstí neexistuje, jsou jen šťastní lidé.
(Rémy de Gourmount)

Sestrou poctivé mysli je chudoba.
(Titus Petronius)
Lenoch je ten, kdo nepředstírá, že pracuje.
(Alphonse Aplaus)
Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž
promluví.
(České přísloví)
Nejhorší způsob chudoby – chudoba ducha.
(Anglické přísloví)
Toužíme být milování brutto, nikoli netto.
(Friedrich Hebbel)
Vady velkých jsou radostí lidí malých.
(Benjamin Disraeli)
Inteligence není choroba nakažlivá.
(Oscar Wilde)
Nelze utíkat se zajíci a lovit s lovci.
(Anglické přísloví)
Moudrost je dcerou zkušeností.
(Leonardo da Vinci)
Manželé se v autobuse poznají podle toho, že
na sebe nemluví.
(Jan Werich)
Špinavý svět mluví o těch, kdo špínu odstraňují,
že ji přinesli.
(Karl Kraus)
Náklonnost nebo nenávist zkreslí k nepoznání
spravedlnost.
(Blaise Pascal)
Okno do světa lze zakrýt novinami.
(Stanislaw J. Lec)
Nebezpeční jsou snílci bez fantazie.
(Jiří Žáček)
Chování si lidé předávají jako choroby.
(Francis Bacon)
Inteligentní ženy si vždycky berou blázny.
(Anatole France)
Chci zemřít svou vlastní smrtí. (na dotaz, proč
nechce přivolat lékaře).
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
Každá radost má své meze.
(Jean Dutourd)
Není to víno, co činí člověka opilým, je to on
sám.

Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.
(Lucius A. Seneca)
Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají,
že někde svítí světlo.
(Ruth Rendellová)
Přesnost je zloděj času.
(Oskar Wilde)
Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých
dávkách.
(Waldo Emerson)
Knihami mrtví poučují živé.
(R. de Chateaubriand)
Bůh stvořil svobodu, člověk otroctví.
(Chénier)
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