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HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA A DNEŠEK
Nehodlám se pohnouti od nikoho, ať je to kdokoli, abych mu podal
jedu nebo abych mu dal za podobným účelem radu. Nedám žádné ženě
vložku do pochvy s tím úmyslem, abych zabránil oplodnění nebo přerušil vývoj plodu.
Svůj život i své umění budu ceniti jako posvátné; nebudu dělati operace kamene, a vstoupím-li do domu, vejdu tam pro blaho nemocných,
zdržím se všeho počínání nešlechetného, neposkvrním se chlípným
dotekem se ženami, muži, se svobodnými ani s otroky.
O všem, co uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti
s ním, zachovám mlčení a podržím to jako tajemství, nebude-li mi dáno
svolení k tomu, abych to řekl.
Udržím-li pevně a dokonale věrnost této přísaze, buď mi za to dán
šťastný život a budoucí zdar ve výkonu povolání, aby má pověst došla
chvály pro všechny časy; kdybych se však proti této přísaze prohřešil, ať
mě stihne pravý opak.“
Ve dvacátém století však dochází k výrazné obsahové změně v nazírání na povinnosti lékařů a dalších zdravotníků, a proto jsou formulovány etické kodexy, které jen volně navazují na klasickou Hippokratovu
přísahu a respektují jen její obecný důraz na mravnost.
Původní Hippokratova přísaha je v některých svých formulacích
z dnešního hlediska kontraproduktivní. Odvolává-li se tedy dnes kdokoliv na klasickou Hippokratovu přísahu a žádá, aby ji lékaři plně
dodržovali, žádá tím de facto i něco nesplnitelného a dává tím najevo
i svou neznalost textu této přísahy.
-jak-

V prostředcích masové komunikace se dnes často různí autoři odvolávají zejména při hodnocení práce a činností zdravotnických pracovníků (především lékařů) na Hippokratovu přísahu. Málokdo z nich
však zná její skutečné znění a netuší, že dnešní lékaři jsou vázáni svým
promočním slibem, který se od původní Hippokratovy přísahy výrazně
odlišuje.
Hippokratova přísaha byla napsána v 5.století před naším letopočtem a je dílem několika autorů. To je pravděpodobně i důvodem, proč
existuje více variant tohoto textu. V průběhu staletí byla tato přísaha
opakovaně upravována, avšak základní strategie – jak se má lékař chovat vůči pacientovi, kolegům a veřejnosti – byla v podstatě zachována.
Nechme však zaznít slova připisovaná právě Hippokratovi v nejčastěji
uváděné verzi:
„Přísahám při lékaři Apollonu, při Hygiei a Panacei, volám za svědky
všechny bohy a bohyně, že ze všech sil a s plným vědomím budu plnit
tento slib:
Budu si vážiti svého mistra v tomto umění jako svých vlastních rodičů, budu se s ním dělit o svůj příjem, budu mu dávati to, čeho bude míti
nedostatek; budu pokládati jeho děti za své bratry pokrevné a ze své
strany vyučím je v tomto umění bez odměny a bez závazků.
Umožním účast na vědění a naukách tohoto oboru především svým
synům, dále synům svého mistra a potom těm, kdo zápisem a přísahou
se prohlásí za mé žáky, ale nikomu jinému.
Aby nemocní opět nabyli zdraví, nařídím opatření podle svého nejlepšího vědění a posouzení a budu od nich vzdalovati všecko zlé a škodlivé.

DOKTORSKÁ SPONSE LÉKAŘSKÝCH FAKULT UNIVERZITY KARLOVY
Každý rok skládají absolventi naší Lékařské fakulty při slavnostní promoci v pražském
Karolinu lékařský slib. Promotor přednáší slib
v latině, které však někteří účastníci promocí
nerozumějí a dotazují se často na významový obsah slibu; řada účastníků se také mylně
domnívá, že jde o původní Hippokratovu přísahu, jejíž text se však od soudobého promočního slibu významně liší.
Proto na opakované žádosti předkládáme
našim čtenářům latinské znění lékařského slibu i jeho český překlad.
Promotor:
Doctorandi clarissimi, examinibus, quae ad
eorum, qui in arte medica doctoris nomen ac
honores consequi student, doctrinam et facultatem explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis , nos adiistis desiderantes, ut vos eo
honore in hoc solemni consessu ornaremus.
Prius autem fides est danda , vos tales semper
futuros , quales vos esse iubebit dignitas, quam
obtinueritis, et nos vos fore speramus.
Spondebitis igitur:
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua
summum in arte medica gradum ascenderitis,
piam perpetuo memoriam habituros, eiusque
res ac rationes, quoad poteritis,adiuturos:

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus
sum, integrum incolumemque servaturos:
POSTREMO doctrinam, qua vos nunc
polletis, cum industria vestra culturos et cum
omnibus incrementis, quae progrediente tempore haec ceperit, aucturos et in prosperitatem
hominum studiose conversuros, denique cunctis officiis, quae probum medicum sponsioni
Hippocraticae obtemperantem decent, ea quae
par est humanitate erga quemcunque functuros
esse;
HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI ?
(doktorandi jednotlivě přísahají na žezlo)
Doctorand: SPONDEO AC POLLICEOR
Promotor:
ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS.
ERGO EO PROMOTOR RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI
MEDICNAE UNIVERSAE (MEDICINAE
DENTIUM) DOCTORES CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MEDICINAE UNIVERSAE (MEDICINAE DENTIUM) DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA
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POTESTATEMQUE UNIVERSAM ARTEM
MEDICAM EXERCENDI IN VOS CONFERO.
IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE
SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS
TRADO.
Český překlad sponse:
Promotor:
Vážení doktorandi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány
k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora veškerého lékařství (doktora zubního lékařství). Předstupujete
nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto
slavnostním shromáždění udělili hodnost, o niž
se ucházíte.
Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená
hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.
Slíbíte tedy:
Především, že trvale uchováte ve vděčné
paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete nejvyšší hodnosti v lékařském umění a že vždy
budete podle svých sil podporovat její činnost
a zájmy;

Dále, že hodnost, kterou vám udělím, zachováte bez poskvrny a bez úhony;
Konečně, že budete s pílí pěstovat nauku, kterou jste si nyní osvojili, a budete své vědomosti rozšiřovat o nové poznatky, které lékařská
věda během času získá, a obracet je usilovně
ve prospěch lidstva a že budete plnit všechny
povinnosti, jaké přísluší podle Hippokratovy

přísahy řádnému lékaři, a postupovat s náležitou lidskostí vůči komukoliv.
Slibujete to na své dobré svědomí?
Doktorand: Slibuji a přísahám!
Promotor:
Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám
udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.
Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás

z moci svého úřadu ustanovuji doktory veškerého lékařství (doktory zubního lékařství),
vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám
všechna práva a výsady doktorů veškerého
lékařství (doktorů zubního lékařství) a možnost vykonávat lékařské povolání. Na doklad
toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Karlovy univerzity.
-jak-

1. PROSINEC – SVĚTOVÝ DEN AIDS
Loni jsme při příležitosti Světového dne AIDS uvedli hrozivé statistické
údaje - Každou minutu zemře ve světě v souvislosti s HIV/AIDS jedno
dítě, každých patnáct sekund se HIV nakazí jeden mladý člověk ve věku
15 - 24 let a v důsledku AIDS osiří dítě. Každý den následkem tohoto onemocnění osiří více než čtyři tisíce dětí (*).
Ke stávající situaci v ČR a v Plzeňském kraji nám sdělil čerstvé informace doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., přednosta Infekční kliniky a vedoucí AIDS centra FN a LF UK v Plzni: „Podle oficiálních údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS v Praze ke dni 30.11.2011 žije v ČR 1663 osob
s trvalým bydlištěm na našem území s potvrzenou infekcí HIV. Z tohoto
počtu 337 osob má již rozvinuté onemocnění (AIDS). K těmto počtům však
musíme připočítat ještě 346 HIV-pozitivních cizinců, z nichž 39 již má AIDS.
Přestože neznáme údaje za prosinec 2011, pravděpodobně již nebude překročena magická hranice 180 nově infikovaných během jediného roku, jak
tomu bylo v roce 2010. Tradičně nejvíce nově infikovaných pochází z Prahy a Středočeského kraje (84 osob), ale ani náš kraj letos nezaostal. Jsme
s 12 nově infikovanými osobami hned na dalším místě. V zastoupení nově
infikovaných dle pohlaví, způsobu nákazy a věkového složení rovněž není
větší rozdíl proti minulým letům. Uvedené počty představují pouze špičku ledovce. Kolik osob infikovaných virem lidského imunodeficitu dosud
o své nákaze neví? Situace však není optimistická ani v oblasti preventivních
programů a dalších aktivit, k nimž jsme se zavázali v rámci mezinárodních
smluv, majících zajistit kontrolu nad novými nákazami. Na celou problematiku HIV/AIDS je ministerstvem zdravotnictví, tak jako v roce minulém,
vyčleněna jen nepatrná finanční částka (3 mil Kč), což nestačí ani pro potřebu Národní referenční laboratoře, ani k zajištění základního provozu Domu
světla v Praze. Další projekty, které byly v minulých letech úspěšně řešeny
tak v podstatě nemají šanci na úspěch a řešitelé je proto raději ani nepřihlašují. Situace v jiných evropských zemích je naštěstí poněkud optimističtější. V oblasti terapie se můžeme těšit z nově zavedeného nenukleosidového
inhibitoru reverzní transkriptázy HIV-1, etravirinu, který, na rozdíl od svých
předchůdců, má méně nežádoucích účinků a vyšší genetickou bariéru odolávající řadě rezistentních kmenů HIV-1. Také předběžné výsledky právě probíhajících klinických studií s dalšími novými léky nebo léčebnými režimy,
které byly prezentovány ve dnech 12.-15.10.2011 na kongresu Evropské
klinické společnosti pro AIDS (EACS) v Bělehradě, se jeví ve velmi příznivém světle. Přestože většina závěrů studií vyznívá pozitivně, nelze zatím
v nejbližší době očekávat úplné vyléčení, tj. odstranění HIV z organismu
nakaženého jedince.“
(r)

Na celém světě si připomínáme 1. prosinec jako Světový den AIDS. Jeho smyslem je
zhodnotit výsledky kampaně proti této zákeřné
nemoci a upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií.
Tématem letošního dne je „odpovědnost“,
a to odpovědnost politická, ale i odpovědnost na
všech úrovních. Je nutné zlepšit ochranu všech
zranitelných skupin, ať už jsou to lidé HIV pozitivní, mladí lidé, muži i ženy
poskytující sexuální služby, injekční uživatelé drog či muži praktikující
homosexuální sex. Politici musí spolupracovat s nevládními organizacemi,
jejichž funkce je v této oblasti nezastupitelná.
Odpovědnost se však nevztahuje pouze na ty, kteří ve svých rukách třímají politickou moc. Týká se nás všech zejména proto, že AIDS je nadále
na vzestupu, počet infikovaných i nemocných na celém světě roste. Vyplývá
to z nejnovějších údajů Společného programu OSN pro AIDS (UNAIDS)
a Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle „AIDS Epidemic
Update“ žije v současné době na světě okolo 40 milionů HIV pozitivních.
V roce 2011 bylo nově infikováno 4,3 milionu osob, 65% z nich ve státech
subsaharské Afriky. Nejvýrazněji se epidemie šíří ve Východní Evropě
a Střední Asii, kde ve srovnání s rokem 2004 došlo k více než sedmdesátiprocentnímu nárůstu počtu nově infikovaných HIV. Počet obětí AIDS jen
za letošní rok dosáhl téměř 3 milionů.
Epidemie AIDS není omezena pouze na rozvojové země, má globální
vliv. Přestože asi dvě třetiny infikovaných žijí v subsaharské Africe, epidemie se šíří značnou rychlostí zejména ve Východní Evropě a Střední Asii.
V některých zemích v jižní části Afriky je virem HIV infikován každý třetí člověk. V důsledku epidemie pak dochází k úbytku pracovní síly, roste
počet sirotků, oslabuje se infrastruktura i sociální systémy. Země postižené
velkým počtem HIV pozitivních nemohou rozvíjet programy udržitelného
rozvoje a využívat obnovitelné zdroje z důvodu jejich finanční nedostupnosti a vytvářejí tak další zátěž pro životní prostředí. HIV/AIDS je často
také důsledkem obchodování se ženami i válečných konfliktů. HIV pozitivní a nemocní AIDS jsou v mnoha zemích stigmatizovaní a stavěni na
okraj společnosti.
U nás sice existuje Národní program HIV/AIDS, jak ale konstatovala
jeho manažerka Džamila Stehlíková, tato smrtelná nemoc není ani zdaleka tématem naší společnosti. Počet infikovaných stále stoupá. Do nejohroženější skupiny patří díky mizivé informovanosti dívky ve věku kolem
20 let! Tato situace se stala loni impulzem pro založení iniciativy Art for
Life, snažící se probudit veřejnost z ignorování problému a upozornit na
nebezpečí nemoci, která je celosvětově nejen zdravotním, ale už i ekonomickým problémem.

*D. Sedláček: . prosinec - Světový den AIDS. Facultas nostra č. 98/2010,
str.1-2

3. PROSINEC – MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Mezinárodní den postižených osob si každoročně připomínáme s cílem zvyšovat informovanost a pochopení pro situaci handicapovaných lidí a podporovat jejich práva a zlepšování
životních podmínek. V letošním roce, kdy zároveň slavíme 50. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, je na místě připomenout si
úvodní slova tohoto významného dokumentu: „Uznání přirozené důstojnosti a rovných
a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je
základem svobody, spravedlnosti a míru ve
světě.“
Téma letošního Mezinárodního dne
postižených osob – „umění, kultura a nezávislý život“ - odráží řadu otázek zásadního významu zahrnutých ve Světovém akčním programu
na podporu postižených osob, který Valné

shromáždění přijalo v roce 1982. Umělecká
a kulturní činnost poskytuje příležitost pro
vyjádření sebe sama a v tomto ohledu nás práce postižených lidí nejen obohacuje, ale zároveň osvětluje univerzálnost lidského ducha.
Možnost nezávislého života postižených lidí,
založená na rovnoprávné dostupnosti základních služeb a příležitostí k získání produktivního a adekvátně výnosného zaměstnání, je rovněž cestou k dosažení plné účasti postižených
na životě společnosti.
Plné zařazení do dnešního světa zahrnuje také přístup k počítačům a počítačovým
sítím. Internetová stránka OSN pro „postižené
osoby“ (un.org/esa/socdev/disabled) funguje
v souladu s mezinárodními technickými pravidly pro dostupnost sítě Internetu. Tato technic2

ky nejmodernější stránka, vytvořená a spravovaná Odborem pro sociální politiku a rozvoj,
obdržela v roce 1998 Pamětní ocenění Bernarda Posnera od Výboru pro postižené „Lidé
lidem“ (People-to-People), což je nezisková
organizace usilující o podporu mezinárodního
porozumění a komunikace v této oblasti.
V úsilí o dosažení „společnosti pro všechny“
je nutné, abychom věnovali větší pozornost
otázce postižených lidí při vytváření programů
a plánů. S tím, jak se společnosti celého světa
stávají stále více různorodými, jsou zároveň
čím dál více schopny plnit nejrůznější přání
a představy jednotlivců o životním stylu. Motto
50. výročí Všeobecné deklarace lidských práv –
„lidská práva pro všechny“ - získá smysl pouze
tehdy, bude-li se vztahovat i na postižené lidi.

Takzvané „tiché utrpení“ však zažívá stále
více než půl miliardy lidí na celém světě, kteří jsou handicapováni v důsledku mentální,
fyzické nebo smyslové poruchy či poškození.
Zhruba 80 procent postižených celého světa
žije v rozvojových zemích. Často trpí předsudky a nevědomostí jejich okolí a tím, že nemají
přístup k základním službám. Jejich životy jsou
často omezovány fyzickými a sociálními bariérami a nedostupností prostředků a zdrojů.
Tento „tichý stav ohrožení“ je pro mezinárodní
společenství výzvou k hledání řešení, která by
zbavovala životy postižených žen, mužů a dětí
oněch nadbytečných problémů, se kterými se
musí potýkat.
Z mezinárodních studií prováděných na
celém světě vyplývá, že:
 přestože příčiny některých postižení jsou
vrozené, jiným, které jsou důsledkem lidského
chování, lze předejít. Mezi ně spadá například
alkoholismus a konzumace drog, traumata po
dopravních, pracovních a domácích nehodách,
násilí a ozbrojené konflikty.
 podle Mezinárodního výboru červeného
kříže a organizací Červeného půlměsíce je ve
více než 60 zemích rozmístěno zhruba 110 milionů nášlapných min a odhaduje se, že za každý
týden tyto miny mrzačí a zabíjí asi 500 lidí.
 Podle globálních odhadů trpí více než 300
milionů lidí vážným či mírným postižením.
 Přestože obrna byla ve více než 110
zemích světa vymýcena, objevují se stále miliony nových případů tohoto onemocnění.
 Podle odhadů Světové banky žijí zhruba
dvě třetiny všech vážně či mírně postižených
lidí v chudobě.
 Bývalý prezident Světové banky Robert
McNamara prohlásil, že ženy mají menší přístup k takovým základním službám jako zdravotní péče, vzdělání a rehabilitace v zaměstnání,
a proto mnohé žijí „v podmínkách pod hranicí
lidské důstojnosti“.
 Třicet procent světové populace stále žije
v oblastech s nedostatkem jodu, což způsobuje
větší riziko vzniku fyzického a mentálního oslabení a kretenismu.
 V rozvojových zemích je dostupnost
vzdělání pro handicapované osoby značně
nižší než pro ostatní obyvatelstvo, zatímco ve
vyspělých zemích se míra dostupnosti vzdělání
postižených blíží standardu ostatního obyvatelstva.
 U osob starších 45 let se s každými dalšími
deseti lety značně zvyšuje výskyt a rozšířenost
postižení. Například z údajů z Botswany vyplývá, že podíl postižených osob v rámci věkové
kategorie 65 let a více je osmkrát větší než
v rámci celkové populace.

Od svého vzniku usiluje Organizace spojených národů o zlepšení postavení postižených
lidí a o zkvalitnění jejich životů. Roku 1971
přijalo Valné shromáždění „Deklaraci práv
mentálně postižených osob“. Roku 1975 přijalo Valné shromáždění „Deklaraci práv handicapovaných osob“, která stanovuje stejná
občanská a politická práva postižených osob
a ostatní populace. V roce 1976 vyhlásilo Valné shromáždění rok 1981 za Mezinárodní rok
postižených osob (IYDP).
V roce 1982 přijalo Valné shromáždění Světový akční program v souvislosti s otázkami postižených osob jakožto hlavní výsledek
Mezinárodního roku postižených osob. Období od roku 1983 do roku 1992 bylo Valným
shromážděním prohlášeno za Dekádu OSN
věnovanou otázkám postižených osob, čímž byl
určen časový rámec, během něhož vlády měly
zavést a uplatnit aktivity doporučované Světovým akčním programem. V roce 1989 přijalo
Valné shromáždění „Tallinský souhrn postupů
při aktivitách v zájmu rozvoje lidských zdrojů
v oblasti postižených osob“, který poskytuje
rámec pro podporu účasti, výcviku a zaměstnávání postižených osob na všech úrovních vládních ministerstev a státní správy.

V roce 1992 rozhodlo Valné shromáždění
o tom, že Dobrovolný fond OSN pro Dekádu postižených osob - původně založený jako
Fond pro Mezinárodní rok postižených osob
- bude mít novou úlohu podporovat praktické
úsilí o dosažení cíle „společnosti pro všechny“ do roku 2010. V roce 1993 přijalo Valné
shromáždění „Standardní pravidla pro zrovnoprávňování příležitostí postižených osob“
jakožto hlavní výsledek Dekády postižených
osob. V roce 1994 generální tajemník OSN
ustavil funkci Zvláštního zpravodaje pro otázky postižených osob, který má být nápomocen
při monitorování a uplatňování Standardních
pravidel.
Ústředním tématem a nosnou myšlenkou
Světového akčního programu na podporu
postižených osob je „zrovnoprávnění příležitostí“. Jedná se o globální strategii zaměřenou na prevenci vzniku postižení, rehabilitaci
a zrovnoprávnění příležitostí postižených lidí
tak, aby měli možnost plně se podílet na všech
aspektech společenského i ekonomického života. Světový akční program se dále zaměřuje na
potřeby postižených žen, jimž je
třeba věnovat zvláštní pozornost
proto, že u nich často dochází k
případům takzvané „dvojí diskriminace“, tj. na základě jejich
pohlaví i postižení. Na ženy také
často doléhá tíha postižení jiného
člena rodiny, protože právě ony
mnohdy nesou zodpovědnost za
péči o něj.
3. prosinec byl poprvé vyhlášen světovým dnem zdravotně
3

postižených osob v roce 1981. V České republice
si tento den připomínáme od roku 1993. Mezinárodní den zdravotně postižených se týká lidí
postižených fyzicky, smyslově, duševně či mentálně. Podle odhadu přibližně 10 % světové
populace, což je 700 milionů lidí, trpí nějakým
postižením. Osmdesát procent postižených lidí,
tj. přes 500 milionů, žije v rozvojových zemích.
V České republice žije kolem jednoho milionu
zdravotně postižených lidí.
Zrovnoprávnění příležitostí spočívá i v možnostech stále širšího zapojení do Sportu zdravotně postižených. Původně byl sport zdravotně
postižených pojímán jen jako součást komplexní rehabilitace, později v souladu s širší koncepcí zdraví se do popředí dostaly širší zdravotní
i sociálně-psychologické aspekty, v návaznosti
na moderní pojetí společnosti, které reflektuje,
že její integrální a plnohodnotnou součástí jsou
i ti, kteří se liší od „průměru“ či „normy“.
U nás se problematice sportu zdravotně
postižených věnuje zvýšený zájem a publicita
pouze několik málo posledních let, snad díky
jistým změnám v sociálním vědomí, snad i díky
úspěchům našich handicapovaných sportovců na paralympiádách a mezinárodních soutěžích. Jedná se o řadu sportovních disciplin,
které pokrývají širokou oblast sportování osob
zdravých. Přitom se samostatně hodnotí nejen
výsledky v jednotlivých sportovních disciplinách, ale také odděleně kategorie podle stupně
a charakteru postižení tak, aby samo postižení
nezpůsobovalo podstatné znevýhodnění či naopak zvýhodnění jednotlivých závodníků. Do
jisté míry to lze považovat za obdobu kategorií
ve vzpírání, zápasu, veslování a dalších sportech. Ve sportu pro zdravotně postižené je možno předpokládat poněkud jinou motivaci nežli
u nepostižených sportovců. V řadě případů je
i u vrcholových sportovců důležitá zdravotní
motivace, tedy udržování dobré tělesné kondice, zvláště proto, že dosažený vítězný výkon
není naprostým vrcholem v dané disciplině,
ale jen nejlepším výsledkem vzhledem ke konkrétnímu postižení. Naopak, extrémní zátěž
u postižených sportovců často představuje vyšší riziko zhoršení zdravotního stavu (například
vznik dekubitů u paraplegiků nebo artrózy
u jednostranně amputovaných na dolní končetině). Ve sportu zdravotně postižených je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost léčebně
preventivní péči a v některých případech i tlumit přehnanou snahu o dosažení maximálních
výkonů za každou cenu. Významnou motivací
ke sportovní aktivitě bývá u postižených snaha o překonání izolace a závislosti a pozitivní
ovlivnění úrovně sebedůvěry.
Fyzická, psychická i sociální pozitiva sportu
tělesně postižených směřují k osvojení aktivního životního stylu, to znamená co možná
plnohodnotné začlenění do společnosti zdravých a případně i návrat ke sportu, kterému se
jedinec věnoval ještě před vznikem vlastního
postižení.
(r)
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tivním nástrojem regenerativní medicíny. Kmenové buňky mají ovšem
i svůj rub. Tentýž princip se totiž v jakési pokřivené formě uplatňuje
i v karcinogenezi. I u řady pevných nádorů či leukémií nalézáme koncepčně podobnou, byť aberantní buněčnou hierarchii. Tyto tzv. nádorové kmenové buňky jsou stále více považovány za onen trvalý buněčný
pramen nádoru, zodpovědný za biologické a klinické chování nádorů
v nejrůznějších situacích - růst primárního nádoru, rozsev a růst metastáz, nádorová recidiva či terapeutická rezistence. Z tohoto pohledu se
naopak kmenové buňky (v tomto případě nádorové) stávají preferovaným cílem nově vyvíjených terapeutických postupů v onkologii. Právě
tento široký význam problematiky kmenových buněk byl i příslibem
adekvátního zájmu vědecké obce, který se nakonec skutečně dostavil.
Současně jsme při této volbě ústředního tématu XX. Biologických dnů
sledovali i „sobecké“ plzeňské zájmy - problematika kmenových buněk
se začíná stále častěji objevovat na našich ústavech a klinikách (ústav
biologie, ústav histologie a embryologie, ústav lékařské chemie, ústav
patologické fyziologie, chirurgická klinika, hematologicko-onkologické
oddělení) a počítá se i s tím, že by se měl stát jedním z vědeckých témat
plánovaného Biomedicínského centra naší fakulty.
Jistým předělem mezi úvodním seminářem optické mikroskopie
a ústředním tématem XX. Biologických dnů, tj. tématikou kmenových
buněk, se stala anglicky provedená sekce věnovaná molekulární biologii nádorů - z předchozího textu je patrné, že velký důraz v současném studiu kmenových buněk je kladen právě na studium nádorových
kmenových buněk, a z tohoto pohledu se nám jevilo jako velmi vhodné
předřadit tuto obecnější sekci vlastní části věnované kmenovým buňkám. Problematika molekulární biologie nádorů je rovněž náplní několika odborných sekcí Čs. biologické společnosti, a tudíž jsme při koncipování konkrétního programu mohli rovněž využít tohoto poměrně
vysokého expertního zastoupení ve struktuře společnosti.
Konečně, posledním programovým blokem konference byly přednáškové prezentace vybraných posterových příspěvků; výběr provedl Programový výbor konference. Nepřekvapí, že i v této části byly významně
zastoupeny příspěvky věnované biologii nádorů.
Ústřednímu tématu kmenových buněk byl věnován celý prostřední
den konference - středa 26. října. Formálně byla tato část konference
rozdělena do dvou bloků - dopolední část probíhala v angličtině, odpolední pak česky. Celý den byl zahájen úvodní přednáškou doc. Andrease Junga (Patologický ústav, Ludwig-Maximilian Universität, Mnichov),
který jednak uvedl do problematiky kmenových, a zejména nádorových
kmenových buněk, a současně i přiblížil některé vlastní vědecké výsledky v oblasti kmenových buněk kolorektálního karcinomu. Toto téma
se v programu konference objevilo ještě dvakrát, což dobře odráží jak
relativně častý výskyt a tím i vysokou obecnou závažnost tohoto onemocnění, zejména v západních populacích, tak i naději, která je vkládána do vývoje nových terapeutických postupů právě s využitím poznatků
získaných studiem kmenových buněk tohoto nádoru. Tomuto tématu se
věnovala jak následující přednáška prof. Malcolma Alisona (Barts and
The London School of Medicine and Dentistry, Londýn), který se pokusil integrovat téma nádorových kmenových buněk kolorektálního karcinomu a normálních jaterních kmenových buněk - poněvadž játra tvoří
hlavní cílovou tkáň metastáz kolorektálního karcinomu, je otázka interakce obou populací kmenových buněk mimořádně zajímavá i závažná.
Problematika biologie kolorektálního karcinomu a jeho kmenových
buněk má ovšem i velmi významné české zastoupení - jedním z objevitelů signální dráhy Wnt – -katenin, která hraje při vývoji onemocnění
i v normální homeostatické regulaci střevního epitelu zásadní roli, je
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR
v Praze, a jeho přednáška byla jedním z vrcholů odpoledního českého
bloku. V oblasti nádorových kmenových buněk obecně se stále více ukazuje, že velmi významnou roli v udržování jejich kmenového charakteru
hrají elementy nádorového stromatu - to bylo téma Dr. Cariny Strellové
z laboratoře Prof. Arne Östmana z Karolinska Institutet ve Stockholmu. Také variace na toto téma se objevila v odpoledním českém bloku
- RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D., která zastoupila onemocnělého
prof. MUDr. Karla Smetanu Jr., DrSc. z Anatomického ústavu 1. Lékař-

Na sklonku října loňského roku (25.-27.10.) se na naší fakultě sešla
velmi reprezentativní sestava tuzemských i evropských badatelů, a to
u příležitosti celostátní vědecké konference s mezinárodní účastí - XX.
Biologických dnů. V devadesátileté historii Československé biologické společnosti a v bezmála padesátileté historii Biologických dnů je to
poprvé, co naše lékařská fakulta takto významně přispěla k vědecké
činnosti Čs. biologické společnosti, a je nám velkou ctí, že se tak stalo
právě u příležitosti jubilejních XX. Biologických dnů.
Když jsme začali přemýšlet nad vědeckým programem této konference, nemohli jsme si okamžitě nevzpomenou na bývalého dlouholetého vedoucího ústavu biologie naší lékařské fakulty doc. RNDr. Josefa Reischiga, CSc., který po léta organizoval v Plzni Semináře optické
mikroskopie, za významné podpory firmy Olympus CZ. Zcela vědomě
jsme proto na začátek konference zařadili blok přednášek věnovaných
optické mikroskopii v biologii, který jsme věnovali právě odkazu Josefa
Reischiga, který velmi zasvěceně připomněli v úvodu konference jak
děkan naší fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., který převzal
nad celou konferencí záštitu, tak prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, který této
úvodní sekci předsedal. Doc. RNDr. Jan Černý, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK v Praze tuto sekci (a tedy i celou konferenci) zahájil
úvodní přednáškou a přiblížil nám uplatnění různých mikroskopických
technik ve své laboratoři a zejména se dotkl jejich uplatnění ve výuce,
tj. v tom, jak zprostředkovat studentům reálný obraz živočišné buňky.
RNDr. Lucie Kubínová, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR v Praze) se
ve své přednášce věnovala matematickým metodám zpracování analýzy obrazu a MUDr. Peychl, Ph.D., z Max-Planck Institutu v Drážďanech nás seznámil s dostupnými technikami konfokální mikroskopie,
a připomněl tak i další významný příspěvek naší fakulty na tomto poli
- sestrojení prvního konfokálního mikroskopu prof. MUDr. Mojmírem
Petráňem, CSc. a doc.MUDr. Milanem Hadravským, CSc. MUDr. Pavel
Jůda, který zastoupil omluveného prof. RNDr. Ivana Rašku, DrSc. z 1.
lékařské fakulty UK v Praze, pak ukázal možnosti kombinace různých
mikroskopických technik, jako je fluorescenční a elektronová mikroskopie, při řešení konkrétních vědeckých otázek (v tomto případě se
jednalo o regulaci konformace chromatinu a genové exprese). Zvláště
si rovněž ceníme skutečnosti, že pozvání na XX. Biologické dny přijal
Dr. Josef Lazar, Ph.D. z Ústavu nanobiologie a strukturální biologie AV
ČR v Nových Hradech a seznámil nás se svým vynálezem dvoufotonového polarizačního mikroskopu (Lazar et al.: Two-photon polarization
microscopy reveals protein structure and function. Nature Methods 8,
684-690). Celá tato úvodní a velmi bohatá sekce byla zakončena přednáškou Ing. Popa, který nás seznámil s novinkami v nabídce firmy
Olympus a jejich využitím v experimentální biologii; společnost Olympus CZ se zároveň stala hlavním komerčním sponzorem XX. Biologických dnů.
Zatímco při koncipování této úvodní sekce XX. Biologických dnů
byla vzhledem k výše uvedeným historickým souvislostem a pojítkům
s naší fakultou situace vcelku jasná a nebylo moc o čem přemýšlet, co
se týče ústředního tématu konference, tady byla situace jiná. Museli
jsme najít téma, které bude dostatečně vědecky atraktivní, a to nejen
z teoretické či experimentální, ale rovněž možné praktické aplikační
stránky, a zároveň bylo ambicí organizačního výboru, aby toto ústřední
vědecké téma XX. Biologických dnů mělo nějaký vztah k vědeckým
projektům a programům realizovaným naší fakultou. Před hlavní výbor
Čs. biologické společnosti a Programový výbor XX. Biologických dnů
jsme nakonec přišli s myšlenkou věnovat XX. Biologické dny tématu
kmenových buněk, a to z několika důvodů. Tím prvním je bezesporu
velká obecná závažnost tohoto tématu - v současné biomedicíně se
kmenové buňky skloňují prakticky denně, a to v řadě souvislostí. Diferencované buňky řady tkání mají pouze omezenou životnost, někdy
velmi krátkou, v řádu dnů (výstelka střeva) či desítek dnů (pokožka),
jindy v řádu měsíců (urotel, jaterní parenchym). Odumírající diferencované buňky musejí být kontinuálně nahrazovány novými, takže v každé
tkáni musí být přítomen trvalý buněčný pramen - právě to jsou kmenové buňky. Z tohoto pohledu jsou kmenové buňky nesmírně perspek4

ské fakulty UK v Praze, zejména shrnula výsledky svých vlastních studií, které se převážně zabývají úlohou stromálních fibroblastů v biologii
normálních keratinocytů a kožních nádorů. Problematika interakce
stromálních buněk a nádorových kmenových buněk má ovšem jednu
zajímavou zápletku. Nádorové stroma totiž sestává jak z buněk lokálních (např. fibroblasty orgánu, kde se vyvíjí nádor), tak i buněk, které
se na místo nádoru dostávají na základě specifického tropismu iniciovaného nádorovými buňkami, jako jsou např. makrofágy či mezenchymální kmenové buňky původem z kostní dřeně. Tohoto specifického
tropismu je ovšem možné terapeuticky využít, - jestliže mezenchymální
kmenové buňky vhodně geneticky upravíme, pak se mohou stát jakýmsi
buněčným poslem, který doručí terapeutickou zprávu přímo k nádorové buňce. Tomuto aspektu se ve své přednášce věnoval doc.RNDr.
Čestmír Altaner, CSc. z Ústavu experimentální onkologie SAV v Bratislavě, a zaměřil se přitom na jeden z nejobtížněji léčitelných nádorů
- glioblastom. Regenerativní medicína byla v dopolední anglické části
zastoupena jedinou, zato však vynikající přednáškou - prof. MUDr. Eva
Syková, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze se v ní
zaměřila na otázku nervových kmenových buněk a jejich možného terapeutického využití pro léčbu následků poškození nervové tkáně, ať už
v důsledku mrtvice nebo úrazu.
Odpolední český blok přinesl vedle již shora zmíněných přednášek
Dr. Kořínka a Dr. Dvořánkové ještě čtyři další přednášky. Dvě z nich
se zaměřily na problematiku embryonálních kmenových buněk - doc.
MVDr. Aleš Hampl, CSc. (Ústav histologie a embryologie, Lékařská
fakulta Masarykovy univerzity v Brně) se zaměřil na obecnou otázku vztahu embryonálních a nádorových kmenových buněk a do jaké
míry lze uplatnit embryonální kmenové buňky jakožto experimentální
model karcinogeneze, a RNDr. Leona Rašková Kafková, Ph.D. z ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se
zaměřila na konkrétní otázku mechanizmů regulace buněčného cyklu
u myších embryonálních kmenových buněk. Regenerativní medicína
byla v odpolední části zastoupena přednáškou prof. MUDr. Jaroslava
Mokrého, Ph.D. z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty
UK v Hradci Králové věnovanou kmenovým buňkám zubní dřeně. Celý
tento nabitý den věnovaný kmenovým buňkám byl zakončen Babákovou přednáškou - prestižní přednáškou, kterou Čs. biologická společnost oceňuje vynikající vědecké osobnosti. V rámci XX. Biologických
dnů byl tímto oceněním poctěn prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., který
patří mezi přední evropské odborníky v oblasti veterinární reprodukce,
včetně problematiky embryonálních kmenových buněk. Ve své Babákově přednášce se zaměřil na navýsost zajímavé téma - využití tzv. indukovaných pluripotentních buněk (tj. specifickou genetickou manipulací
reprogramovaných dospělých diferencovaných buněk) k vytvoření
prasečího modelu závažné neurodegenerativní choroby - Huntigtonovy
chorey.
Kromě již výše uvedených přednášek zaměřených na kolorektální
karcinom a jeho kmenové buňky byly celkem čtyři další přednášky
věnovány různým aspektům biologie jednotlivých nádorových onemocnění. Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., z Ústavu biologie naší lékařské
fakulty se zaměřil na urotheliální karcinom, zejména ze zorného úhlu
nádorových kmenových buněk tohoto typu nádoru a in vitro modelů
jejich studia. Prof. Alain Zeimet (Ženská klinika, Lékařská univerzita

v Innsbrucku) pronesl velmi komplexně pojatou přednášku věnovanou
karcinomu vaječníku, a to jak z klinické, tak z biologické stránky, včetně
příslušných nádorových kmenových buněk - jednalo se o závěrečnou
přednášku bloku věnovaného molekulární biologii nádorů. Dvě přednáškové prezentace stojí v této souvislosti rovněž za zmínku - MUDr.
Zuzana Ušiaková z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
1. lékařské fakulty v Praze se zaměřila na nádory prsu a zejména otázku
cirkulujících nádorových buněk, Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D. z Endokrinologického ústavu v Praze pak na otázku karcinomu štítné žlázy
a nových mutací onkogenu Ras.
Jak je již uvedeno výše, problematice molekulární biologie nádorů
byla věnována samostatná sekce konference. Tuto část zahájil přehlednou přednáškou prof.RNDr. Jan Svoboda, DrSc., z Ústavu molekulární
genetiky AV ČR v Praze, za odborné sekce Čs. biologické společnosti
se pak slova chopili prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. z Centra nádorové cytogenetiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty
UK v Praze s přehlednou přednáškou věnovanou nádorové cytogenetice a RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu
v Brně s přednáškou zaměřenou na speciální regulační RNA, tzv. mikroRNA, a jejich význam v karcinogenezi i klinické onkologii. Do této
obecně nádorové problematiky také dobře zapadala přednáška prof.
MUDr. Tomáše Eckschlagera, CSc. z Kliniky dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK v Praze, která proběhla v rámci vybraných prezentací
posterových sdělení a zabývala se otázkou biologie klinické chemorezistence nádorů. Za zmínku v této souvislosti stojí také prezentace posterového sdělení RNDr. Petry Vohradské z Ústavu lékařské genetiky naší
fakulty, která velmi precizně a fundovaně přiblížila současné projekty
z oblasti klinické cytogenetiky řešené na tomto našem pracovišti.
Dva příspěvky měly vyhraněně edukativní téma a oba se rovněž
dotýkaly problematiky evropských projektů Operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost. Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., z Ústavu biologie naší lékařské fakulty referoval o zkušenostech s novými formami výuky onkologie na naší fakultě, které bylo možné zavést právě
díky podpoře projektu OPVK „Molekulární onkologie - inovace výuky
onkologie na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni“. Problematika OPVK obecně pak byla předmětem samostatné přednášky, kterou
pronesl Mgr. Jiřího Mikeš z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Součástí konference byl i společenský večer, při kterém došlo k navázání mnoha neformálních vědeckých kontaktů, které se jistě v budoucnu promítnou do řady významných vědeckých spoluprací. Ostatně,
i společenský večer měl v sobě jistý vědecký náboj – seznámili jsme se
v jeho průběhu z jednou z nejstarších biotechnologií – výrobou piva,
a to přímo v prostorách Plzeňského prazdroje.
Úplný program konference včetně abstraktů všech přednášek a posterů je dostupný na adrese http://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie/
bd.html
Ozvučené přednášky budou studentům a pracovníkům fakulty
dostupné ve formátu .pdf na fakultním portálu MEFANET, adresa:
http://mefanet.lfp.cuni.cz/
Doc.Ing. Jiří Hatina, CSc.
Ústav biologie LF UK v Plzni
(foto V. Dlouhý)

FOTOGALERIE Z XX. BIOLOGICKÝCH DNŮ

Zleva: doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.,
děkan LF UK v Plzni, prof. RNDr. MUDr. M. Červinka, CSc., zástupce Čs. biologické společnosti a děkan Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.,
děkan LF UK v Plzni
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, doc. Ing.
při zahajovacím projevu
J. Hatina, CSc., hlavní organizátor konference
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Zprava: prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc., prof. Ing.
Kyra Michalová, DrSc. a doc.RNDr. Jan Černý, CSc.

RNDr. Vratislav Horák, CSc.
(Liběchov)

Doc.RNDr. Čestmír Altaner, CSc.
(Bratislava)

Prof. Juraj Krajčovič
(Bratislava)

Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

Prof. Malcolm Alison
(Londýn)

Pohled do auditoria

Dr. Carina Strellová
(Stockholm)

Doz. Andreas Jung
(Mnichov)

Zleva: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. proslovil Babákovu přednášku. Při- Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
jímá gratulaci od prof. RNDr. MUDr. Miroslava Červinky, CSc. a prof.
MUDr. Romana Janische, DrSc., zástupců Čs. biologické společnosti

Pohled do auditoria
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V popředí Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
a Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

7. EVROPSKÝ KONGRES SPORTOVNÍ MEDICÍNY
– PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ A MEETINGY,
SALZBURG, 26. 10. - 29. 10. 2011
V rámci kongresu se konala plenární zasedání národních delegátů EFSMA (European
Federation of Sports Medicine Associations),
FIMS (International Federation of Sports
Medicine) a některých paralelních sekcí, kterých jsem se zúčastnil jako delegát ČR.
Mimořádné plenární zasedání národních
delegátů FIMS
Nebylo volební, prezidentem zůstává F.
Pigozzi, generálním sekretářem L. Michelli.
Delegáti schválili drobné úpravy stanov: právní postupy podle švýcarského práva, konto
FIMS bude u švýcarské banky, sídlo v Lausanne. Příští kongres bude 27.- 30.9.2012 v Římě
Řádné plenární zasedání kongresu EFSMA
Nebylo volební, prezidentem zůstává J.
Cummiskey (Irsko), generálním sekretářem
E.Ergen (Turecko), vice presidenti H.Dickhuth
a A. Debruyne, pokladník M.Casasco.
Delegáti jednomyslně schválili podobné
úpravy stanov jako FIMS, dále konání 8. kongresu EFSMA 26.-28.9.2013 v Strasbourgu
a ustavení pracovní skupiny „Exercise is Medicine“ pod vedením prof. Steinackera.

18. evropský kongres fyzikální a rehabilitační medicíny se koná 28.5.-1.6.2012 v Soluni.
Výbor vyzval k zasílání příspěvků do oficiálního časopisu EFSMA: European Journal of
Sports Medicine – www.eujsm.eu
Zasedání UEMS (Unie evropských lékařských specialistů) MJC (Multidisciplinary
joint committee) v oboru sportovní medicína.
Prezident C. Christodoulakis, vice president N. Bachl, sekretář A. Debruyne. Výbor
má čtyřletý mandát a na jeho zasedání mohou
být zváni i tzv. národní manažeři. Za ČR je jím
doc. MUDr. Hrazdira, CSc., v jehož zastoupení
jsem se zasedání v Salzburgu zúčastnil. Unie
vydává požadavky na specializační vzdělávání
v oboru Sportovní Medicíny. Národní manažer
má za úkol tyto požadavky prosazovat ve vlastní zemi. ČR patří mezi skupinu států s plným
uznáním specializace. Novinkou je, že kromě
národní atestace může zájemce složit i evropskou specializaci European Board Certification (EBC). Bude se zkoušet 1krát ročně, místo
bude včas oznámeno. Podmínkou je doporučení národního manažera a uhrazení poplat-

ku 300 Eur. Složení evropské specializace je
podmínkou pro členství ve výboru UEMS
MJC. EBC je také jedinou možností, jak získat odbornost v zemi, kde sportovní medicína
není uznána jako specializační obor. Na webu
EFSMA byla otevřena také stránka UEMS
MJC, kde v budoucnu bude zahájena i výuka
v e-learningu. Nejbližší další zasedání UEMS
MJC se koná 11.2.2012 v Římě.
Exercise is Medicine
Je to další pracovní skupina při EFSMA,
která pracuje pod vedením prof. Steinackera
z Ulmu. Jejím členem jsem se v Salzburgu stal
i já. Jak již z názvu vyplývá, měla by propagovat pohybovou aktivitu jako lék a ordinovat ji
u různých nemocí a zdravotních poruch s ohledem na typ, intenzitu, délku trvání a frekvenci
pohybové aktivity. Tato problematika je našim
tělovýchovným lékařům blízká, protože se s ní
setkávají v pregraduálním i postgraduálním
vzdělávání. Nejbližší další zasedání této pracovní skupiny bude 4. 10. 2012 v Berlíně.
Prof. MUDr. Václav Zeman CSc.
ÚTL LF UK Plzeň

autor článku

KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM V MEDICÍNĚ
A JEHO KLINICKÁ APLIKACE, PLZEŇ, 3. 11. 2011
Konference měla vlastní webové stránky (www.medtechplzen.cz)
na kterých probíhala nejen registrace účastníků, ale je zde uveden
i kompletní program setkání.
Programový výbor konference
vyhodnotil na závěr nejlepší práce.
PŘEDNÁŠKY
Dělené 1. místo:
Autonomní systém pro udržení
podmínek pro kultivaci in vitro
(Matějka R., Rosina J., Maláková Š. - 3. LF UK a FBMI ČVUT
v Praze).
Testování biokompatibility modifikované Xe-Dermy® a Permacolu® na animálním modelu

Dne 3.listopadu 2011 se konala v Hotelu Golden Fish v Plzni konference určená pro pregraduální i postgraduální studenty biomedicínských oborů. Název konference byl Experimentální výzkum v medicíně
a jeho klinická aplikace. Byla podpořena grantem Specifického školského výzkumu UK.
Toto setkání vzbudilo opět značný zájem velkého množství mladých
vědeckých pracovníků. Celkem bylo přihlášeno téměř 100 účastníků
z řady fakult z celkem 5 univerzit (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita, Univerzita Pardubice, České vysoké
učení technické). Ale zúčastnili se aktivně rovněž doktorandi ze Státního zdravotního ústavu v Praze a ze Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje.
Programovým výborem konference bylo akcepováno celkem 26
aktivních přednášek a 9 posterů.
Konference byla rovněž podpořena děkanem Lékařské fakulty UK
v Plzni doc.MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc. a proděkanem pro vědu
a výzkum LF UK v Plzni prof. MUDr. Vladislavem Třeškou, DrSc.
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MUDr. J. Moláček, PhD.
při zahájení konference

Účinky klinicky relevantní acidózy na srdce (Holas J.1, Soukup P.1,
Tůma T.1, Štengl M.1, Matějovič M.2 - LF UK v Plzni, 1Ústav fyziologie,
2I. Interní klinika)
POSTERY
Systém pro automatickou segmentaci orgánů z CT snímků (Kratochvíl M., Klečková J. - Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky)
Za organizační výbor
Foto: V. Dlouhý
Jiří Moláček

v rámci vývoje nové biologické
acelulární matrice pro rekonstrukci
břišní stěny (Měšťák O., Veselý P.,
Matoušková E., Stoy V. A., Měšťák
J. - 1. LF UK a FNB Praha, Klinika
plastické chirurgie)
Dělené 2. místo
Dva nové modely progrese karcinomu močového měchýře – schopnost růstu v polotekutých substrátech koreluje s morfologickými
změnami mitochondrií (Tuková
J., Skála M., Šrámek J., Raune M.,
Negro I., Vohradská P.*, Hájková
L., Hatina J. - LF UK v Plzni, Ústav
biologie, *FN Plzeň, Ústav lékařské genetiky)
Klinické prognostické faktory
MUDr. Vyčítal
recidivy kolorektálního karcinomu ve vztahu k insuficienci kolorektálních anastomóz (Kopalová J. - 6.
ročník MSP, školitelé: Liška V., Novák P. - LF UK v Plzni a FN Plzeň,
Chirurgická klinika)
Dělené 3. místo
Biologické účinky nového zdroje rázových vln (Zeman J.1, Beneš J.1,
Poučková P.1, Zadinová M.1, Šunka P.2, Lukeš P.2 - 11. LF UK v Praze,
Ústav biofyziky a informatiky, 2AV ČR, v.v.i., Praha, Ústav fyziky plazmatu)

Pohled do auditoria

XV. KONGRES O ATEROSKLERÓZE
ŠPINDLERŮV MLÝN 1. - 3.12. 2011
Ve dnech 1.-3. prosince 2011 pořádala Česká
společnost pro aterosklerózu (ČSAT) v hotelu
Harmony ve Špindlerově Mlýně tradiční Kongres o ateroskleróze. Prezidentem kongresu byl
prof. MUDr.Richard Češka, CSc. z III. interní
kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda ČSAT a České internistické společnosti.
Tématy sjezdu byly genetika, epidemiologie
a farmakoterapie kardiovaskulárních chorob,
guidelines, neivazivní diagnostika aterosklerózy a novinky z oblasti aterosklerózy. Součástí
kongresu byly valná hromada ČSAT, schůze
výboru ČSAT a schůzka spolupracovníků projektu MedPed, jež se zabývá vyhledáváním, diagnostikou a léčbou pacientů s těžkými formami
dyslipidémií, a na němž v Centru preventivní
kardiologie II. interní kliniky též participujeme.
Hosty kongresu byli slovenští kolegové ze Slovenskej asociácie aterosklerózy, jimž byl věnován blok „Ateroskleróza a interna“.
V rámci uvítacího večera byla udělena Cena
ČSAT za nejlepší publikaci „Cholesterol effects
on endoglin and its downstream pathways in
ApoE/LDLR double knockout mice“ Z. Stráskému a kolektivu autorů z Katedry biologických a medicínských věd Farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Aktivně
se kongresu z naší lékařské fakulty zúčastnila

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. z Centra
preventivní kardiologie II. interní kliniky, která
byla členkou organizačního výboru, předsedala
sekcím Epidemiologie a Riziko aterosklerózy
a neinvazivní diagnostika, v sekci Farmakoterapie přednesla sdělení „Co je reziduální vaskulární riziko“. Každé dva roky se na počest prof.
Josefa Šobry (lipidolog z 3. Interní kliniky 1.
LFUK v Praze) koná na kongresu ČSAT slavnostní přednáška; v letošním roce byla vyzvána
k této přednášce prof. Rosolová na téma „Příspěvek plzeňského pracoviště k preventivní
kardiologii“.
Shrnula nejdůležitější
aktivity Centra preventivní
kardiologie
v Plzni od
80. let minulého
století
dosud, včetně primárně
a sekundárně
preventivních
kardiovaskulárních českých (PILS
I, PILS II)

i mezinárodních studií (EUROASPIRE I-III,
EuroHeart Failure, Diabetes and Heart aj.)
a nejdůležitějších publikací plzeňských autorů.
Posterové sekce se aktivně zúčastnili Cibulka
R., Rajdl D., Klečková M., Trbušek J., Racek J.,
Pikner R. z Ústavu klinické biochemie a hematologie se sdělením „CEVA – nová generace
vzdělávání“ a Víšek J., Lacigová S., Bláha V.,
Rušavý Z. z I. interní kliniky ve spolupráci
s Lékařskou fakultou v Hradci Králové s posterem „Srovnání efektivnosti diety s nízkým
glykemickým indexem a běžné diabetické diety v ovlivnění vybraných rizikových faktorů
u diabetu 2. typu“.
Na Valné hromadě ČSAT byly vyhlášeny výsledky nových voleb do výboru ČSAT:
novým předsedou ČSAT se stal As. MUDr.
Michal Vrablík, PhD ze 3. Interní kliniky VFN a
1. LFUK v Praze, první místopředsedkyní prof.
MUDr. Hana Rosolová, DrSc. z Plzně, 2. místopředsedou doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
z Brna. Dosavadní předseda ČSAT prof. MUDr.
Richard Češka, CSc. a prof. MUDr. Rudolf
Poledne, CSc., kteří byli zakladatelé této odborné společnosti odstoupili, ale novým výborem
byli zvoleni jako čestní členové výboru.
MUDr. B. Nussbaumerová, Ph.D.,
II. interní klinika

9. KONFERENCE „AKUTNÍ KARDIOLOGIE“
KARLOVY VARY 8. - 12. 12. 2012
Odborný program konference pokrýval řadu oblastí akutní kardiologické intenzivní péče, včetně akutní arytmologie, emergentních hypertenzních stavů a kardiopulmonální resuscitace.
Nově byl do programu zařazen blok experimentální kardiologie
a slavnostní Janouškova přednáška (prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc:
Antitrombotická léčba včera, dnes a zítra). Jeden blok byl také věno-

Ve dnech 8.-12.12. 2011 se uskutečnila 9. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti. Konference
se 8. rokem konala v Karlových Varech a 3. rokem v prostorách hotelu
Pupp. Kongresu se zúčastnilo celkem 370 delegátů, z toho 220 lékařů
a 100 sester z České republiky. Byli zde i pozvaní řečníci z Velké Británie a Slovenska.
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Pechman poster s názvem „Klinický výsledek pacientů vyššího věku
(80+) vyžadujících umělou plicní ventilaci na KJIP“.
Aktivní účast měly rovněž sestry Kardiologické jednotky intenzivní
péče (KJIP) Kardiologického oddělení FN Plzeň. Mgr. Zuzana Lavičková přednesla sdělení „Základy monitorace pacientů s akutním srdečním selháním na JIP“. Staniční sestra KJIP Bc. Ladislava Vodičková
předsedala II. sesterskému programovému bloku.
Letošní konference konaná na tradičním místě opět komplexně
pokryla řadu oblastí kardiologické intenzivní péče včetně prolnutí
s výsledky experimentálního výzkumu a prezentacemi intervenčních
kardiologů a kardiochirurgů.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD
člen výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie
České kardiologické společnosti

ván novinkám v intervenční kardiologii a kardiochirurgii. V lékařské
sekci bylo předneseno celkem 55 sdělení. Paralelně probíhala sesterská
sekce, kde bylo předneseno celkem 13 sdělení. Sedm sdělení bylo prezentováno formou posterů.
Na odborném programu se tak jako v minulých letech opět nemalou
měrou podíleli lékaři a sestry Kardiologického oddělení Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň a LFUK Plzeň. Prof. MUDr.
Richard Rokyta PhD předsedal 2 blokům. V bloku o kardiogenním
šoku přednesl sdělení „Kardiogenní šok-od patofyziologie k farmakoterapii“ a MUDr. Ivo Bernat měl v tomto bloku přednášku o roli radiálního přístupu v intervenční léčbě infarktu myokardu komplikovaného
kardiogenním šokem podloženou vlastními daty. V sekci „Hypotermie,
resuscitace a oběhová podpora“ prezentoval MUDr. Jakub Čech výsledky klinické studie týkající se techniky provádění mírné hypotermie po
kardiopulmonální resuscitaci. V posterové sekci měl MUDr. Vratislav

ODBORNÝ SEMINÁŘ „POLYTRAUMA“, PLZEŇ 12. 12. 2011
Dne 12.12.2011 proběhl v prostorách Krajského úřadu v Plzni, ve Škroupově ulici, odborný seminář Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje s názvem „Polytrauma“.
Zúčastnilo se jej 84 posluchačů. Na programu semináře bylo celkem pět sdělení. Celému
semináři předsedal ředitel krajské záchranné
služby MUDr. Roman Sviták.
V prvním příspěvku MUDr. Roman Sviták
seznámil posluchače s problematikou „Polytrauma v PNP“. Definoval pojmy polytrauma
a trauma, zabýval se příčinami úmrtí u polytraumatizovaných pacientů, popsal a vysvětlil
základní postupy vyšetření a ošetření vycházející z používaných trauma protokolů, popsal stavy bezprostředně ohrožující život a nastínil nejdůležitější pravidla při ošetřování těchto stavů.
Druhý příspěvek si připravil MUDr. Roman
Bosman a to na téma „Polytrauma na urgentním příjmu a další osud pacientů“. Ve své
přednášce se zabýval vlivem různých faktorů
na přežití polytraumatizovaných pacientů,
podrobně se zabýval vyšetřením a ošetřením
pacienta na urgentním příjmu. Plynule tím
navázal na problematiku nastíněnou v předešlé prezentaci. Vzhledem k dlouholeté pra-

xi vedoucího urgentního příjmu začlenil do
přednášky mnoho praktických rad a poznatků
a doplnil prezentaci též o zajímavé obrázky.
Ve třetí prezentaci MUDr. Jana Vidunová seznámila přítomné se svým příspěvkem
nazvaným „Polytrauma v medicíně katastrof“. Zde definovala základní pojmy související s tématy polytrauma a medicína katastrof, uvedla základní rozdíly ve vyšetřovacích
a terapeutických postupech u pacientů ošetřovaných při hromadném postižení zdraví,
vysvětlila základní principy třídění pacientů,
jejich následného transportu a směrování do
příslušných zdravotnických zařízení.
Čtvrtý příspěvek přednesla Helena Panušková na téma „Krystaloidní a koloidní roztoky“. V tomto příspěvku se zabývala srovnáním
balancovaných a nebalancovaných infuzních
roztoků, vyzdvihla výhody užití balancovaných
roztoků, konkrétně se podrobně zabývala přípravkem Tetraspan®. Vzhledem k tomu, že
terapie infuzními roztoky je nedílnou součástí
ošetření pacienta se závažným traumatem, bylo
i toto téma zařazeno do bloku přednášek.
V posledním příspěvku MUDr. Pavel
Svoboda (ředitel ZZS Pardubického kraje)

představil posluchačům prezentaci s názvem
„Zkušenosti s RV systémem v Pardubickém
kraji“. Ve svém příspěvku je seznámil s organizací, zajištěním, logistikou a dalšími atributy
Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje, provedl srovnání činnosti záchranné
služby před a po zavedení rendez-vous (RV)
systému, vyzdvihl přednosti a specifika tohoto
systému. Je zřejmé, že kvalitně fungující systém přednemocniční péče má vliv na výsledný
zdravotní stav pacientů, tedy i na pacienty se
závažným poraněním.
Téma „Polytrauma“ je velmi zajímavé
a obsáhlé a zájem o dané téma dokládá i výše
uvedený počet účastníků odborného semináře. Mezi zúčastněnými byli nejen zaměstnanci
zdravotnických zařízení, ale i studenti vysokých škol (celkem 40 lidí). Celý seminář byl
též prezentován a přenášen on-line na internetových stránkách Krajského úřadu pro širší
okruh posluchačů, zaměstnanců či studentů.
Autorům sdělení se, dle mého soudu, podařilo
danou problematiku posluchačům přiblížit.
MUDr. Jana Vidunová
Zdravotnická záchranná služba PK

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY ZOBRAZOVACÍCH METOD 23. 11. 2011
netickou rezonancí na novém 3T
pracovišti MRI v novém onkologickém centru.
Ve druhém sdělení MUDr. Jan
Kastner, vedoucí lékař úseku magnetické rezonance KZM (spoluautoři J. Ferda, P. Vacek, J. Mraček
a M. Choc) prezentoval spolupráci s kolegy z Neurochirurgického
oddělení při peroperačním zobrazování nádorů tureckého sedla
magnetickou rezonancí během
endoskopických operací. V diskusi bylo konstatována, že výborná
mezioborová spolupráce v plzeňské FN je na tomto poli v České
republice unikátní.
Ve třetím sdělení as. MUDr.
Hynek Mírka, PhD. (spoluautoři
MUDr. J. Kastner
J. Ferda, J. Baxa, V. Liška a V. Třeška) představil novou metodu zobrazování nádorů jater pomocí dynamického perfuzního zobrazování jater, které je novou diagnostickou
modalitou, v České republice prováděnou jen v Plzni. Nová metoda
umožňuje kvantifikovat průtok krve játry a dokonce zhodnotit poměr
arteriální a portální složky perfuze, přínos metody je zejména u posuzování efektu terapie jaterních nádorových onemocnění.

Dne 23. listopadu 2011 se konal večer Kliniky zobrazovacích metod
LFUK a FN v Plzni , kdy odezněla tři sdělení zabývající se aplikacemi
moderních diagnostických postupů zobrazovacími metodami s tématy
zobrazování gynekologických onemocnění, onemocnění tureckého sedla, onemocnění jater a nádorů mozku, hlavy a krku. Pracoviště Kliniky
zobrazovacích metod patří dlouhodobě k nejprogresivnějším pracovištím zobrazovacích metod v České republice a jako první velké
pracoviště v sobě sdružuje plnou
paletu zobrazovacích metod od
metod diagnostické radiologie
po metody intervenční radiologie
a metody nukleární medicíny.
V prvním sdělení přednosta kliniky a děkan LFUK doc. MUDr.
Boris Kreuzberg, CSc. (spoluautoři J. Kastner a Z. Novotný)
referoval o možnostech difúzního
zobrazování u onemocnění gynekologických nádorů při provádění magnetické rezonance pánve
a poukázal na možnosti metody
posuzovat dignitu, buněčnosti
a eventuální terapeutický efekt.
Doc. Kreuzberg upozornil také
na nové možnosti zobrazení mag- Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.,
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Prim. doc. MUDr. Jiří Ferda,
PhD. (spoluautoři E. Ferdová, J.
Fínek aj. Mraček) v závěrečném
sdělení prezentoval zkušenosti se zobrazováním nádorových
onemocnění mozku, hlavy a krku
pomocí nového radiofarmaka pro
pozitronovou emisní tomografii – fluorthymidinu. Zobrazení
pomocí fluorthymidinu při PET/
CT umožňuje hodnotit proliferační aktivitu tkání a tedy posoudit jednak biologickou aktivitu
intrakraniálních nádorů a tím
odlišit nízkostupňové a vysokostupňové gliomy, ale také zobrazit účinek radio- a chemoterapie
nádorů v oblasti hlavy a krku.
Večer Kliniky zobrazovacích
MUDr. H. Mírka
metod ukázal, že moderní zobrazovací metody mají mimořádný význam pro současnou medicínu a

že pracoviště dokáže rozvíjet i ty
nejmodernější způsoby zobrazení
a rychle je zavést do rutinní klinické praxe.
J. Ferda
(Pozn.: na závěr předsedající prim. MUDr. M. Choc, Ph.D.
jednak vysoce zhodnotil úroveň
a zpracování všech přednesených
sdělení, jednak poznamenal, že
„můžeme být jako klinici rádi, že
máme tak kvalitní Kliniku zobrazovacích metod a zejména také
na vysoké úrovni spolupráci mezi
jejími pracovníky a lékaři-kliniky z mnoha pracovišť“. Pak ještě
díky dodrženému časovému plánu
přednáškového večera uvedl, že
„teď můžeme jít zafandit našim
fotbalistům“. Ten večer Viktoria
Doc. MUDr. J. Ferda, PhD.
Plzeň vyhrála v Minsku nad Borisovem a zajistila si účast v mezinárodní soutěži i v dalším roce).

8. PLZEŇSKÉ STOMATOLOGICKÉ PRACOVNÍ DNY 25. - 26.11. 2011
Po kontrole zápisu z minulého zasedání
VR přikročila VR ke jmenovacímu řízení doc.
MUDr. Jiřího Kobra, Ph.D., přednosty Dětské
kliniky FN Plzeň, v oboru pediatrie. Hodnotící
komisi tvořili předseda prof. MUDr. Jan Lebl,
CSc. (Pediatrická klinika FN Motol 2. LF UK
v Praze) a členové prof. MUDr. František Stožický, DrSc. (Dětská klinika FN LF UK v Plzni),
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (Dětská klinika FN LF UP v Olomouci), prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (Dětská klinika FN LF MU
v Brně - omluven na zasedání) a prof. MUDr.
Pavel Ševčík, CSc. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF MU
v Brně - omluven na zasedání). Pro zhodnocení
profesorské přednášky byli VR stanoveni doc.
MUDr. Renáta Říčařová, CSc., prof. MUDr.
Milan Hora, Ph.D., MBA, a prof. MUDr. Martin
Matějovič, Ph.D. Skrutátory byli doc. MUDr. Jiří
Šiller, Ph.D. a prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D. přednesl profesorskou přednášku „Celková reakce organizmu
v průběhu umělé plicní ventilace”.
Po doporučení hodnotící komise a rozpravě
VR LF UK v Plzni doporučila jednomyslně ve
smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. zákona o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, v platném znění, předložení
návrhu na jmenování profesorem doc. MUDr.
Jiřího Kobra, CSc., pro obor pediatrie, J. M. rektorovi k dalšímu řízení.
VR LF UK v Plzni dále schválila složení
komise pro habilitační řízení MUDr. Ondřeje
Dauma, Ph.D., odborného asistenta LF UK
v Plzni, v oboru Patologie, v tomto složení: předsedkyně prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. (Šiklův patologický ústav LF UK v Plzni), členové
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. (Šiklův patologický ústav LF UK v Plzni), prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (I. patologicko-anatomický ústav LF MU v Brně), doc. MUDr. Josef
Feit, CSc. (Ústav patologie LF MU v Brně), doc.
MUDr. Dušan Daniš, CSc. (Ústav patologickej
anatómie LF SZU v Bratislavě, SR).
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
nové složení oborové rady pro obor Chirurgie:
Předseda: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Členové: prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc., doc.
MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D. , prof. MUDr.
Milan Hora, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Josef
Vodička, Ph.D., doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.,
prim. MUDr. Milan Choc, CSc., doc. MUDr.
Tomáš Skalický, Ph.D. , prof. MUDr. Miroslav

Ryska, CSc., ÚVN Praha , prof. MUDr. František Antoš, CSc., FN Na Bulovce Praha , prof.
MUDr. Jan Schűtzner, CSc., FN Motol Praha ,
prof. MUDr. Robert Gűrlich, CSc., FN Královské Vinohrady Praha, doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc., ÚVN Praha, doc.MUDr.Petr Bachleda, Ph.D., LF UP v Olomouci.
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
složení Komise pro průběžné zkoušky pro obor
Chirurgie: Předseda: prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc. Členové: doc. MUDr. Bohuslav
Čertík, Ph.D. , doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.,
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., doc. MUDr.
Josef Vodička, Ph.D., prof. MUDr. Milan Hora,
Ph.D., MBA, prim. MUDr. Milan Choc, CSc.,
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
složení Komise pro státní zkoušky a obhajoby pro obor Chirurgie: Předseda: prof. MUDr.
Vladislav Třeška, DrSc. Místopředseda: prof.
MUDr. Jiří Valenta, DrSc. Členové: doc.
MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D., doc. MUDr.
Jiří Klečka, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický,
Ph.D., doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D., prof.
MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, prim. MUDr.
Milan Choc,CSc., doc. MUDr. Eduard Kasal,
CSc., prof. MUDr. František Antoš, CSc., FN
Na Bulovce Praha, doc. MUDr. RNDr. Milan
Kaška, Ph.D., FN Hradec Králové, prof. MUDr.
Robert Gürlich, CSc., FN Královské Vinohrady Praha, prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
ÚVN Praha, prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.,
FN Motol Praha, doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc., ÚVN Praha. NCH: doc. MUDr. Jiří
Náhlovský, CSc., FN Hradec Králové, doc. Ing.
MUDr. Jaroslav Plas, CSc., ÚVN Praha. ARK:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., FN Motol
Praha, prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., FN Královské Vinohrady Praha. Urologie: doc. MUDr.
Jaroslav Novák, CSc., FN Na Bulovce Praha,
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., 1. LF UK
Praha.
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
složení Komise pro průběžné zkoušky pro obor
Ortopedie: Předseda: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Členové: doc. MUDr. Jiří Matějka,
Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D., as.
MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
složení Komise pro státní zkoušky a obhajoby
pro obor Ortopedie: Předseda: prof. MUDr.
Karel Koudela, CSc. Místopředseda: prof.
MUDr. Pavel Dungl, DrSc., FN Na Bulovce
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Praha. Členové: prof. MUDr. Martin Krbec,
CSc., FN Královské Vinohrady Praha, doc.
MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., FN Olomouc, doc.
MUDr. Jan Pech, CSc., FN Motol Praha, doc.
MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D., FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.,doc.
MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D., as. MUDr. Karel
Koudela, Ph.D., as. MUDr. Václav Vyskočil,
Ph.D., as. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., FN Hradec Králové
VR LF UK v Plzni vyhodnotila výsledky
doktorandského studijního programu (DSP)
v akademickém roce 2010/2011. DSP studovalo
na LF UK v Plzni celkem 156 studentů, z toho
15 studentů v prezenční formě studia, 141 studentů v kombinované formě studia.
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila nová témata DSP pro akademický rok
2012/2013:
Studijní program:
Anatomie, histologie a embryologie:
Prezenční forma:
1. Studium buněčných membrán – charakterizace buněk na základě struktury a funkce jejich
membránových receptorů.
Školitelka: doc. MUDr. Milena Králíčková,
Ph.D.
2. Molekulárně patologické mechanismy mnohočetné lékové rezistence.
Školitel: RNDr. Pavel Souček, CSc., (Státní
zdravotní ústav)
3. Charakterizace imunomodulačních a regeneračních schopností mesenchymálních kmenových buněk.
Školitel: MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., Hematologicko- onkologické oddělení FN Plzeň
4. Vliv oxidačního stresu na populace tkáňových kultur.
Školitel: Ing. Václav Babuška, Ph.D., Ústav
lékařské chemie a biochemie
5. Mikrovaskulární struktury normálních a nádorových tkáňových vzorků
Školitel: doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Kombinovaná forma:
1. Studium vybraných signálních kaskád regulujících buněčné dělení – projevy molekulárně
- patologických mechanismů.
Školitelka: doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Biologie a patologie buňky:
Prezenční forma
1. Úloha stromálních buněk v karcinogenezi
Školitelé: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc. a prim
MUDr. Vladimír Koza

Fyziologie a patologická fyziologie:
Prezenční forma
1. Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci
Školitel: doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
2. Elektrofyziologické projevy normálního
a neurodegenerací postiženého mozku v různých podmínkách
Školitel: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
3. Experimentální ovlivnění neurodegenerací
Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Kombinovaná forma:
1. Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek
Školitel: doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Gynekologie a porodnictví:
Kombinovaná forma:
1. Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů
Školitel: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
2. Porodnické intervence a jejich reprodukovatelnost ve vztahu k poruchám pánevního dna
Školitel: MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie:
Kombinovaná forma:
1. Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity
Školitelka: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Chirurgie:
Prezenční forma:
1. Role endogenních faktorů na výsledek embolizace portální žíly u primárně neoperabilních
nádorů jater
Školitel: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
2. Studium významu intra– a extrahepatálních
progenitorů pro regeneraci jater za fyziologických
a patofyziologických podmínek v experimentu
Školitel: MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Kombinovaná forma:
1. Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu k individualizované onkochirurgické léčbě
Školitel: MUDr. Václav Liška, Ph.D.
2. Možnosti a přínos PCR detekce mikrometastáz primárních a sekundárních plicních nádorů do lymfatických uzlin mediastina
Školitel: Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
3. Osteoplastická dekompresivní kraniotomie
Školitel: MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
4. Vliv typu anestezie na kognitivní funkce
Školitel: Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
Lékařská farmakologie:
Prezenční forma:
1. Testování imunobiologické aktivity látek význam pro vývoj nových léčiv.
Školitelka: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
Neurologie a psychiatrie:
Prezenční forma:
1. Studium neurodegenerativních procesů
a možností ovlivnění regeneračních mechanismů nervového systému.
Školitel: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Prezenční nebo kombinovaná forma:
1. Demyelinizační onemocnění nervového systému - aktuální diagnostické a léčebné postupy
Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
2. Cévní příhody mozkové, diagnostika, terapie
a sekundární prevence ischemických iktů.
Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Kombinovaná forma:
1. Studium nových biomarkerů a jejich kombinací u vybraných neurologických onemocnění
v kontextu personalizované medicíny.
Školitel: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
2. Studium poruch svalového napětí a hybnosti
u vybraných neurologických chorob se zaměřením na dětskou neurologii
Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
3. Poruchy svalového tonu u dětské mozkové obrny
Školitel prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Ortopedie:
Kombinovaná forma:
1. Indikace k artroskopii po aloplastikách velkých kloubů
Školitel: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
2. Rehabilitace po anatomických rekonstrukcích předního zkříženého vazu s porovnáním
2 skupin pacientů po single a double bundle
plastikách, s využitím modifikovaného LTV
protokolu
Školitel: doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
3. Anatomická rekonstrukce LCA – možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpů
pomocí aplikace fibrinu bohatého na destičkové faktory (PRF)
Školitel: doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
4. Použití specifických instrumentů u aloplastiky kolenního kloubu zhotovených dle protokolu MRI – jejich význam pro praxi
Školitel: as. MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
5. Zlomeniny proximálního femuru v osteoporotickém terénu – přínos augmentace kostním
cementem
Školitel: doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Patologie:
Prezenční forma:
1. Klinickopatologické a molekulárně genetické
vlastnosti nádoru urogenitalniho traktu:
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Kombinovaná forma:
1. Vzácné léze urogenitálního traktu
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
2. Korelace morfologie a molekulárně genetických vlastností
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
3. Korelace morfologických a molekulárněgenetických znaků polypů trávicího traktu
Školitel: MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni
4. Molekulárně genetické znaky nádorů slinných žláz v diferenciální diagnostice a predikci
prognózy
Školitelka: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni, počítá se s participací na grantu IGA MZ
Radiologie:
Kombinovaná forma:
1. Komplexní předoperační zobrazování nádorů mozku
Školitel: doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Stomatologie:
Kombinovaná forma:
1. Význam třetích molárů pro stanovení věku
jedince v české populaci
Školitel: prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Vnitřní nemoci:
Prezenční forma:
1. Modelování a experimentální přístupy v léčbě sepse a multiorgánové dysfunkce
Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
2. Vliv inkretinu na kožní perfuzi a tkáňovou
koncentraci glukózy
Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD
3. Laboratorní a klinické markery v monitoringu zánětu plic
Školitelka: prim. MUDr. Gabriela Krákorová,
Ph.D.
4. Význam prediktivních a prognostických faktorů v onkologii
Školitelé: doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.,
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Prezenční nebo kombinovaná forma:
1. Změny hladin vitaminu D a prognóza nádorového onemocnění
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
2. Růstové faktory - význam pro pochopení
etiopatogeneze nádorového onemocnění
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
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3. Nové biomarkery u metastatické kostní choroby
Školitelka: RNDr. Jindra Vrzalová, Ph.D.
4. Možnosti využití multiplexové imunoanalýzy
v endokrinologii
Školitelka: RNDr. Jindra Vrzalová, Ph.D.
5. Genetické a metabolické determinanty
tuhosti centrálních tepen v obecné populaci
Školitel: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
6. Úroveň sekundární prevence a kontrola rizikových faktorů u nemocných s manifestní vaskulární chorobou
Školitel: doc. MUDr. Otto Mayer jr., CSc.
7. Asociace aterotrombózy a žilního tromboembolizmu – společné rizikové faktory
Školitelka: MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
8. Vlastnosti tepenného systému u nemocných
s revmatickým onemocněním
Školitelka: MUDr. Jitka Seidlerová, Ph.D.
9. Akutní koronární syndrom
Školitel: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Kombinovaná forma:
1. Infekční komplikace po transplantaci ledviny
Školitel: MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
2. Diagnostika a terapie onemocnění pleury
Školitel: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
3. Komplikace po transplantacích krvetvorných
buněk
Školitel: MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
4. Mnohočetný myelom - terapie a léčebná
odpověď
Školitel: MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
5. Pulzní léčba endokrinní orbitopatie – výsledky a klinická a laboratorní tolerance intravenozního podávání methylprednizolonu
Školitel: prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
6. Hormonální profil a stav zásobení jodem
v graviditě
Školitel: prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
7. Vlastnosti tepenného systému u nemocných
s léčenou arteriální hypertenzí
Školitel: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
VR LF UK v Plzni schválila navržené změny témat dizertačních prací. Nová témata zní
následovně:
MUDr. Lenka Černá (školitel: prof. MUDr.
Zdeněk Ambler, DrSc., školitel specialista:
MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.):
Nové téma: Faktory ovlivňující úspěšnost rekanalizace trombolytické léčby ischemické cévní
mozkové příhody
MUDr. Jana Beneš (školitel: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.):
Nové téma: Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně
MUDr. Petr Novák (školitel: doc. MUDr. Josef
Vodička, Ph.D.):
Nové téma: Tumor infiltrující lymfocyty jako
prognostický faktor prognózy
MUDr. David Slouka: (školitel: doc. MUDr.
Jaroslav Slípka, CSc.)
Nové téma: Laserové záření u miniinvazivních
terapeutických zákroků
MUDr. Radka Fuchsová (školitelka: MUDr.
Šárka Svobodová, Ph.D.)
Nové téma: Význam stanovení Vitaminu D
u nádorových onemocnění
MUDr. Ivo Bernat (školitel: prof. MUDr.
Richard Rokyta, Ph.D.)
Nové téma: Radiální přístup ke koronárním
katetrizacím a intervencím
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
navržené zpřesnění názvu disertační práce
MUDr. Ondřeje Fialy (školitel: prof. MUDr.
Miloš Pešek, CSc.).
Nový název: Možnosti predikce efektu léčby
EGFR tyrozinkinázovými inhibitory u pacientů
s pokročilým NSCLC
VR LF UK v Plzni schválila navrženou změnu školitele MUDr. Terezie Šamanové. Původní

školitel prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. zůstane
jako školitel specialista, novým školitelem se
stává: doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. Důvodem změny školitele je přesun onkologického
oddělení z Borského areálu na Lochotín, problematika v konečné fázi práce je především
onkologická.
VR LF UK v Plzni schválila návrh školitele
doc. MUDr. Dalibora Sedláčka, CSc. na změnu
studijního programu DSP u svých dvou doktorandů z oboru Vnitřní nemocí do oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Jedná
se o MUDr. Janu Braunovou a MUDr. Marka
Štefana, studenty ve 2. ročníku kombinované formy studia studijního programu Vnitřní
nemoci.
Zprávy vedení fakulty
A. Financování institucionálního výzkumu
na Univerzitě Karlově
Programy rozvoje vědních oborů na UK
(PRVOUK): v současné době byly na úrovni

RUK stanoveny parametry ekonomické a časové organizace programů, které budou projednány, případně ještě korigovány, po jednání zainteresovaných stran (UK, AVČR). Konečné znění
koncepce PRVOUK podléhá schválení AS UK.
B. Projekty OP VaVpI
Univerzitní medicínské centrum (UniMeC):
projekt byl zahájen.
Biomedicínské centrum: projekt uvolněn
ze zásobníku projektů, připravené Zadávací
řízení je nyní připomínkováno RUK, konečné
znění podléhá schválení Správní radou UK.
C. Specializační vzdělávání lékařů a zubních
lékařů
Veřejnoprávní smlouva mezi univerzitami a
MZ ČR byla podepsána 27. září 2011. Na LFP
přísluší agenda specializačního vzdělávání
do gesce proděkanky pro studijní záležitosti a specializační vzdělávání prof. Skálové.
Administrativu agendy zajišťuje Mgr. Renáta
Peteříková. Od 1. ledna 2012 se již noví ucha-

zeči o atestační zkoušku budou registrovat na
lékařských fakultách.
Akreditace kurzů: Aktuální informace jsou
k dispozici na webu LFP – pro studenty – specializační vzdělávání; konkrétní pokyny jsou
zasílány přímo garantům, kteří projevili zájem
o akreditaci teoretických kurzů.
V současné době MZ ČR sbírá nominace
fakult, výborů společností ČLS JEP, ČLK na
členy atestačních komisí.
D. Univerzitní nemocnice
MZ ČR připravuje zákon o univerzitních
nemocnicích, předpokládaná platnost zákona
od roku 2014. Záměrem je vytvoření neziskových organizací řízených správní radou (zástupci fakulty, nemocnice, kraje).
Členové VR LF UK v Plzni byli informováni,
že shromáždění akademické obce LF UK v Plzni se uskuteční ve středu 30. listopadu 2011 od
15,00 hodin ve velké posluchárně Šiklova ústavu v areálu FNP Bory.
(r)

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 19.10. 2011
je taková, že komise se zabývá požadavky rektora. Projedná je, stanovisko
přednese na zasedání univerzitního senátu, který je má předem k dispozici
a případně je schválí. Po diskusi prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. doporučoval v příštím jednání AS zanalyzovat informace o tom, jak komise pracují jinde, prodiskutovat, zda změnit statut, vložit případně statut EK do
našich předpisů, provést volby do nové komise a projednat rozsah práce
této komise.
AS dále projednal svolání Akademické obce a navrhnutý program.
Uskuteční se ve druhé polovině listopadu.
MUDr. J. Beneš, Ph.D. informoval AS o schůzi Akademického senátu
UK, zejména o schvalování aktualizace programů PRVOUK a UNCE.
Prof. MUDr. A. Skálová, CSc., proděkanka pro specializační vzdělávání,
informovala AS o problematice převodu atestačního vzdělávání na fakulty.
Smlouva mezi univerzitami a Ministerstvem zdravotnictví byla podepsána 27.9.2011. K datu 1.1.2012 končí IPVZ s registrací lékařů pro atestační
vzdělávání a agenda plně přechází na lékařské fakulty. Vedoucí oddělení
specializačního vzdělávání je Mgr. Peteříková.
Ke studiu všeobecného lékařství bylo do 1. ročníku přijato 234 studentů,
z toho 5 v rámci celoživotního vzdělávání. Ke studiu zubního lékařství bylo
přijato 56 studentů 5 v rámci CŽV.
AS projednal požadavek studentů na rozšíření času na výuku a přípravu
ke SZZ z pediatrie. Výuka v 6. ročníku probíhá v blocích po týdnech a není
možné ji rozšiřovat. Řešením je vyčlenění výuky a zkoušení urologie do 4.
ročníku. Uvolněný pak týden získá pediatrie. Změna se uskuteční v akademickém ročníku 2013/2014.
Návrh prof. MUDr. J.Filipovského, CSc. a prof. MUDr. M. Matějoviče,
Ph.D. na odtržení pracovního lékařství od interny a přičlenění k sociálnímu
lékařství a hygieně byl na základě jednání schválen všemi zúčastněnými
vedoucími pracovníky.
Lékařská fakulta UK v Plzni získala akreditaci na výuku všeobecného
lékařství na dalších 10 let.
AS se zabýval problémem s množstvím termínů SZZ a jejich využíváním. Studenti si stěžují na nedostatek termínů, naproti tomu vyučující
uvádějí, že termínů je dost, ale studenti je nevyužívají. AS dospěl k řešení
problému tak, že po dohodě s vedoucími státnicových předmětů budou
všechny vypsané termíny od začátku akademického roku uvedeny na
webových stránkách LF.
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

V úvodu jednání prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. komentoval poměrně
bohatou diskusi o přijímacím řízení, která proběhla na minulém jednání
a týkala se zejména přijímání studentů na základě prospěchu na střední
škole. Možnost přijetí bez přijímacích zkoušek má 90 uchazečů o studium
– 80 na všeobecné lékařství a 10 na zubní lékařství. Z nich se v roce 2011
zapsalo jen 10 studentů na všeobecné lékařství a 2 na zubní. Nedochází
tedy k diskriminaci studentů přicházejících s horším prospěchem z náročnějších středních škol a tedy není nutné systém přijímacího řízení měnit.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. informoval o výběrovém řízení na místo
tajemníka fakulty, které proběhlo 6.10.2011. Za AS se výběrového řízení zúčastnili prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., doc.MUDr. J. Fínek, Ph.D.
a MUDr. Bolek, Ph.D. Přihlásilo se 11 kandidátů. Reálně komise vybírala
z osmi, neboť tři kandidáti kandidaturu stáhli. V tajném hlasování zvítězila
ing. M. Klečková a komise navrhla panu děkanovi její jmenování do funkce
tajemnice fakulty. Děkan LF doc. MUDr. B.Kreuzberg, CSc. s výsledkem
výběrového řízení souhlasil. (Ing. M. Klečková byla jmenována do funkce
tajemnice fakulty k 1.11.2011.)
Akademický senát vzal na vědomí zprávu o aktuální ekonomické situaci, s níž členy AS seznámila ing. M. Klečková. Byly prezentovány tabulky
s kumulovaným hospodářským výsledkem za leden až září 2011 – účetní
výsledovka k 30.9.2011. Náklady činily 172 milionů a výnosy 185 milionů
Kč. Hospodářský výsledek k uvedenému datu byl zisk 13,1 milionu.
AS se dále zabýval současným stavem projektů UNIMEC a Biomedicínského centra. Děkan LF doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. informoval o současném vývoji situace okolo projektů. Projekt UNIMEC byl již schválen.
O projektu „Biomedicínské centrum“ probíhala jednání na MŠMT celé
léto. Projekt byl redukován o 30% a ministerstvo zatím nemá peníze na
jeho proplacení. Rozhodnutí lze očekávat pravděpodobně v listopadu. Pak
může proběhnout výběrové řízení, které je již připraveno. AS bude o stavu
věcí průběžně informován.
AS projednal zprávu o proběhlém jednání Ekonomické komise LF.
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. konstatoval, že byla nově sestavena. Jejím
předsedou je vždy člen AS. Konečná ekonomická rozhodnutí přísluší děkanovi fakulty. Navrhnul, aby se ing. Klečková zeptala kvestora UK na jeho
představu o fungování komise a zjistila i praxi běžnou na jiných fakultách.
Legislativní komise AS by měla zjistit, jak je věc zakotvena v předpisech
na jiných fakultách. K tomu MUDr. J. Beneš, Ph.D. uvedl, že praxe na UK

POZVÁNKA NA KONFERENCI POSTGRADUÁLNÍ DNY 14. - 16. 2. 2011
Ve dnech 14.-16.2. se uskuteční tradiční
postgraduální dny. Záštitu převzali děkan
Lékařské fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc., ředitelka Fakultní nemocnice v Plzni ing. Jaroslava Kunová a předseda
Okresního sdružení České lékařské komory
v Plzni MUDr. Jindřich Šebor. Nosným tématem jsou letos „Nové diagnostické postupy“,

nechybí ani „Varia“. Na konferenci odezní 64
ústních sdělení, vystaveno bude též sedm posterů. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených sdělení budou ve středu probíhat jednání
paralelně ve dvou posluchárnách.
Časový program je každý den týž, přednáška budou zahajovat ve 13 hodin a závěr se
předpokládá mezi 17. a 18. hodinou. Vzhledem
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k zaměření konference je na místě zdůraznit
vhodnost účasti i pro posluchače naší lékařské
fakulty, vždyť to, co dnes pokládáme za „nové“
postupy bude záhy běžnou rutinou. Partnery
akce jsou prim. MUDr. Miloslav Zikmund,
Stock Plzeň-Božkov s.r.o. a ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s. Od účastníků není požadován žádný konferenční poplatek.
(r)

REPREZENTAČNÍ PLES LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI
taneční orchestr Miroslava Novotného. Vstupenky bude možno zakoupit
či rezervovat na sekretariátu děkana od 16. 01. 2012 (tel.: 377 593 440) či
na studijním oddělení (tel.: 377 593 435).
(r)

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni pořádá opět tradiční
Reprezentační ples. Uskuteční se 9. března 2012 od 20.00 hodin do
02.00 hodin v Měšťanské besedě. Slavnostní předtančení obstará stejně
jako loni taneční studio Quick Dance Plzeň. K tanci a poslechu zahraje

VZPOMÍNKA NA KOLEGU A PŘÍTELE ING. FRANTIŠKA LAVIČKU
Před pěti lety
zemřel náš dlouholetý spolupracovník
Ing. František Lavička, narozený 23. 7.
1931. Zemřel náhle na cestě z práce
domů do milované
Rybnice. Stalo se to
24. ledna v roce 2007.
Ing.
František
Lavička byl dlouholetým učitelem fakulty, na ústavu sociálního

lékařství pracoval od roku 1989. Učil studenty
medicíny sociologii. Byl skvělým společníkem
a miloval velmi svoji rodinu. Vážili jsme si ho
my i studenti pro jeho všestranné vědomosti
a také pro úžasný smysl pro humor. Stal se
součástí našeho života. I když už nepracoval
na plný úvazek, trávil s námi v práci většinou
celé dny. Bez ohledu na svůj věk a jistě i zdravotní potíže, o kterých se nikdy nezmínil, učil
s velkým zaujetím. Podílel se i na výuce volitelných předmětů. Byl velmi aktivní v plánování
a řešení grantových projektů a mimovýukových aktivit.

Měl rád studenty, pravidelně se s nimi loučil
na promocích v Karolínu. Absolventi a pracovníci fakulty na něj často a rádi vzpomínají.
Jeho aktivita byla obdivuhodná, publikoval
a přednášel u nás i v zahraničí.
Ing. Lavička byl především dobrý člověk.
Byl laskavý, tolerantní, slušný, vtipný, taktní
a ohleduplný. Uměl si užívat života a radovat
se z něj. Do poslední chvíle měl plno plánů
v osobním životě i v práci.
Často vzpomínáme na společně prožité
chvíle v práci i mimo ni a chybí nám.
Pracovníci ústavu sociálního lékařství

NEDOŽITÉ OSMDESÁTINY PHDR. EMILA KRUŽEJE (1931 - 2005)
Emil Kružej se narodil 28. 9.1931 v Rybnici u Kaznějova v dělnické
rodině, matka pracovala v zemědělství. V dětském věku přišel o otce,
popraveného nacisty za ilegální odbojovou činnost. Vyučil se modelářem a v letech 1946-1950 pracoval v tehdejších Závodech V.I.Lenina
(dnes Škoda Holding) v Plzni. Absolvoval večerní přípravný kurz pro
vstup dělníků na vysoké školy a v letech 1950-1954 studoval na VŠPHV
a na Filozofické fakultě UK v Praze. V červnu 1954 ukončil studium
obhajobou diplomové práce a získal vysokoškolskou kvalifikaci „promovaný filozof“. Pracoval poté na sekretariátu Okresního výboru ČSM
Plasy, nejdříve ve funkci tajemníka pro agitaci a propagaci, po splnění
základní vojenské služby ve funkci vedoucího tajemníka OV. Na základě konkurzu byl v dubnu 1959 přijat na asistentské místo na Ústavu
marxismu-leninismu Lékařské fakulty v Plzni.
Zde se ve své výzkumné práci zaměřil především na oblast sociologie, jak o tom svědčí i jeho některé publikované práce např. „Člověk
a humanizace práce a mezilidských vztahů“ (spolu s J. Syblíkem a A.
Vurmem), „Sociálně psychologické problémy interpersonálních vztahů
mezi lékařem a pacientem“ či účast v pracovně skupině L. Šabackého,
která v letech 1968-1969 zpracovávala „Texty ke studiu sociologie“.
Na začátku normalizačního období po srpnových událostech roku
1968 bylo zrušeno jeho členství v KSČ. S tím pak souvisel zákaz působení v pedagogických funkcích. V té době také již vzhledem k nedostatku
prověřených a politicky spolehlivých pedagogů došlo ke zrušení Ústavu
marxismu-leninismu na Lékařské fakultě a výuku v tomto „stěžejním“
oboru studia nadále zajišťovala jen jediná katedra marxismu leninismu,
společná pro všechny plzeňské vysoké školy. Promovaný filozof Emil
Kružej byl proto nejdříve propuštěn ze zaměstnání, následně v květnu r.
1970 na tři měsíce přijat na katedru sociálního lékařství, aby nakonec od
července 1970 zakotvil jako odborný pracovník na katedře hygieny.
Zde byl řešitelem několika výzkumných grantů (např. „Vliv sociálně
patologických jevů na zdraví dorůstající mládeže“), školitelem poslu-

chačů, vystupujících na studentských vědeckých konferencích, na Filozofické fakultě UK obhájil rigorózní práci na téma „Psychický pracovní
stres jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a možnosti jeho
prevence ve velkém strojírenském závodě“. V r. 1980 mu byl udělen
titul Ph.Dr. v oboru klinická psychologie.
Řadu let pracoval v nadúvazku jako psycholog práce na Oddělení
chorob z povolání FN v Plzni, kde se jako člen řešitelského týmu doc.
MUDr. F. Hůzla, CSc. podílel na dílčím výzkumném úkolu „Problematika negativního stresu u lesních dělníků-dřevorubců“. Za vyřešení úkolu byl celý kolektiv odměněn nejvyšším odborářským vyznamenáním
– Cenou Antonína Zápotockého. V devadesátých letech založil a dlouhodobě vedl Poradnu pro odvykání kouření a Poradnu pro psychogenní rizikové stresové stavy. Řešil též projekt grantové agentury UK
„Koncepce a nástroje pro realizaci absence kuřáckých návyků studentů
medicíny“.
Hodně úsilí věnoval po několik let organizaci celostátních konferencí věnovaných problematice tabakismu a prevence kouření. Po změně
politických poměrů se plně zapojil do výuky, v plném rozsahu zajišťoval téma „Mentální hygiena“ a volitelné předměty „Terapie a prevence
tabakismu“ a „Psychosomatické rizikové a projektivní faktory progrese, regrese a prevence aterosklerózy“. V r. 2003 vydal skripta „Mentální
hygiena pro potřeby výuky preventivního lékařství“.
Emil Kružej měl vždy velmi vstřícný a přátelský vztah nejen ke svým
bezprostředním spolupracovníkům, ale ke každému, kdo k tématům,
jimiž se výzkumně zabýval, měl co říci ze svého pohledu dalších medicínských oborů. Snažil se také ze všech sil sám na sobě uplatňovat
poznatky prevence rizikových faktorů, nekouřil, byl aktivním turistou,
dlouhodobě bojoval s nadváhou. Na sklonku života se zhoršoval jeho
zdravotní stav, přesto jeho odchod ze života dne 20. 2. 2005 byl překvapivý pro jeho blízké i široký okruh přátel. Všichni na PhDr. Emila
Kružeje v dobrém vzpomínáme.
J. Novák

PRO-ANOREKTICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Internet je důležitým prostředkem pro ty,
kteří hledají informace pojednávající o zdraví
a jeho podporování. Se vzrůstajícím počtem
uživatelů internetu, vzrůstá i počet lidí, kteří
tyto informace vyhledávají. V současnosti se na
internetu mnohem více objevují články vyprávějící o štíhlé linii, cvičení a dietách, které jsou

doprovázeny fotkami zobrazující štíhlý ideál
krásy. Štíhlost se stává více uznávaná, hodnoty a normy ženského, ale i mužského, ideálu
se posouvají, a mohou se tak stát rizikem pro
rozvoj poruch příjmu potravy. Těmito poruchami jsou nejčastěji ohroženy dívky mezi 15-20
lety, které začnou, při neustálém vystavování se
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těmto obrazům, štíhlost více oceňovat a dochází k tomu, že se intenzivněji zajímají o články
vedoucí k této vysněné postavě. Internet tedy
může být i prostředkem škodícím. Mnoho
čtenářek je spíše znechuceno těmito články
a pociťují odpor ke štíhlé postavě. Nebezpečí
rozvoje poruch příjmu potravy vzniká teprve

tehdy, když čtenářky začnou považovat štíhlé
postavy za přitažlivé[1].
Na internetu se stále více objevují tzv. proanorektické webové stránky. Tvoří je převážně ženy, respektive mladé dívky a vyjadřují na
nich svůj názor, postoj a sympatie k anorexii
a bulimii. Své stránky označují termíny pro-ana
a pro-mia (z angl. pro-anorexia, pro-bulimia)
nebo jen Ana a Mia, označující ženská jména.
Dívky, jež tvoří tyto stránky, se nechtějí vyléčit,
za nemocné se nepovažují a poruchy příjmu
potravy pro ně neznamenají žádné ohrožení
života. Anorexii považují spíše za styl života.
Pro tuto odbornou práci jsem se zaměřila na
české webové stránky, které jsou momentálně
aktuální, dívky do nich s určitou pravidelností
přispívají a nacházela jsem je pomocí vyhledávání na www.google.cz a www.seznam.cz.
Ne všechny blogy ale píšou dívky mající štíhlé
postavy. Najít dívky s hraničním BMI 18,5 je
celkem obtížné, protože většinu stránek píšou
dívky mající váhu okolo 80 kg, které touží shodit váhu. Sympatizují s anorexií a tvořením
vlastního blogu se chtějí za pomoci této komunity motivovat k hubnutí. Na ně jsem svoji
pozornost nesměrovala, jelikož není momentálně jasné, zda dokážou výrazně zhubnout a zda
u nich dojde k poruše příjmu potravy. Zaměřila
jsem se tedy na dívky udávající své BMI pod 20,
které se snaží nadále hubnout a i na ty, které
o sobě takřka nic nesdělují, ale jejich jídelníčky
jsou téměř prázdné.
Abychom věděli, jak vypadá typicky český
pro-anorektický blog, provedeme si rozbor
jednoho z nich. Osamělá baletka alias Chantal měří 160 cm a momentálně váží 45 kg.
Stránky vytvořila v srpnu 2011 a její počáteční váha byla 51 kg. Jejím cílem je dosáhnout
42 kg, tedy BMI 16,4. Chantal je oproti jiným
dívkám poněkud tajnůstkářka. O sobě moc
nepíše, její příspěvky obsahují převážně thinspiration (složenina z anglických slov thin=štíhlý
a inspiration=nápad. České dívky často zkracují na pouhé thinspo.) Jedná se o obrazy velmi štíhlých žen, které se často na různých blozích opakují a dívky se jimi navzájem motivují
k dosažení této postavy. Chantal čas od času
vystaví své vlastní fotky ale jen na pár hodin.
Záhy je pak smaže. Jídelníček ze dne 28. 12.
2011 vypadá následovně: snídaně-bílý jogurt,
svačina-nic, oběd-rýže s plátkem přírodního
kuřecího masa, svačina-nic, večeře-nic [2]. Dívky se navzájem v komentářích u příspěvků podporují, zároveň na sebe odkazují a pravidelně
se navštěvují. Chantal odkazuje na 37 dalších
majitelek pro-ana stránek, z kterých jedenáct,
jež zveřejnily svoji výšku a váhu, má BMI pod
18. Na pro-anorektických webových stránkách
dále můžeme v kontroverzi nalézt tipy a triky
pro zdravé snižování váhy a podrobné popisy
poruch příjmu potravy. Jsou ale i takové webové stránky, kde můžeme nalézt rady, jak skrývat
svoji nemoc před rodiči a přáteli. Jejich motta
jsou například: „Být pro ana, znamená být křehká víla.“, „Thin je in.“, „Vteřinu na rtech, roky na
stehnech.“ nebo „Raději budu mrtvá, než tlustá.“

Dívky také popisují své myšlenky, které
bývají často depresivně laděné. Naříkají nad
tím, že již nechtějí zvracet po jídle, ale že tomu
nemohou zabránit, nebo popisují své problémy
s menstruací či problémy v rodině a s přáteli.
O anorexii hovoří jako o své kamarádce, často
jejich jediné opravdové, kterou nazývají Ana.
Dají se nalézt i takové blogy, jejichž majitelky se
vrátily z léčebného pobytu v nemocnici a oznamují ostatním, že jsou „nepoučené, nepochopené
a tlusté“. Například blogerka Di-ana dopodrobna popisuje svůj pobyt v nemocnici, připodobňuje ho k pobytu trestance, uvádí, že přibrala 14
kg a jedinou možností, jak s kily bojovat, bylo
zvracení a cvičení při sprchování [3]. Jiná dívka
naopak krátce po návratu z nemocnice sděluje,
že chce s nemocí bojovat, že si uvědomuje, že
je nemocná, ale po pár dnech svůj názor mění
a svěřuje se svým čtenářům, že momentální
váhu si bude udržovat, ale až dovrší 18 let, začne
ji opět snižovat a touto cestou chce zemřít [4].
Rozrůstání
pro-anorektických
stránek
s extrémními návody na hubnutí je považováno
za znepokojující trend zejména pro nemocné
s mentální anorexií a s mentální bulimií. Dívky
si na nich potvrzují svůj názor na vyzáblé postavy a nabývají nezvratného přesvědčení, že jejich
postava není ideální, a v poruchách příjmu potravy tak vidí jakýsi kouzelný životní styl.
Nicméně se na těchto stránkách vyskytuje
jedinečná příležitost k nahlédnutí do psychiky
nemocných dívek a k vcítění se do jejich životních názorů a postojů. Pro-ana webové stránky
tak mohou napomoci odborníkům v hledání
nových postupů v léčbě. Můžeme zde například
sledovat výkyvy nálad, které dívky přenášejí
do svých článků a potvrdit tak již známý fakt,
že u pacientek s poruchou příjmu potravy se
v 97% vyskytují psychiatrické komorbidity
(z toho u 94 % se jedná o poruchu nálady, především unipolární depresi, u 56% jde o úzkostnou poruchu a u 22 % se vyskytuje zneužívání
návykových látek. [5]).
Pubertální dozrávání dívek a jeho podnět pro
vznik anorektických příznaků je tu také vyjádřen. Zprostředkující roli zde hraje formování
vlastního Já, kdy vzrůstá sebeuvědomění, zájem
o svět vrstevníků a negativní emoce doprovázející hormonální změny v pubertě, které mohou
být navíc podporovány soupeřivostí dívek,
separace od rodiny a snaha o sebeprosazení.
Patrný je tu i vliv rodiny a nedostatky v rodičovské péči. Dívky rozebírají své vztahy a spory
s rodiči, zda a jak jsou k nim rodiče kritičtí, či
jakou jim věnují péči. V menší míře pozorujeme i ustupování depresivních příznaků, když se
nemocným podaří kontrolovat příjem potravy
poté, co se v nedávné době vrátily z léčebného
pobytu v nemocnici, či u dívek, které prodělaly
onemocnění před lety a webovou stránku nadále
udržují s cílem informovat ostatní dívky o svém
počínání.
Pro-anorektická webová komunita slouží
hlavně k podpoře dívek, které se staly stoupenkyněmi tohoto životního stylu, a může tedy
nepochybně přispět k rozvoji poruch příjmu

potravy. Je nutno ale upozornit, že i když mohou
existovat utajované a zaheslované webové
stránky, tak těch veřejně dostupných českých
webových stránek, do kterých ke dnešnímu
datu dívky pravidelně přispívají, není mnoho. Je
to díky tomu, že i když se neustále tvoří nové
a nové stránky, některé se naopak odstraňují,
a nebo dívky blogování jednoduše zanechají.
Jelikož ony, jak jsem již zmiňovala v úvodu, na
sebe vzájemně odkazují, a tudíž se jejich jména na různých blozích opakují, mohli bychom
českou webovou pro-anorektickou komunitu
označit za jakýsi kruh.
A je třeba ještě jednou upozornit, že ne
všechny dívky, které se označují názvem proana, splňují kritéria pro poruchy příjmu potravy.
Některé hledají pouze motivaci k částečnému
snížení váhy, nebo hledají zábavu či nové přátele. A naopak ne všechny dívky trpící poruchou
příjmu potravy se projevují na internetu. Nastává tu také otázka, kolik českých dívek preferuje
cizojazyčné webové stránky a vstupuje tak do
celosvětové komunity těchto dívek. Stejně jako
dr. M. Nováka by i mě zajímalo, kolik nemocných s poruchou příjmu potravy ví o existenci
těchto stránek a jaký na ně mají názor.
Připomeňme si i tolikrát zmiňovaný tlak
médii na ženskou krásu. Za pomoci počítačově
upravených žen ovlivňují vnímání mladých dívek právě v období, kdy si utvářejí svůj vlastní
názor. Neměli bychom tedy odsuzovat pouze
pro-anorektické stránky.
Naštěstí mnoho módních návrhářů a organizátorů módních přehlídek vyslyšelo neustálé
upozorňování na škodlivost nadměrného hladovění a zvracení k dosažení extrémní štíhlosti.
Ve spoustě zemí již mají dívky s BMI pod 18,5
zákaz vstupu na molo. [9]
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ZÁVISLOST NA INTERNETU
Internet jako pojem vznikl teprve nedávno, v roce 1987. Roku 1994
nastala komercionalizace a raketovým tempem začal stoupat počet jeho
uživatelů. V roce 1996 to bylo 55 miliónů lidí, roku 2005 již 900 milionů a v roce 2010 byla dokonce překonána hranice 2 miliard uživatelů.
Využití internetu se neustále vyvíjí, skýtá mnoho výhod, je důležitým
nástrojem pro získávání informací, sociální interakci, obchod, vzdělávání a zábavu. S masivním rozšířením internetu do domácností, škol

a internetových kaváren se ovšem začíná ukazovat i negativní prvek,
a to výskyt problematiky internetové závislosti.
Internetová závislost spadá pod vyšší pojem novodobé nelátkové
závislosti (1). Definovat tuto závislost je prozatím problematické. Mnoho autorů nevytváří jakoukoliv konkrétní definici a spíše se snaží na
základě výsledků provedených výzkumů určit, jaké chování je ještě
normální, a jaké již patologické. Základní charakteristiky novodobých
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nelátkových závislostí jsou velmi podobné zatím nejznámější nelátkové závislosti – patologickému hráčství (např. silná touha, problémy se
sebekontrolou, upřednostňování této činnosti na úkor ostatních a další). Hlavní odlišností oproti závislostem látkovým, ale např. i patologickému hráčství, je ten fakt, že internet je v současnosti u mnoha lidí
nevyhnutelnou součástí běžného života. Podle některých autorů se
o internetovou závislost může jednat až tehdy, pokud danému uživateli
v životě způsobuje závažné problémy.
K. Young sestavila diagnostická kritéria závislosti na internetu, která byla dále modifikována podle Bearda a Wolfa (2). Pro diagnostiku
závislosti na internetu musí být přítomno všech pět následujících příznaků: 1) zaujetí internetem (přemýšlení o předchozích aktivitách na
internetu nebo o těch budoucích), 2) potřeba používat internet ve stále
delších časových úsecích, aby člověk dosáhl uspokojení, 3) opakovaná
neúspěšná snaha kontrolovat, přerušit nebo zastavit používání internetu, 4) neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se používání internetu, 5) překračování původně plánovaného času připojení
k internetu. Zároveň musí být přítomen alespoň jeden z následujících
příznaků: 1) v důsledku používání internetu ohrožení nebo riskování
ztráty důležitého vztahu, zaměstnání nebo příležitosti v kariéře, 2) lhaní členům rodiny, terapeutům nebo dalším osobám za účelem zastírání
nadměrného používání internetu, 3) používání internetu jako způsob
útěku od problémů nebo snaha zbavit se dysforické nálady (například
pocitů bezmoci, viny, úzkosti a deprese). Na základě těchto kritérií bylo
sestaveno mnoho dotazníků.
Jak vyplývá z diagnostických kritérií, samotná závislost na internetu se
projevuje v mnoha rovinách. Je přítomna nezvladatelná potřeba používat
internet, marné pokusy omezit časté používání, ztráta kontroly a pocity
viny. Při delším neužívání se objevují abstinenční příznaky, jako je nervozita, podrážděnost a agresivita. Závislost nepostihuje pouze daného
jedince, ale trpí i jeho okolí. Upřednostňování internetu na úkor rodinných příslušníků může vést ke zhoršení mezilidských vztahů a odcizení,
nespolehlivosti, neplnění dohod, rozvodu s partnerem a rozvratu rodiny.
Nadměrné užívání internetu v práci snižuje efektivitu, postižený nestíhá
své povinnosti, může být hůře ohodnocen, přeřazen na jiné místo nebo
být z práce dokonce vyhozen. U studentů může dojít k zanedbávání přátel a ztrátě koníčků, zhoršenému prospěchu, opakování ročníku, vyhazovu ze školy. Bývá také snížené sebevědomí a špatná hygiena.
Se změněným životním stylem se pojí také vznik tělesných poruch
nebo zhoršení již přítomných nemocí, například hypertenze. Dlouhodobé sezení před počítačem mohou doprovázet bolesti krční páteře či zad,
ochabování svalstva a vznik křečových žil. Sledování svítícího monitoru je velkou zátěží pro oči. Dochází k jejich únavě, podráždění, pálení
a neschopnosti oka rychle zaostřovat. Mnoho online počítačových her
je doprovázeno intenzivními zvukovými efekty, může tak dojít k poškození sluchu. Zvláště nebezpečná jsou sluchátka, která se zavádějí dovnitř zvukovodu a ucpávají ho, takže působí na bubínek větším tlakem.
Mohou se objevit špatné stravovací návyky, například vynechávání snídaní, nepravidelné a méně časté stravování, z toho důvodu konzumace
velkých porcí a vznik nadváhy až obezity. Bývá přítomna nadměrná
konzumace kávy či energetických nápojů, alkoholu a kouření cigaret.
U lidí s novodobými nelátkovými závislostmi existují genetické predispozice k poruchám neurotransmise v mozku. Zážitek odměny je
zprostředkovaný aktivitou dopaminu, endorfinů a enkefalinů. Dopamin zde pravděpodobně hraje klíčovou roli, výzkumy neurotransmiterů
v mozku ukazují na poruchu právě v této oblasti. Podobně jako u patologických hráčů je i u novodobých nelátkových závislostí zvýšená vzrušivost spojená s adrenergním neurotransmiterovým systémem a deficit
serotoninu související s impulzivitou.
Samotný internet závislost nezpůsobuje, jedná se o jednotlivé služby,
které uživatel preferuje a na nich se stává závislým. Lidé mohou být

závislí na komunikaci v podobě chatu, e-mailu a sociálních sítí. Sociální sítě (např. Facebook – v červenci roku 2011 překročil hranici 800
miliónů aktivních uživatelů, Twitter – přes 300 milionů, Qzone, Habbo, Myspace a mnoho dalších) slouží k propojování skupin lidí, sdílení
fotek, videí či hudby.
Formou závislosti je i hraní online počítačových her. Podle odhadů
stráví notoričtí hráči ve virtuálním světě 35 až 40 hodin týdně, existují
ale i těžší případy (50, 60 hodin). Jedná se především o tzv. MMORPG
hry – masové internetové hry na hrdiny (např. World of Warcraft - v listopadu 2011 ohlásil přes 10 milionů aktivních hráčů, kteří za hraní platí
každý měsíc). Hráč si zde vybere určitou postavu a začíná objevovat
nový svět. Již od začátku hraní má hra mnoho způsobů, jak si udržet
zájem hráče a zajistit si jeho častý návrat. Hráč může společně s desítkami, stovkami i tisíci dalších hráčů připojených přes internet zažívat různá dobrodružství, neustále vylepšovat svou postavu a soupeřit s ostatními lidmi. Samotná hra se neustále zdokonaluje, nabízí hráčům čím
dál tím více možností, činností a způsobů zábavy. Samozřejmě čím déle
se hra hraje, tím více je v ní hráč úspěšný, a to ho nutí k dalšímu hraní.
Konec hry je prakticky nedosažitelný, vývojáři neustále přidávají nové
světy a další rozšíření. Herní svět se navíc nikdy nevypíná, když tedy
hráč nehraje, má pocit, že o něco přichází.
Dalším typem závislosti jsou i hazardní hry na internetu, nakupování
a vyhledávání sexuálního materiálu. Je známo, že hazardní hráči mají
sklon k samotářství a právě internet jim poskytuje úplnou anonymitu.
Existují i lidé, pro které je povzbuzující už samotný akt být on-line, preferují vyhledávání nových stránek, uživatelských skupin nebo obecně
informací, často ovšem bezcílně.
Možností terapie internetové závislosti je více. Striktní abstinence od
internetu není reálná, je třeba si uvědomit, že se internet stal neodmyslitelnou součástí života moderní společnosti. Místo toho je doporučeno se v léčbě uživatelů zaměřit na kontrolované používání internetu
(3). Cílem je tedy přerušení používání problematických internetových
aplikací (chat, online hry) a používání méně ohrožujících aplikací, které jsou více potřebné pro běžné fungování (e-mail, hledání informací).
Jednou z možností je užití kognitivně behaviorální terapie, ukotvení
režimu dne, respektování hranic a časových limitů, např. naplánovat
pacientovi denní aktivity, které kvůli internetu přerušil, znovu obnovit
činnosti, které jsou pro pacienta zdrojem příjemných pocitů, stanovit
přesnou dobu oznamovanou budíkem, kterou může strávit na internetu. Pomůže také připojování v kratších intervalech, které umožní lepší kontrolu. Důležitou roli má i rodinná terapie, zejména obeznámení
rodinných příslušníků s touto problematikou a možnost vylepšit s jejich
pomocí životní styl pacienta.
Prozatím neexistuje jednotná farmakoterapeutická léčba, zkouší se
např. antidepresiva ze skupiny SSRI (citalopram).
V zahraničí, zejména v USA, Koreji a Číně, již vznikají specializovaná zařízení pro uživatele závislé na internetu. V České republice je to
ovšem často podceňované téma. O potížích, které souvisí s nadměrným
užíváním internetu, se píše pouze zřídka. Málokdo tak chápe závislost
na internetu jako skutečný problém.
Literatura:
(1) MUDr. Jozef Benkovič: Novodobé nelátkové závislosti http://
www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2007/06/03.pdf
(2) Beard, K. W., Wolf, E. M.: Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11710263
(3) Vondráčková Holcnerová P., Vacek J., Košatecká Z.: Závislostní
chování na internetu a jeho léčba. http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/
CSP_2009_6_281_289.pdf
Ivan Odvárka,
6. skupina, 5. ročník LF

STOCKHOLMSKÝ SYNDROM
Stockholmský syndrom se zakládá na bezprostředním prožitku velmi silné stresové
situace či na přímém ohrožení života. Termín
Stockholmský syndrom byl poprvé použit psychiatrem a konzultantem švédské policie Nilsem Bejerotem na základě přepadení banky
v roce 1973. Jan – Erik a Clark Olssonovi se
pokusili vyloupit banku ve Stockholmu, přičemž si vzali jako rukojmí čtyři pracovníky
banky, tři muže a ženu. Rukojmí drželi od 23.
do 28. srpna, celkem 130 hodin. Nikdo nebyl
zraněn. Po propuštění projevovali rukojmí
náklonnost k pachatelům a odpor až nepřá-

telství k policii a ostatním příslušníkům úřadů.
Odmítli svědčit u soudu a na veřejnosti pachatele obhajovali. O několik měsíců později se
žena zasnoubila s jedním z únosců. Dalším
známým případem je únos dědičky mediálního
impéria Patricie Hearstové, která byla držena únosci dva měsíce ve tmě a o samotě. Do
vůdce únosců se zamilovala a později se stala
členkou jeho gangu. Příznaky Stockholmského
syndromu byly popsány i u válečných zajatců,
vězňů koncentračních táborů a týraných dětí
a obětí domácího násilí.
Nelze přesně říci proč a jak Stockholmský
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syndrom vzniká. Existuje několik teorií, které
by to mohly vysvětlovat. Jedna z teorií říká, že
jde o sebezáchovný proces, který má zvýšit šanci oběti na přežití. Další teorie vysvětluje tento
syndrom regresí do dětství, kdy oběť je zcela
bezmocná a závislá na agresorovi – nemůže jíst,
pít, odejít na záchod. Vše probíhá pod kontrolou agresora a imituje to závislost kojence na
matce. Tyto pocity pak přenese oběť na agresora. Případně dochází k obrannému mechanismu identifikace s agresorem, kdy se oběť snaží
ztotožnit s agresorem a díky tomu si zachovat
alespoň nějakou sebeúctu. Tento mechanismus

by dokázal vysvětlit i nenávist oběti vůči policii, kdy do sebe převezme strach a jiné pocity agresora. Pokud trvá vztah oběť – agresor
déle, používá oběť vědomé způsoby ovládání
tzv. copingové strategie – snaží se agresora
neprovokovat, souhlasit s ním, porozumět mu,
může mu pomáhat s vymýšlením strategií proti
policii. Postupem času se s agresorem sbližuje
a pokládá ho za spřízněnou duši.
Je nutné, aby pro vznik syndromu byla oběť
v ohrožení života, zcela v moci agresora a izolována od okolního světa. Oběť je přesvědčená o bezvýchodnosti své situace a s povděkem
přijímá občasné laskavosti ze strany agresora.
V případě vztahu rukojmí – únosce se dle
Fuseliera (1) syndrom skládá z jednoho nebo
více z následujících chování:
· Rukojmí může pociťovat vztek nebo jiné
negativní pocity proti policii. Věří, že policie
nedělá vše co je v jejích silách k ukončení incidentu, nebo připravuje akci, která může ohrozit rukojmí na životech.
· Rukojmí pociťuje sympatie nebo jiné pozitivní pocity k únoscům. Věří, že to nejsou zlí
lidé, že jednají pod vlivem okolností. Snaží se
přesvědčit sami sebe, že jim neublíží.
· Únosce mohou ukazovat soucit nebo jiné
pozitivní pocity k jednomu nebo více rukojmím.
Další aspekt upevňující toto smýšlení
v osvobozených rukojmích je fakt, že po propuštění bývají vyslýcháni podobně jako pachatelé a tím se odpor vůči policii může prohloubit. Proto ,,by měl někdo bývalému rukojmímu
vysvětlit, proč zasahuje policie, jaké kroky
podniká a jaké mají opodstatnění. Vysvětlení
nejvíce pomáhá rozptýlit a rozpustit všechny
zbytky Stockholmského syndromu.“ (2)
Stockholmský syndrom nepostihuje všechny
rukojmí nebo oběti v podobné či stejné situaci. FBI (Federální vyšetřovací úřad v USA)
(3) provedl studii, které se zúčastnilo přes 1200
bývalých rukojmí. Výsledky zkoumání ukázaly, že 92% z těchto lidí netrpí Stockholmským
syndromem. Na základě tohoto pozorování
byly nalezeny tři faktory, které je nutno k rozvoji syndromu splnit:

· Kritická situace musí trvat alespoň několik dní.
· Únosci mají kontakt s rukojmími a rukojmí
nejsou v oddělené místnosti.
· Únosci prokazují oběti jistou laskavost,
nezraní je. Oběti, které zakusili z rukou únosců
fyzické nebo psychické týrání obvykle tímto
syndromem netrpí.
Podle posledního bodu této studie by neměl
Stockholmský syndrom vzniknout u obětí
domácího násilí. Tento jev je ale zvlášť u týraných dětí velmi častý. I přes brutální zacházení ze strany rodiče dítě odmítá rodinu opustit.
Pravděpodobně zde hraje roli podvědomý
strach dítěte, že zůstane samo bez rodičů, protože ať už jsou jací chtějí, přesto poskytují
alespoň nějakou jistotu v jeho životě. Oběti
domácího násilí často věří slibům agresora, že
se změní a přejímají odpovědnost za jeho činy
na sebe. Jsou vehnáni do podřadného postavení a snaží se agresorovi paradoxně zavděčit,
používají copingovou strategii. Už Bettleheim
v práci z roku 1943 popsal chování podobné
Stockholmskému syndromu u vězňů v koncentračních táborech, s nimiž bylo brutálně zacházeno. To u nich s největší pravděpodobností
způsobovalo identifikaci s pachatelem. Byl to
jejich jistý způsob přežití.
Postupem času se ,,pro policejní vyjednavače stal Stockholmský syndrom důležitým
prostředkem při vyjednávání s pachateli, kteří zadržují rukojmí. Cíleně u nich podporují
vznik syndromu, neboť rozvoj osobní vazby
mezi pachateli a rukojmími usnadňuje vyjednávání a do jisté míry zaručuje bezpečí pro
rukojmí.“ (4) V této situaci je ale riziko pro
policejního vyjednavače, který může podvědomě varovat teroristy před blížící se akci na
záchranu rukojmích. Stává se tak podvědomým zdůraznění určitých slov ve větě, případně volbou zvláštních slovních obratů. Stejné
riziko podstupuje policejní odstřelovač, který
může s únoscem začít soucítit.
Stockholmský syndrom je spíše termínem
pro popis určitého vzorce chování než diagnostická kategorie. Většina psychiatrů použije diagnostická kritéria pro akutní stresovou

poruchu nebo posttraumatickou stresovou
poruchu při hodnocení pacientů. Lidé trpící Stockholmským syndromem také popisují
podobné symptomy jako lidé trpící posttraumatickou stresovou poruchou. Patří mezi ně
nespavost, noční můry, zhoršená koncentrace, neschopnost prožívat radost, podráždění,
návaly vzteku apod.
V současnosti se k léčbě používá psychoterapie a farmakoterapie. Nejčastěji se podávají
antidepresiva SSRI a inhibitory monoaminooxidázy, které mají i nejlepší výsledky v léčbě. Případně se mohou podávat anxiolytika
a benzodiazepiny, tyto léky ale nemají tak
dobré výsledky. Psychoterapie je založena na
empirickém rozhovoru, který je odlišný u dětí
a dospělých. U dětí se skládá ze tří částí, které
jsou otevírání (vyjádření hrou nebo kresbou
podstatu traumatu), trauma ( rozhovor o události) a uzavírání ( vyrovnání se s traumatem).
U dospělých se dělí na hodnocení současného stavu, období před traumatem a diskuze
o traumatu.
Prognóza léčby je obecně dobrá, záleží ale
na několika faktorech a to situaci ve které
se oběť nacházela, na délce krizové situace,
psychickém stavu oběti před touto událostí
a jejích zkušenostech z předchozích traumatických zážitků.
Literatura:
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(2) McMains Michael J. and Mullins
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KLINICKÁ STÁŽ IFSMA V KAYSERI (TURECKO)
Ačkoliv je Turecko zemí, která se rozprostírá mezi Balkánským poloostrovem a Blízkým Východem a tvoří tak přirozený most mezi Evropou a Asií, kvalitou svého zdravotnictví si v posledním desetiletí nezadá
ani s těmi nejvyspělejšími státy v západní Evropě či jinde ve světě. Na
rozdíl od těchto zemí však Turecko zatím stále trápí nerovnoměrnost
v kvalitě i kvantitě poskytování zdravotní péče v celé zemi. Jedná se
především o rozdíly mezi velkými městy a venkovem a mezi západní
a východní částí země. Pracoviště a kliniky některých oborů v Turecku
patří mezi světovou špičku, naopak jiné obory této úrovně zatím nedosahují. Je zde však předpoklad, že v dalších letech se uvedené problémy
budou řešit a situace se v tomto směru bude zlepšovat. Tyto vyhlídky
podporuje fakt, že se Turecko dosud vyhnulo hluboké finanční krizi
a v zemi panuje příznivý ekonomický stav s hospodářským růstem.
Pobyt v Turecku jsem absolvoval během letních prázdnin po zakončení pátého ročníku. Moji cestu zastřešovala studentská mezinárodní
organizace IFMSA, která mi nabídla k absolvování stáže dvě země:
Turecko a Egypt. Vybral jsem si Turecko, které mě lákalo více i díky
tomu, že jsem jej v minulosti již několikrát navštívil a vždy se mi tam
velmi líbilo. Ačkoliv v přihlášce na stáž bylo požadováno uvedení tří
tureckých měst, v nichž bych chtěl pobyt realizovat, při konečném umístění nebyl můj výběr vůbec zohledněn. Byl jsem poněkud rozčarován,
když jsem se z akceptačního dopisu dozvěděl, že jsem byl na stáž přidělen do města Kayseri, o kterém jsem nikdy předtím neslyšel. Po zjištění,
že toto město leží v centrální části Turecka východně od Ankary, se ve
mně mísily rozporuplné pocity a nevěděl jsem, co mám od své cesty
čekat. Na jistotě mi nepřidala ani četba některých cestovatelských publikací.

Po příletu do Kayseri na mě čekali místní studenti a za pár chvil jsem
poznal, že Turci jsou srdeční a vstřícní lidé, se kterými nebude žádný
problém v komunikaci ani v ničem jiném. Další dny jsem byl v místní
fakultní nemocnici představen lékařům a dalšímu personálu na klinice
plastické chirurgie, kterou jsem si pro stáž zvolil. Plastická chirurgie pro
mě jako pro cizince v zemi, jejíž jazyk neovládám, byla dobrou volbou,
protože většinu času jsem trávil s lékaři na operačních sálech, kde nebyl
nutný slovní kontakt s pacientem, který by byl dost obtížný. Pochopitel-

Fakultní nemocnice v Kayseri
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Mimo nemocnici jsem trávil většinu času s tureckými studenty, kteří se mnou podnikali mnoho akcí. Dělali jsme výlety do hor, které
u Kayseri dosahují výšky kolem 4000 m n.m., a které se v zimě stávají
rájem lyžařů. Mají zde moderní lyžařský areál, který se velikostí i vybavením podobá alpským střediskům. Kayseri neleží u moře, a proto mnozí obyvatelé města vlastní nějakou nemovitost u Středozemního nebo
Černého moře. Na jednu z nich mě a několik dalších účastníků stáže
pozval jeden z tureckých studentů, který nás měl na starost. Jeli jsme asi
600 km na jihozápad do historického města Anamur u Středozemního
moře, které není přeplněné zahraničními turisty, neboť sem jezdí pouze
lidé z přilehlé vnitrozemské oblasti Turecka. Jsou zde nádherné pláže,
vedle kterých jsou zachovalé antické památky. Ideální místo pro relaxaci, kde jsme strávili čtyři dny. Dále jsme procestovali Kapadokii, oblast
nedaleko od Kayseri, která je známá bizarními tvary skal a také tím, že
se zde skrývali první křesťané před Osmany.
Dále jsem měl samozřejmě možnost důkladně poznat samotné Kayseri, v němž žije přes milión obyvatel a velikostí ho lze přirovnat k Praze. Je
to moderní město s historickým centrem, ve kterém se nachází citadela,
několik krásných mešit a středověké lázně. Historický kolorit doplňuje
bazar, který je třetí největší v celém Turecku. Musím též zmínit nádhernou polohu Kayseri – je umístěno na náhorní plošině ve výšce 1 054 m
n. m., v dálce je patrný věnec hor a přímo nad městem dominuje vyhaslá
sopka Erciyes. Město disponuje kvalitní dopravní infrastrukturou s hustou sítí městské hromadné dopravy, jejíž páteř tvoří zbrusu nová tramvajová linka, díky níž projedete celé město během několika desítek minut.
Jako fotbalového fanouška mě velmi zaujal fotbalový stadion anglického
střihu s 50 tisícovou kapacitou, kde hraje místní klub Kayserispor.
Svoji tureckou misi jsem zakončil čtyřdenním pobytem v Istanbulu
během zpáteční cesty do České republiky. I když jsem v této metropoli
nebyl poprvé, byl jsem opět udiven neopakovatelnou atmosférou, která zde panuje. Měl jsem možnost zažít zde začátek ramadánu (turecky
„ramazan“). Velmi se mi zde líbilo a vydržel bych zde ještě o něco déle,
ale domů jsem se po těch týdnech v zahraničí také těšil.
Měsíc mojí praxe v Turecku uběhl velmi rychle a kromě nových zkušeností v oblasti zdravotnictví a poznatků o Turecku jsem také získal
mnoho dobrých přátel a v paměti mi zůstaly neopakovatelné zážitky.
Každému bych stáž v Turecku a především v Kayseri doporučil. Turecko
mě opět nezklamalo.
Jaroslav LUDVÍK, 6. ročník

Já a zdravotní personál operačního sálu
ně jiná byla komunikace s lékaři na klinice, kteří více či méně anglicky
uměli a v každé situaci bylo možné se s nimi nějakým způsobem domluvit. V průběhu praxe na klinice jsem asistoval u mnoha zajímavých operací a také jsem chodil pozorovat práci lékařů na odděleních. Lékaři
i zdravotní sestry byli velmi milí lidé a chovali se ke mně přátelsky. Se
vším jsem na ně mohl obrátit a vždy byli ochotni mi pomoci. Několikrát
za den mně nabízeli čaj, který se, jak známo, pije v Turecku velmi často.
Dále jsem měl příležitost ochutnat i tamní kulinářské speciality, neboť
po pracovní době nebo ve dnech volna mě lékaři několikrát pozvali
na společnou večeři či oběd. Na klinice byl také sympatický profesor,
uznávaná kapacita, který byl dokonce několikrát v České republice. Při
hovorech s ním jsem se dozvěděl hodně o plastické chirurgii, o zdravotnictví v Turecku a také mnoho o Turecku samotném. Zajímavá pro
mě byla například informace, že když se v Turecku absolvent lékařské
fakulty rozhodne pro nějaký obor, vláda mu jako začínajícímu lékaři
sama určí místo, kam půjde na začátku kariéry pracovat. Stát tím chce
prý zajistit, aby se kvalitní lékařská péče dostala do všech částí země.

PRÁZDNINOVÁ PRAXE V UNIVERZITNÍ NEMOCNICI
CLEMENTINO FRAGA FILHO, RIO DE JANEIRO
Nejlepší prázdniny v životě? Tak to bez
pochyby! Rio de Janeiro spolu s Cariocas, místními obyvateli, má přijíždějícím zvědavcům
jednoznačně co nabídnout. O tom, že mě moje
klinická stáž skrze organizaci IFMSA zanese
přímo do Cidade Maravilhosa, jsem snila delší
dobu a také jsem tím náležitě obtěžovala i mé
nejbližší okolí.
Byla to moje první cesta za oceán, vlastně první let vůbec! A tak není divu, že tomu
všemu předcházely nemalé přípravy prováze-

né občas i stresem, aby v tak daleké zemi vše
dobře dopadlo. Ale naprosto bezproblémová komunikace s mou kontaktní osobou mě
ujišťovala, že se v případné nouzi budu mít na
koho obrátit.
Přivítání v Riu bylo vskutku famózní! Kvůli
zpoždění letadla jsme přistáli na úplně jiném
letišti. Bylo mi divné, cože to ta letuška mluvící
pouze v portugalštině tak dlouho pasažérům
letadla vysvětluje. Ale pak mi pomohla nějaká slečna, která zřejmě spatřila, jak jsem lehce
dezorientovaná, a nasměrovala mě k minibusu,
jež mířil na to správné letiště. Tam už na mě
čekal můj hostitel. Aby toho nebylo málo, při
cestě z letiště „domů“ nás zastavila tamní hlídka policie a se slovy „běžná silniční kontrola“
prohledala celé auto, včetně mých zavazadel,
doklady moje i hostitele atd. Kontrolovala,
jestli nevezeme drogy. No, ufff, prošli jsme bez
úhony.
Lidé v Riu, teď nemyslím velmi chudé obyvatele, bydlí dost často v apartmánech obrovských budov, s recepcí, ke kterým patří i společný bazén, sauna, jakási společenská místnost,
tenisový kurt, příp. i kadeřnický salon. Budova,
kde mě uvítala moje hostitelská rodina, pojala
necelých 500 lidí, což bylo hned i předmětem
legrácek, že by tam mohla bydlet skoro celá
moje vesnice! V oblasti, kde jedno město čítá
např. 14 milionů, druhé 20 milionů, to zřejmě
jinak nejde. Tomu odpovídá i jejich doprava,
kterou sami Cariocas, jak říkají, přímo nesná17

šejí. Aby ne, čekat věčně v kolonách dopravních prostředků bylo nudné a vyčerpávající.
I proto moje denodenní cesta autobusem do
nemocnice zabrala kolem 60 minut a odpoledne zpět třeba i hodinu a půl.
Univerzitní nemocnice Clementino Fraga
Filho, do které jsem v průběhu měsíce července dojížděla, je jedna z největších veřejných
nemocnic v Riu. První den mi vedoucí oddělení endokrinologie rozvrhla program stáže na
mé přání jen na čtyři dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka. Každý den jsem trávila na jiné

ambulanci, průměrně 4 až 8 hodin. Jednou pro
pacienty s poruchou kostního metabolismu,
štítné žlázy a nebo poruchou sekrece hypofyzárních hormonů, jindy pro pacienty s DM I.
a II. typu. Všichni rezidenti, moji tutoři, hovořili
anglicky. Někdo hůře, někdo lépe, ale vždy jsme
se domluvili. Rádi si procvičili cizí jazyk stejně
jako já, a díky latině nebylo porozumění medicínskému tématu v portugalštině tak složité.
S doktory jsme probírali případy konkrétních
pacientů, kteří do ambulance přišli, diskutovali o jejich terapii, hodnotili radiodiagnostické snímky či výsledky laboratorních testů.
Zábavnou se stala hádanka pro pacienty, odkud
pocházím! Padly i tipy jako Rusko, Ukrajina.

Poledne vždy značilo pro všechny čas na hodinovou pauzu, a tak jsme pravidelně s ostatními
exchange studenty i některými místními chodili
společně na oběd a plánovali výlety.
Ze svého umístění v Rio de Janeiru jsem
měla neskrývanou radost. Se dvěma Poláky
a studentem z Kolumbie jsme společně poznávali místa, jež dělají Rio tak slavným: obří třicetimetrový kolos Krista na hoře Corcovado,
ze které je nezapomenutelný výhled nejen
na Guanabarskou zátoku, Cukrovou homoli o výši 396 metrů, kam jezdí lanovka již od
roku 1913, neobyčejně krásné pláže Copacabana, Leblon a Ipanema, historické centrum
Lapa a jeho noční život samby, sambadrom,

stadion Maracaná. Neodolali jsme ani výšlapu
na druhý nejvyšší vrchol Ria, Pico da Tijuca,
jež se nachází v Národním parku Tijuca. Ten je
považován za největší městský prales na světě.
Čas utíkal a najednou jsem se musela s tou
veselou, usměvavou a vždy ochotnou směsicí
lidí plných energie rozloučit. Lidí, kteří se rádi
baví, věnují se joggingu, kolečkovým bruslím
či jízdě na kole podél slunečných pláží, lidí,
kteří si den bez černých fazolí na talíři snad
ani nedokážou představit! Věru, loučení nebylo lehké.
Obohacena novými zkušenostmi se při vzpomínkách na Brazílii budu vždy usmívat i já.
Mirka Černá

ROK STUDIA V MNICHOVĚ
na oddělení interny, chirurgie a na oddělení zvoleného lékařského oboru.
PJ studenti získávají od zdravotnických zařízení první plat.
Velké množství LMU studentů absolvuje jednotlivé terciány PJ
v zahraničí. Například jeden z mých kamarádů bude praktikovat čtvrt
roku v Etiopii, čtvrt roku ve Vietnamu a poslední čtvrtrok stráví na Srí
Lance. Někteří studenti jedou do New Yorku, Kanady, jižní Ameriky…
a jiní budou praktikovat v Evropě. Jak v Německu, tak i v jiných zemích.
Na praxi v některých státech mohou studenti dostat alespoň částečné stipendium.
L-Kurzy a praktický rok ( PJ ) při studiu mně připadají naprosto úžasné! Studenti se během nich hodně naučí, poznají a získají mnoho zkušeností.
Každý medik mnichovské LMU musí navíc v rámci studia kromě
L-kurzů a PJ splnit čtyři měsíce povinné praxe v nemocnici nebo u soukromého lékaře. Jeden měsíc představuje sesterskou praxi a ostatní tři
měsíce zahrnují lékařskou praxi ve vybraných lékařských oborech. Medici musejí pravidelně docházet po dobu jednoho měsíce na jedno oddělení
a tím pádem jim nezbývá nic jiného než si praxi odchodit o prázdninách.
Studenti mají během roku tzv. semestrální prázdniny a letní prázdniny.
Je to dáno jiným zkouškovým systémem než u nás.
Jak jsem popisovala výše, klinické studium je rozděleno na několik
modulů. Každý modul se pak skládá z bloků, které představují jednotlivé předměty. Jejich délka se liší podle předmětu. Po skončení každého
bloku studenti skládají ústní zkoušku, která má váhu 40 % z celkového
hodnocení zkoušky. Na konci modulu (semestru) se koná ještě závěrečná
písemná zkouška, jejíž výsledek má hodnotu 60 %. Poté se udělá průměr
z obou zkoušek, který představuje konečný výsledek zkoušky pro určitý
předmět. Závěrečná písemná zkouška probíhá v jeden den ze všech předmětů, které byly součástí jednoho semestru. Těch může být i sedm. Studenti se tedy musejí na písemnou závěrečnou zkoušku začít učit většinou
již při škole, neboť zkouškové období je pro učení na všechny předměty
moc krátké. Samozřejmě je náročné učit se na několik předmětů najednou. Pozitivní vidinou jsou ale prázdniny, které trvají zhruba dva až dva
a půl měsíce. Jak jsem již zmínila, tak část prázdnin často ovšem studenti
stráví na měsíční praxi v nemocnici.
Na LMU je naprostou samozřejmostí, že se studenti připravují na výuku každý den. U jednotlivých předmětů studenti řeší on-line případy. Na
každém slidu byly postupně popsány symptomy onemocnění nebo situace
ohrožení a medik musel situaci řešit stejně jako lékař v praxi, včetně všech
vyšetřovacích metod, diagnózy a terapie. Každý den medik řeší několik případů. Řešení se ukládá pod jeho jménem v systému. Úkolem studenta je
splnit všechny případy z jednoho předmětu minimálně na 50%.
Navíc součástí každého předmětu jsou povinné tzv. tutorials a semináře.
Líbí se mně, že studium medicíny v Německu je založeno z velké části
na praxi a studenti tak mají větší možnost nasbírat zkušenosti v nemocnici než u nás.
Přijde mně, že teorie předmětů se tam nevyučuje tak podrobně jako
v České republice.
Je výhodnější naučit se během studia hromadu podrobných informací,
které mnohdy měsíc po zkoušce zčásti zapomeneme a mít méně praxe?
Nebo se naopak naučit teorii méně podrobně, ale získávat zkušenosti
a učit se praxí pod vedením zkušených pedagogů?
Lékaři vyučující povinné tutorials a semináře často simultánně opakovali stejnou teorii a studenti si díky tomu mohli učivo lépe zapamatovat.
Aby se mohla výuka předmětů stále zlepšovat, mají studenti za úkol
téměř po každém bloku jednoho předmětu vyplnit evaluaci a zhodnotit
podle formuláře různé kroky výuky a popřípadě napsat vlastní námit-

Od začátku studia medicíny bylo mým velkým snem odcestovat za
studiem do zahraničí. Ve studijním roce 2010/2011 se mně toto přání
splnilo. Na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou
a Ludwig Maximilians Universität München ( LMU) jsem byla přijata
na roční studium jako výměnná studentka.
Mnichov je hlavní město Bavorska, větší než Praha, ve kterém se
v roce 1972 konaly olympijské hry a je známé každoročním říjnovým
svátkem - Oktoberfestem. Toto město patří mezi časté turistické cíle
pro svůj půvab a bohatou historii.
Mnichov je velké, hezké a multikulturní město, ve kterém denně
můžeme slyšet řadu cizích jazyků a vidět mnoho lidí různých národností a barev pleti.
Před odjezdem mě nenapadlo, že život a mentalita našich sousedů se
od české přeci jen trochu liší.
Němci jsou milejší, sebevědomější a ochotnější k druhým lidem.
Kamkoliv jsem s jakoukoliv prosbou zavolala, pokaždé se v telefonu
ozval příjemný hlas a osoba mně poradila, vyhověla nebo mile oznámila, že je to omyl. V obchodě popřeje prodavačka každému zákazníkovi
automaticky hezký den.
V Německu existuje velké množství zákonů a každá maličkost se řídí
svými pravidly někdy až přemrštěnými. Němci jsou zvyklí je od dětství
dodržovat, všechno má svůj řád.
V Německu například neexistuje, že by vám někdo mohl zavolat do
zaměstnání v úředních hodinách. Zaměstnanci mají pracovní dobu rozdělenou na telefonní hodiny a úřední hodiny. Platí to i pro lékaře. Není
možné se jim dovolat během ordinačních hodin.
STUDIUM NA LUDWIG-MAXMILIAN UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Studium Lékařské fakulty v Mnichově se v řadě věcí liší od studia na
Lékařské fakultě v Plzni.
Nejprve bych ráda popsala systém tamějšího studia.
V Německu trvá medicína stejně jako u nás 12 semestrů. Studium je
rozděleno na předklinickou část, která trvá 4 semestry a klinickou část,
která trvá 6 semestrů a na dvousemestrální Praktisches Jahr neboli PJ.
Předměty předklinické části zhruba odpovídají rozsahu prvních dvou
ročníků LF v České republice.
Klinická výuka se na LMU dělí na Moduly 1,3,4,5,6 a na Modul 23,
přičemž jeden modul odpovídá jednomu semestru.
Modul jedna odpovídá 5. semestru u nás, Modul 23 odpovídá 6. a 7.
semestru, Modul 4 (nebo 5 ) 8.semestru a Modul 5 ( nebo 4 ) 9. semestru
Lékařské fakulty University Karlovy.
Modul 6 představuje volný semestr, který si studenti mohou vybrat
místo jakéhokoliv klinického modulu (semestru). Modul 6 studenti většinou využívají pro psaní doktorské práce.
Doktorskou práci dělá většina německých studentů medicíny, neboť
díky ní získají hned po promoci titul Dr.med., který je více uznávaný, dává po studiu lepší šance na získání žádaného místa v nemocnici
a údajně v budoucnu i snazší cestu k otevření soukromé ordinace. V případě, že se student nerozhodne napsat doktorskou práci, je mu po škole
udělen „jen“ titul Dr., se kterým je prošlapávání cesty za kariérou podle
všeho o něco málo obtížnější.
Další povinnou součástí modulu jsou tzv. L-Kurzy ( Longitudinal
Kurs), které musí každý student splnit během prvních 10 semestrů. LKurzy zahrnují určitý počet seminářů, přednášek, praktik, cvičení a exkurzí z pracovního lékařství, sociálního lékařství, lékařsko-právní medicíny,
paliativní medicíny, terapie bolesti a volitelných lékařských oborů.
Poslední dva semestry studia tvoří již zmíněný Praktisches Jahr, který
se skládá ze tří terciánů po čtyřech měsících. Jedná se o praxe v nemocnici
18

Poté jsme chodili buď na oddělení ergoterapie, lymfoterapie, fyzioterapie, masáží nebo k vířivým koupelím či k fitness přístrojům. Všude se nás
ujal odborník a vysvětloval nám, čím se terapie pacienta zabývá a k čemu
je určená. Na závěr každého kurzu jsme prodiskutovali ještě jednou pacienty, se kterými jsme se seznámili. Byla jsem nadšená!
Tři týdny uběhly rychle jako voda a začal zimní semestr.
ZAČÁTEK ZIMNÍHO SEMESTRU - PEDIATRIE
Zimní semestr začal blokem pediatrie. Blok trval čtyři týdny a zahájily
ho přednášky.
Po přednáškách si studenti měli vyhledat podle rozpisu, do jakých
skupin budou rozděleni na povinnou výuku, která zahrnovala semináře,
tutorials, online-případy na internetu a praktika na dětském oddělení.
Zpočátku jsem se ještě neorientovala v systému výuky a v nemocničních budovách. Znovu jsem se ale setkala s ochotou německých studentů.
Jedna studentka postřehla, že nejsem zdejší a sama od sebe se nabídla, že
mně po přednáškách všechno ukáže a vysvětlí. Byla jsem jí vděčná.
Jako první jsme měli tutotrials, při kterých jsme seděli po jedenácti
okolo čtverhranného stolu, do jehož středu doktor umístil několik knih
pediatrie. Na začátku výuky nám lékař nabídl tykání, což se nám zamlouvalo, protože výuka probíhala v uvolněnější atmosféře. Na universitě to
není nic neobvyklého. Rozdal všem jeden papír, na kterém byl popsán
případ nemocného dítěte a počáteční příznaky onemocnění. Podle nich
jsme navrhovali postup léčby. Po prodiskutování jsme obdrželi druhý
papír s výsledky fyzikálního vyšetření a odvodili další léčbu a diferenciální diagnózu. Na dalších papírech byly často uvedeny výsledky laboratorního vyšetření, rtg zobrazení nebo histologický obraz. Díky nimž jsme
mohli dojít ke konečné diagnóze.
Při tutorials dostávali vždy dva studenti desetiminutový referát na
příští vyučování.
Na seminářích se vždy probíralo určité téma. Například: očkování,
sdělování diagnózy rodičům, neonatologické vyšetření, neurologická
postižení dětí, zobrazovací metody… atd. Při tématu “Očkování“ jsme po
dvojicích podávali panence vakcínu za dodržování aseptických pravidel
nebo při semináři “Sdělování diagnózy“ jsme před zbytkem skupiny hráli
roli rodičů a doktora, který má sdělit špatnou diagnózu. Na oddělení neonatologie se při semináři věnoval jeden vyučující lékař dvěma studentům.
Řekl nám teorii, a pak jsme vyšetřovali novorozence pod jeho dohledem.
Byla jsem nadšená!
Další povinnou součástí výuky pediatrie bylo řešení online - případů.
Poslední týden bloku následovala týdenní praxe na dětském oddělení
neboli Block-Praktikum. Na jednotlivé stanice jsme byli rozděleni po jednom nebo dvou studentech. Během praxe jsme se zúčastnili vizit, hlášení,
sonografických vyšetření a přednášek lékařů na různá témata. Jedním
z našich úkolů bylo zapsat anamnézu dětského pacienta, fyzikálně ho
vyšetřit a odebrat mu krev. Na základě vyšetření a laboratorních výsledků
jsme museli napsat lékařskou zprávu. Překvapilo mě, že v Německu smějí
brát krev pouze lékaři nebo studenti medicíny!!! Ne zdravotní sestry jako
u nás!
Studovat medicínu v cizím jazyce není vůbec snadné. Od začátku
semestru jsem si při výuce zapisovala neznámá německá slovíčka a učila
se je, abych při výuce rozuměla odborným výrazům. Denně jsem měla
zapsané až dvě A4 stránky. Občas se mě při učení stávalo, že jsem si
odborné zkratky, které jsem neznala z Čech, vyhledávala v němčině nebo
angličtině. Také jsem narážela na používání jiných měrných jednotek.
Studovala jsem už na gymnáziu rok v Německu, ale studium odborné
vysoké školy je mnohem náročnější.
REHABILITAČNÍ LÉKAŘSTVÍ – PHYSIKALISCHE MEDIZIN
Kromě L- kurzů jsem si zvolila rehabilitační lékařství i ve výuce. Na
tutorials a seminářích jsme se zabývali manuální terapií, lymfodrenážemi,
fyzioterapií, ergoterapií, masážemi a koordinačními cvičeními. Měli jsme
možnost vyzkoušet si v jednotlivých oborech používané techniky a různá
cvičení. Rehabilitace trvala pouze jeden týden, ale i během tak krátké
doby jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací.
PRVNÍ POMOC
Předmět první pomoci jsem už sice absolvovala v prvním ročníku, ale
ve svém zájmu jsem si ho ráda zopakovala. Myslím, že první pomoc nikdy
není na škodu. Učili jsme se pravidla z nejnovějších Guidelines 2010. Při
tutorials jsme hráli před ostatními studenty ve skupinkách různé situace
ohrožení života, při kterých jsme mohli využívat nejen srdeční masáž, ale
i ambu vak, defibrilátor a aplikaci noradrenalinu.
Všimla jsem si, že ačkoliv studenti v semestru zahrnujícím první pomoc,
ještě neznají nic z farmakologie, musejí se i přesto učit léky potřebné i pro
záchranu života a jejich dávkování.
ANESTEZIOLOGIE
Na konci semestru jsem měla anesteziologii, která mě velice bavila.
Rozvrh zahrnoval semináře, výuku na anesteziologicko-resuscitačním
oddělení a při operacích. Na operační sály jsme chodili po dvou až tříčlenných skupinkách a anesteziolog nám vysvětloval a ukazoval jak úvod
do anestézie, udržování anestézie, nastavení dýchacího přístroje, tak probouzení se z anestézie.

ky. Na konci semestru přichází studentům prosba o anonymní vyplnění
evaluace mailem. Myslím, že je hodnocení výuky studenty dobrý nápad,
protože fakulta získá dobrou zpětnou vazbu.
NĚMEČTÍ (BAVORŠTÍ) STUDENTI
Bavorští studenti jsou také obecně milí, ochotní poradit a pomoci druhým. U většiny z nich se na první pohled ovšem zdá, že bude velmi snadné
se s nimi spřátelit a získat si je jako nové kamarády.Jenomže u většiny
z nich se postupně přesvědčíte, že zdání klame. Vůbec tak jednoduché
to není.
Němci (alespoň ti z Bavorska) jsou totiž obecně trochu odtažitější
a trvá jim delší dobu než si vás pustí k tělu a začnou vás brát jako kamarády, se kterými budou chtít trávit volný čas a bavit se jako kamarád
s kamarádem tak, jak je zvykem u nás. Můj dojem je, že Němci jsou povahově chladnější, sušší a uzavřenější.
Samozřejmě se ale i v Německu vyskytují i výjimky jako všude. Mezi ně
patří především studenti, kteří už mají zkušenosti se studiem v zahraničí
nebo kteří jsou členy organizací pro zahraniční studenty jako například
IFMSA, TUTORIA nebo ERASMUS a pravidelně se setkávají s lidmi ze
zahraničí. Mezi další výjimky patří také studenti, kteří se do Německa přistěhovali z ciziny jako malé děti nebo jejichž předci pocházejí z jiné země.
Hlavně při výuce jsem si všimla, že němečtí studenti jsou mnohem
sebevědomější a méně stydliví než Češi. Od dětství jsou zvyklí ve škole
více komunikovat a diskutovat. Při hodinách se častěji sami od sebe ptají
doktorů na informace k výuce. Vyžaduje se od nich při hodinách aktivní
spolupráce. Jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací o daném
problému.
Čeští studenti jsou bohužel opakem.
Určitě se vám předchozí tvrzení nečte nejlíp, ale všichni medici dobře
ví, že to tak prostě je.
Naši absolventi většinou moc nereagují na probírané téma a když se
jich doktor zeptá, jestli mají nějaké otázky nebo postřehy, většinou odpoví že ne.
Říkám si: „Čím to je?“
Mají strach, že když jejich odpověď nebude stoprocentní, ostatní se na
ně budou dívat jako na hlupáky? Nebo že se zeptají na tolik triviální a
jasné věci, že si doktor v duchu řekne: „ To snad není možné, že neví
takovou trivialitu. “ a zanevře na ně? Nemůže k tomu z části přispívat
i přístup některých doktorů ke studentům? Neovlivnila povahu snad
i výchova v dětství?
Otázky pro mě zůstávají stále nezodpovězené.
Jak by se dala studentská nekomunikativnost změnit?
Myslím, že tato povaha může českým studentům akorát uškodit a brzdit je v rychlosti nárůstu jejich znalostí.
ROK STUDIA V MNICHOVĚ
PŘÍJEZD
Do Mnichova jsem se nastěhovala na konci září 2010 a na stejné koleji
jako já bydlela ještě jedna studentka medicíny z 2.LF, která přijela pouze
na jeden semestr.
Studijní rok začínal až na konci října 25.10.2010. Do té doby jsem si
vyřídila všechna studijní opatření a začala si hledat brigádu. Zjistila jsem,
že pro studenty medicíny mnichovské univerzity nabízí brigádu i několik
mnichovských nemocnic, což mě velice potěšilo.
Přijala jsem brigádu na novorozeneckém oddělení, při které jsem
pomáhala sestrám na nočních službách. Během pobytu v porodnici byla
matkám nabízena služba, která spočívala v tom, že pokud se matka bude
cítit příliš unavená a nebude moci kvůli dítěti spát, může předat novorozence na noc sestrám. Ty se spolu s brigádnicí o děťátko postarají.
Novorozence jsem přebalovala, dávala jim umělou výživu, chovala je
a příležitostně jsem pomáhala sestrám s prací. Práce s novorozenci mě
velice bavila. Ale když jsem měla na starosti třeba osm novorozenců
najednou, bylo to celkem náročné.
Před začátkem studijního roku byla pro zahraniční studenty připravena řada zábavných akcí nejen od programu ERASMUS a TUTORIA.
Každý medik ze zahraničí získal svého „Study Buddy“ neboli poradce.
Study buddy představoval studenta lékařské fakulty LMU, který pomáhal svému zahraničnímu studentovi zejména na začátcích studia. Poradil
nejen se studijními nejasnostmi, ale poskytoval nám pomoc i při běžných
aktivitách. Na jakékoliv studijní otázky nám byl k dispozici také zahraniční referát lékařské fakulty.
Protože se zajímám o budoucí obor rehabilitačního lékařství, domluvila jsem si už před začátkem studia, že budu moci dobrovolně docházet
jednou v týdnu na rehabilitační oddělení ( = physikalische Medizin )
a zúčastnit se i L-kurzů, které nebyly součástí mé výuky.
Na L-kurzy jsem chodila celý zimní semestr společně se dvěma studenty lékařské fakulty, pro něž byl povinný třítýdenní L-kurz. Kurzy začínaly
vždy ráno v 9 hodin a trvaly čtyři hodiny. Začínaly v ordinaci paní doktorky, která s námi nejdříve probrala teorii a potom pozvala do ordinace
svého pacienta. S pacientem jsme provedli anamnézu a lékařka nás učila
vyšetřovat části těla. Po odchodu pacienta jsme se zaměřili na rentgenové a CT snímky a rozmýšleli vhodnou terapii.
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Dospělá žena, kterou rodiče v dětství sexuálně zneužívali, se chvílemi
chovala jako zkušená manažerka na dobrém pracovním postu a chvílemi
jako tříletá holčička. Své chování měnila ze sekundy na sekundu. Najednou její hlas zněl roztomile dětsky a začala si hrát se svým plyšákem, kterého měla po ruce. V roli děvčátka často zmiňovala svého otce, někdy se
přitom skoro rozbrečela a rozmluvila se anglicky, jelikož dětství trávila
mimo jiné i u otce v Anglii.
Další případ, na který nemohu zapomenout, je žena, která trpěla sebepoškozováním. Vinila a trestala se za události, za které ale podle jejího
vyprávění ve skutečnosti vůbec nemohla. Na jejích pažích byly znatelné
řezné rány a jizvy. Její rodiče jí devatenáct let sexuálně zneužívali.
Ona se ve svých 24 letech fyzicky trestala, protože měla pocit, že se
celou dobu na prožitých hrůzách podílela tím, že se nedokázala aktivně
bránit a rodiče tyrany poslouchala.
Jiná oddělení, která jsme navštívili, byla oddělení pro pacienty závislé
na alkoholu nebo drogách, uzavřené stanice pro anorexii a schizofrenii,
uzavřená stanice pro bipolární onemocnění, ambulance, oddělení pro
poruchy způsobené strachem a vědecké pracoviště zabývající se demencí.
I přednášky byly velmi zajímavé. Lékaři na ně vodili pacienty, kteří
hovořili o svých problémech a my jsme jim pokládali otázky.
Semináře z psychosomatiky jsme zahájili pokaždé zhlédnutím videa,
ve kterém hovořil pacient o svých problémech. Tato forma výuky se mně
líbila, protože si do teď vzpomínám na řadu pacientů, jejich psychosomatické potíže a symptomy.
ORL, OČNÍ LÉKAŘSTVÍ, ORTOPEDIE A ÚRAZOVÁ CHIRURGIE
Bloky ORL i očního lékařství trvaly čtrnáct dní. Povinná výuka ( tutorials, semináře a výuka na odděleních ) probíhala na podobném principu
jako u předmětů viz výše. Při ORL jsme se byli rovněž podívat na operacích.
Z oftalmologie jsem složila úspěšně zkoušku, která se skládala také
z ústní a písemné části.
Při ortopedii mě zaujaly zejména semináře. Při nich byli studenti rozděleni po šesti až sedmi a lékař nám na dobrovolníkovi ukazoval vyšetření pohybového aparátu, která jsme si ve dvojicích zkoušeli. Každý den se
jednalo o vyšetřování jiné části těla - ramene, pánve, horní končetiny, dolní
končetiny a páteře. Úrazová chirurgie se zabývala úrazy pohybového aparátu, operacemi a terapií po úrazech, endoprotézami a bedside – teaching.
Vzpomínám si, že při úrazové chirurgii jsme měli bedside – teaching
po 8 studentech a studenti si rozhořčeně stěžovali, že výuka na oddělení
po osmi lidech je nekvalitní, protože se nám lékaři nemohou dostatečně
věnovat.
Když to porovnám s výukou na Interní klinice v Plzni, kterou aktuálně
absolvuji, připadá mně tato situace opravdu ‘‘úsměvná‘‘ a je mně z toho
smutno.
ZÁVĚR
Při studiu v Německu se zlepšily nejen moje znalosti jazyka, především
odborné němčiny, ale zároveň jsem získala řadu zajímavých zkušeností.
Poznala jsem nové zajímavé studijní metody, milé přátele, jinou mentalitu
a kulturu.
Studium v Německu se mně velice líbilo a všem bych ho vřele doporučila.
Pozná-li člověk něco nového, má často touhu poznávat stále víc a jít
pořád dál za dalšími cíli.
V budoucnu bych ráda pracovala v Německu, kde je pevně stanovený řád a fungující lékařský systém. Jako lékařka bych také jednou ráda
poznala systém zdravotnictví a lékařské metody i v jiných částech světa.
Mám před sebou další velký sen a pevně věřím, že se mně vyplní jako
ten první.
Vypracovala: Jana Ortmannová, sk.6,
Seminární práce z psychiatrie

Na anesteziologicko – resuscitačním oddělení jsme diskutovali o jednotlivých případech pacientů, učili se odebírat arteriální krev pro vyšetření krevních plynů a nastavení dýchacích přístrojů. Odebírání tepenné
krve se v Německu povoluje také pouze lékařům nebo studentům pod
lékařským dohledem.
Z anesteziologie jsem skládala zkoušku, která se skládala z obou výše
uvedených částí – ústní praktické zkoušky a písemné části.
Při ústní a praktické zkoušce jsem na modelu panny prováděla odběr
arteriální krve, potom zhodnotila výsledky krevních plynů a podle nich
odvodila správné nastavení dýchacího přístroje.
Musela jsem dohromady složit ambu vak a u panny provést Esmarchův
hmat. Dále jsem zhodnotila rentgenový snímek a snímek EKG. Nakonec
jsem zodpověděla několik otázek.
Za 14 dní na mě čekala písemná zkouška. Skládala se z šestnácti otázek. Pět otázek byly otevřené otázky pro vlastní odpověď a zbytek tvořily
multiple-choice otázky.
Do týdne jsem se dozvěděla, že jsem zkoušku úspěšně složila.
Na rozdíl ode mne němečtí studenti opět skládali všechny zkoušky za
semestr v jeden den.
Po jejich složení následovaly pro každého, který nemusel už nic dohánět, semestrální prázdniny. Ty trvaly dva a půl měsíce. Většinu volna jsem
ale stejně strávila v Německu. Užila jsem si kamarády, Mnichov a chodila
na brigádu.
Letní semestr začínal až 2.5. 2011 a trval do druhé poloviny srpna. V letním semestru jsem si zvolila předměty jako psychiatrie a psychosomatika,
oční lékařství, ORL a ortopedie a úrazová chirurgie.
LETNÍ SEMESTR - PSYCHIATRIE A PSYCHOSOMATIKA
Předmětem “psychiatrie a psychosomatika“ jsem zahájila letní semestr.
V rámci tohoto předmětu se rovněž konaly přednášky, tutoriály, semináře
a výuka u pacientů (bedside-teaching ).
Při seminářích jsme probírali témata, jako jsou vyšetření pacientů
a obecná psychopatologie, obecná psychofarmakologie, afektivní poruchy, schizofrenie a bludné psychické poruchy, organické psychické poruchy/ demence, závislosti, “Reaktionen auf schwere Belastungen und
Anpassungsstörungen“ - reakce na těžké přetížení osoby a poruchy
přizpůsobení se, akutní případy a jejich terapie, fóbie, panika a “Angststörungen und Zwangsstörungen“ – poruchy vyvolané strachem a vyvolané pocitem nutkání .
Tutorials byly zaměřeny na alkoholismus, Alzheimerovu chorobu,
anorexii, Huntingtonovu choreu, deprese, mánie a schizofrenii. Dalším
tématem byla také psychoonkologie.
Největší dojem na mě ovšem udělala výuka u pacientů. Navštívili jsme
různá oddělení, na která jsme chodili po šesti studentech. Setkali jsme se
na nich s různými a často nezapomenutelnými případy.
Jako první jsme navštívili stanici specializovanou na deprese. Vybraná
pacientka souhlasila s rozhovorem s námi. Ptali jsme se jí na anamnézu. Popisovala nám typické symptomy deprese jako jsou dlouhodobě
zhoršená nálada, zhoršená koncentrace, pocity beznaděje a bezvýchodnosti. Pacientka ztratila zájem o dřívější příjemné aktivity a přestávala
z nich mít potěšení. Začala trpět poruchami spánku, které se projevovali hlavně časným buzením. Pacientka ztrácela chuť k jídlu a jídla jí
připadala bez chuti. Celkově se žena cítila bez energie, ačkoliv chtěla
situaci vyřešit.
Pozor, deprese se může projevovat i naopak delším spánkem než je
obvyklé a zvýšenou chutí k jídlu s přibíráním na váze. To závisí případ
od případu.
Po rozhovoru s pacientkou jsme prodiskutovali její případ a jeho terapii.
Další pacientka, která mě zaujala, byla na uzavřeném oddělení a trpěla
určitým typem schizofrenního onemocnění. Po rozhovoru s ní jsem si říkala:
„ To není možné, že někteří rodiče se mohou chovat tak nelidsky a odporně,
že přivedou své dítě k tak závažným psychickým následkům.“

PROGRAM UNIVERZITY 3. VĚKU V LETNÍM SEMESTRU 2011/12
Přednášky II. ročníku Univerzity 3. věku
(U3V) se konají v úterý v 14.45 hodin ve velké
posluchárně v Šafránkově pavilonu Lékařské
fakulty UK v Plzni, Alej Svobody 31. Bližší
informace lze získat dorazem na Ústavu sociálního lékařství na tel. 377593540, příp. přes
e-mail vanda.stribrna@lfp.cuni.cz. Program je
následující:
7. 2. 2012 Prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc.:
Gynekologické potíže žen vyššího
věku

21. 2. 2012 Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.:
Co je zelený zákal a jeho léčení
6. 3. 2012 Prim. MUDr. Pavla Toufarová:
Urologické problémy vyššího
věku
20. 3. 2012 Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,
Ph.D.: Diabetes mellitus
3. 4. 2012 Prof. MUDr. Zdeněk Ambler,
DrSc.: Cévní onemocnění mozku
– cerebrovaskulární choroby
17. 4. 2012 Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.:
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Problémy ORL ve starším věku
15. 5. 2012 MUDr. Tomáš Makotin: Artróza
velkých kloubů a způsoby konzervativního a operačního léčení
29. 5. 2012 MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.: Transplantace v 21. století
V červnu je na programu vyhodnocení testů a slavnostní ukončení studia U3V, s termínem budou posluchači seznámeni v průběhu
semestru.
Doc. MUDr. H. Zavázalová, CSc.

PROGRAM AKADEMIE 3. VĚKU V LETNÍM SEMESTRU 2011/12
10. 4. 2012 MUDr. Jaroslav Novák
Sportovní medicína a její význam pro život seniorů
24. 4. 2012 Prim. MUDr. Pavla Toufarová
Urologické problémy ve vyšším věku
22 .5. 2012 MUDr. Tomáš Malotín
Artróza velkých kloubů a způsoby konzervativní a operační
léčby
5. 6. 2012 MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
Transplantace ve 21. století
19. 6. 2012 Doc. MUDr. Helena Kvapilová
Nejzávažnější soudní případy

Přednášky Akademie 3. věku (A3V) se budou konat vždy v úterý ve
14.45 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty UK v Plzni, Alej Svobody 31.
Program je následující:
28. 2. 2012 Prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc.
Gynekologické potíže žen vyššího věku
13. 3. 2012 Doc. Boris Kreuzberg, CSc.
Novinky v radiologii a zobrazovacích metodách
27. 3. 2012 Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Otázky života ve vesmíru II.

PŘED 300 LÉTY SE NARODIL MICHAIL VASILJEVIČ LOMONOSOV
(1711 - 1765)
Michail Vasiljevič Lomonosov se narodil 19.
listopadu 1711 v malé vesnici Denisovka (dnes
Lomonosovo) v Archangelské gubernii. Jeho
otec Vasilij Dorofějevič byl mužem několika
povolání – byl svobodný sedlák, rybář a stavitel
lodí. Na svou dobu vlastnil velkou po evropsku
vybavenou loď, trojstěžník Racek, který využíval k převážení zboží z Archangelsku do Pustozjorsku, Solovek, Koly, Laponska a mnoha
osad na pobřeží Bílého moře. Michail se již od
desíti let plavil se svým otcem. U svého souseda Ivana Šubného se v zimních měsících naučil
číst a psát a od té chvíle každou volnou chvilku
strávil čtením knížek. Těch doma moc neměli, a tak často pobýval u syna místního kněze
a studoval v jeho knihovně, nejvíce ruskou
gramatiku a Magnického Aritmetiku, která
byla nejen početnicí v dnešním slova smyslu,
ale i populárním sborníkem geometrie, fyziky,
geograﬁe, astronomie apod. Otec s jeho vášní
pro knihy moc nesouhlasil, a když se již potřetí
oženil, také díky maceše Irině docházelo mezi
dospívajícím Michailem a jeho rodiči často ke
konfliktům.
Touha po vzdělání a nespokojenost s poměry doma jej pak vedly k rozhodnutí Denisovku
opustit. V r. 1730 se připojil ke skupině poutníků s konečným cílem Moskva. Chtěl studovat, jenže školy byly přístupné jen studentům
z urozených rodin. Věděl si však rady - zariskoval a vydával se za syna venkovského šlechtice. Podvod nikdo neodhalil a díky vynikajícím
studijním výsledkům jej po třech letech učitelé
poslali studovat do Kyjeva na Kyiv-Mohyla
univerzitu. Zde však nebyl spokojen a předčasně se do Moskvy vrátil. V Moskvě tak během
pouhých 5 let dokončil jinak dvanáctileté studium. Vynikající prospěch mu umožnil získat
stipendium na státní univerzitě v Sankt-Peterburgu. Zde poprvé přišel do styku s fyzikou,
také díky v té době věhlasnému švýcarskému
matematikovi a fyzikovi Leonhardu Eulerovi.
V roce 1836 byl vyslán díky dvoutému grantu na Univerzitu v Marburgu studovat chemii
a metalurgii. Na této jedné z nejvýznamnějších evropských univerzit pobyl nakonec pět
let – a stačil se zde v r. 1740 i oženit s dcerou
své „bytné“ Elisabethou Christine Zilchovou.
V roce 1741 se vrátil do Ruska a získal místo
ve fyzikálním oddělení Ruské akademie věd.
Zabýval se kartografií, geologií, hornictvím
a metalurgií, snažil se pomáhat při rozvoji ruského průmyslu. V roce 1745 požádal Akademii,
aby byl jmenován profesorem chemie za své
dosavadní pracovní výsledky. Po předložení

disertace z metalurgie byla jeho žádost schválena. O rok později začal s veřejnými přednáškami v ruštině a za další dva roky vybudoval
první ruskou chemickou laboratoř.
Jeho současníci tušili, že Lomonosov je
velký vědec, ale nedokázali jeho myšlenky
a objevy pochopit. Navíc se dostával do mnoha
sporů a konfliktů s kolegy na Akademii, kde
většina členů byli cizinci. Usiloval o vytvoření
koncepce ruského školství, aby už především
nebylo závislé na angažování průměrných učitelů z ciziny. V roce 1775 byla z jeho iniciativy
založena univerzita v Moskvě, o dva roky později publikoval první gramatiku ruštiny a o něco později první knihu o dějinách Ruska.

Některé Lomonosovy práce v chemii a fyzice předstihly svou dobu. Vytvořil např. první
správnou a téměř úplnou kinetickou teorii
tepelných jevů, navrhnul vlnovou teorii světla, přispěl k formulaci kinetické teorie plynů,
a vyslovil myšlenku zachování hmoty a energie
slovy: „Všechny změny v přírodě jsou takového
druhu, že cokoliv se ubere jednomu předmětu,
přidá se předmětu jinému. Jinými slovy,pokud
se na jednom místě množství určité látky sníží,
musí se na jiném místě zvýšit. Tento obecný přírodní zákon zahrnuje také zákonitosti pohybu, neboť objekt uvádějící do pohybu vlastní
silou jiné objekty předává těmto objektům sílu,
kterou současně ztrácí.“ Svými pokusy roku
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1756 dokázal, že se celková hmotnost při chemických reakcích zachovává. Podobný důkaz
podal Lavoisier ve Francii až o 17 let později.
V r. 1762 předvedl na plenárním zasedání Ruské akademie věd vylepšený typ zrcadlového teleskopu. Také jako první vyslovil
hypotézu existence atmosféry na Venuši. Jako
první zaznamenal zamrznutí rtuti. Demonstroval organický původ půdy, rašeliny, uhlí, ropy
a jantaru. V r. 1745 vydal katalog 3000 minerálů, v r. 1760 objasnil vznik ledovců. Zabýval se
také teorií kontinentálních driftů a teoreticky
předpověděl existenci Antarktidy. Organizoval expedici s cílem realizovat severovýchodní
průjezd z Atlantiku do Pacifiku podél severních břehů Sibiře. V práci O zemských vrstvách podrobně popsal a vysvětlil vznik pohoří,
zemětřesení a složení Země.
Zajímavé je, že oživil také starověké umění
mozaiky. V r. 1763 vybudoval sklárnu, která produkovala jako jediná barevná skla pro mozaiku
mimo Itálii. Byl autorem čtyřiceti vlastních děl,
z nichž se čtyřiadvacet zachovalo.
V r. 1755 napsal novou ruskou gramatiku,
která významně ovlivnila ruský literární jazyk.
V r. 1760 publikoval historii Ruska. Z jeho
četných prací lze uvést například O jevech
vzduchových elektrickou silou způsobených
nebo Teorie elektřiny nebo Základy matematické chemie. Jeho všestrannost dokazuje také
vydání 15 svazků vlastních básní, ale i překlady
Homéra, Horácia a Seneky.
V roce 1760 se stal členem Švédské královské akademie věd a v roce 1764 byl boloňskou
akademií zvolen čestným členem.
Michail Vasiljevič Lomonosov zemřel 4.
dubna 1765. Akademie mu vypravila slavnostní pohřeb za veliké účasti Petrohraďanů.
Pohřben je na Lazarevském hřbitově Alexandro-něvského kláštera v Petrohradě. Lomonosovovo jméno nese kráter na Měsíci a také
na Marsu, na jeho počest byla v r. 1940 pojmenována Moskevská Státní Univerzita M.V.
Lomonosova, Lomonosovova zlatá medaile
je od r. 1959 udělována významným ruským
a zahraničním vědcům.
Lomonosovovy poznatky a vědecké práce zůstávaly v Evropě dlouho nepovšimnuty.
Snad proto, že evropští vědci považovali Rusko za zaostalou zemi, odkud žádná významná
myšlenka nemůže přijít. A tak byla jeho práce
plně doceněna až více než 150 let po jeho smrti. Od narození tohoto významného ruského
vědce uplynulo nedávno 300 let.
(jn)

VÝZNAMNÝ AMERICKÝ ANATOM CASPAR WISTAR (1761 - 1818)
SE NARODIL PŘED 250 LÉTY
Ve Filadelfii (Pennsylvanie)
v USA se 13. září 1761 narodil
manželům Thomasi a Mary Wistarovým syn Caspar. Dostal jméno
po dědečkovi Casparovi, skláři, který do Ameriky emigroval
z Německa. Ve Filadelfii vychodil
Fried´s schoul. O medicínu se začal
zajímat po bitvě u Germantownu
4.10.1777, kdy jako šestnáctiletý
byl svědkem porážky amerických
vzbouřenců proti britské koloniální nadvládě. Germantown je nyní
jednou ze čtvrtí Filadelfie, tehdy
však byl samostatnou komunitou.
Britové tak udrželi Filadelfii, kde 4.
7. 1776 byla vyhlášena nezávislost Spojených států, ve svých rukou až do
jara následujícího roku. Potřeba zdravotnického personálu a jeho vlastní zapojení při ošetřování zraněných v uvedené bitvě přivedla Caspara
k zájmu o medicínu.
Medicínu vystudoval na University of Pennsylvania v rodné Filadelfii
a v r. 1782 dosáhl bakalářského stupně. Dále pokračoval ve studiu na
University of Edinburgh ve Skotsku, kde získal v r. 1786 doktorát. Ještě
jako student byl po dva roky prezidentem Royal Medical Society of
Edinburgh.
Po návratu do USA v lednu 1787si otevřel ve Filadelfii vlastní praxi,
která brzy patřila k největším ve městě. V letech 1789-1792 pracoval ve
funkci profesora chemie a medicíny na College of Philadelphia, když
se však jeho pracoviště spojilo s oddělením medicíny při University of
Pennsylvania, stal se mimořádným profesorem anatomie, porodnictví
a chirurgie až do r. 1808. Poté, co v tomto roce zemřel jeho spolupracovník dr. William Shippen byl pověřen vedením anatomického ústavu
a toto místo zastával až do své smrti. Současně pracoval dále jako lékař
až do r. 1810 v Pennsylvania Hospital.

Do výuky anatomie zavedl anatomické modely, pro jejichž zhotovení
vypracoval zvláštní technologii konzervace pomocí injektáže voskem.
Vedle modelů používal při výuce obrázků a kreseb, takže výuka byla
velmi názorná. Jeho stěžejním dílem byl dvousvazková monografie
A System of Anatomy, publikovaná v letech 1811 a 1814. Do této doby
všechny učebnice anatomie v Americe pocházely z Evropy.
Všechny anatomické modely, některé vyřezávané ze dřeva řezbářem
Williamem Rushem, byly začleněny do ústavních snímek, které se staly
základem anatomického muzea. V posledních dvou letech na něm spolupracoval se svým dlouholetým asistentem Dr. Williamem Hornerem
(1793-1853), který sbírky dále rozšířil. The Wistar and Horner Museum
se pak stalo prvním anatomickým muzeem ve Spojených státech.
Mezi jeho významné anatomické objevy patří především popis zadní
části čichové kosti. Byl také zastáncem očkování. V r. 1793 se mu epidemie žluté zimnice stala téměř osudnou, když se touto nemocí nakazil při
ošetřování nemocných.
Provedl také první srovnávací studii fosilních obratlovců v Americe,
kterou publikoval v r. 1799. Měl k dispozici fosilie dinosaura a obrovitého „megalonixe“
Každou zimu jednou týdně otvíral svůj dům hostům – studentům,
občanům ze sousedství, vědcům i pocestným – ke vzájemnému poznání
a diskusím na nejrůznější náměty. Tato setkání se dosud v historii medicíny připomínají jako Wistar parties. Jejich tradice přetrvávala ještě
dlouho po jeho smrti.
V r. 1794 se stal cenzorem American College of Physicians a tuto
funkci zastával do konce života. V r. 1787 se stal členem American Philosophical Society, jejímž se stal v r. 1795 vice-prezidentem a v r.1815
prezidentem. Byl také předsedou Society for the Abolition of Slavery
(Společnosti za zrušení otroctví).
Ve svém osobním životě byl dvakrát ženat, v r. 1788 si vzal Isabellu
Marshallovou, která však po dvou letech manželství zemřela. V r. 1798
se oženil s Elizabeth Mifflinovou, s níž měl tři děti. Od narození tohoto
významného amerického anatoma uplynulo nedávno 250 let.
(J. Novák)

KARL FRIDRICH DRAIS (1785-1851)
BY MĚL RADOST Z DNEŠNÍCH CAPARTŮ
Pradávno se lidé zabývali myšlenkou, jak
by se s pomocí dvou kol mohli přemísťovat
rychleji a s menší námahou. Dokonce už staří
Číňané znali jakéhosi pradědečka pozdějšího
velocipédu, uvěříme-li staré kronice z doby
dávno před naším letopočtem.
Největší zázrak v historii vzniku velocipédu
však čekal na objevitele dlouhá staletí. Stalo se
tak nejdříve jen v podobě nákresů a poznámek

z pera Leonarda da Vinciho. V jeho představách už dokonce vznikl bicykl se dvěma koly,
řídítky, sedlem, šlapacími pedály a článkovým
řetězem, převádějícím sílu na zadní hnací kolo,
to vše již kolem roku 1500. Stroj však zřejmě
nikdy nebyl zkonstruován, a tak vynález si
musel počkat dalších několik století.
29. dubna 1785 se v německém Karlsruhe
narodil Karl Drais, plným jménem Karl Friedrich Christian Ludwig, baron Drais von
Sauerbronn. Jeho otec, Karl Wilhelm Friedrich
Ludwig von Drais, byl nejvyšším bádenským
soudcem, také matka, Margarete Ernestine von Kaltenthal, pocházela ze šlechtického rodu. Jedním z jeho kmotrů byl i tehdejší
bádenský markrabě Karel Fridrich Bádenský.
Maturoval na lyceu v r. 1800 v rodném městě, pak navštěvoval soukromou lesnickou školu svého strýce Friedricha Heinricha Georga
v Pforzheimu. Protože na obor lesnictví byl
velký nával, přeorientoval se mladý Karl v
letech 1803–1805 na architekturu, zemědělství
a fyziku na Univerzitě v Heidelbergu a až poté
vstoupil do bádenských lesnických služeb.
V letech 1805–1807 vyučoval na soukromém
lesnickém zařízení svého strýce v bádenském
Schwetzingenu.
Otec se stal v r. 1810 prezidentem Vyššího
dvorního soudu a rodina se přestěhovala do
Mannheimu. O rok později byl Drais uvol22

něn z lesnické služby, aby se mohl věnovat své
vynálezecké práci, dále však dostával původní
plat. Zkonstruoval mimo jiné např. automatický psací stroj na notové písmo (1812), a také
dva čtyřkolové jezdící stroje poháněné lidskou
silou (1813-1814). Jednalo se o lehké kolejové
vozidlo, sloužící pro dopravu několika málo
pasažérů, schopné využívat tehdy existující
sítě koňských drah.
12. června 1817 předvedl v Mannheimu
veřejně svůj nový dopravní prostředek, který
nazval Laufmaschine (tedy „běhací stroj“),
v Evropě však zdomácněl název odvozený
z jeho jména – draisina. První trasa vedla ze
Schwetzingu, její cíl nyní leží v mannheimské
čtvrti Rheinau. Druhou, delší jízdu předvedl
28. července téhož roku z města Gernsbachu
přes kopec do Baden-Badenu.
Zdaleka se ještě nejednalo o to, co dnes chápeme pod pojmem jízdní kolo či bicykl. Dvě
kola za sebou byla spojena rámem se sedadlem. Největší pozoruhodností byla možnost
otáčet předním kolem a tím určovat směr jízdy. Chyběly však nějaké šlapací pedály, a tak
jezdec, chtěl-li se pohybovat vpřed, musel se
nejdříve rozeběhnout a na sedadlo naskočit.
Při jízdě dále jakoby běžel a co nejsilněji se
nohama odrážel od země.
Velkou popularitu získala Draisovi vyhraná
sázka. Cesta z Karlsruhe k francouzské hrani-

ci u Štrasburku trvala pěšky plných 16 hodin.
Drais se vsadil, že na svém běžeckém stroji to
zvládne za čtvrtinu doby – a vyhrál, ač do cíle
dorazil za necelé čtyři hodiny zcela vyčerpán.
V roce 1818 jej velkovévoda Karel Bádenský jmenoval profesorem mechaniky a udělil
mu výsadu využívat své objevy. Bádensko
v té době totiž nemělo patentový zákon. Současně ho jako lesmistra penzionoval. Plat mu
však byl ponechán jako jakýsi vynálezcovský
důchod. Od udělení velkovévodského privilegia, jež se rovnalo dnešnímu patentu, musela
být každá draisina v Bádensku opatřena Draisovou licenční známkou. Drais obdržel ještě
další patenty v Prusku a ve Francii.
Od té doby věnoval Drais všechny své síly
uplatnění vynálezu v praxi. Své výrobky neustále zdokonaloval a brzy sestavil i jejich ceník.
Obyčejné levné typy tak stály 44 zlatých, typy,
u nichž bylo možno regulovat výšku sedadla,
kde byla třeba dvě sedadla za sebou pro jízdu v tandemu, případně i čtyřkolové stroje,
u nichž vpředu bylo sedadlo pro pasažéra, a za
ním seděl odrážející se jezdec, stály až 100 zlatých.
I když zavádění draisiny vypadalo zpočátku
velmi nadějně, žádný velký majetkový prospěch svému vynálezci nepřineslo. V očích
veřejnosti byla jízda na draisině komická a jen
výjimečně byl někdo ochoten opatřit si běhací
stroj k pravidelnému využití. Éra sportovní-

ho soutěžení pomocí takových vynálezů ještě
nenastala. Navíc ti, kteří si draisiny opatřili,
dávali na celodřevěných a neodpružených
strojích přednost jízdě po hladším dláždění
chodníků než po hrubé dlažbě cest. Docházelo k častým střetům s chodci. V řadě měst
v Evropě, ale také v Anglii, USA a dokonce
i v indické Kalkatě proto postupně docházelo k zákazům jejich používání a sláva draisin
začala pohasínat.
Další pohroma Draise postihla, když byl
po politické vraždě spisovatele a dramatika
Augusta von Kotzebueho (neprávem obviňovaného z proruské špionáže) sťat v roce 1820
jeho vrah student Karl Ludwig Sand. Draisův
otec mu jako nejvyšší bádenský soudce odmítl udělit milost, a buršáčtí studenti (členové
Burschengemeinschaft) proto jeho syna všude
v Německu pronásledovali. To Karla Draise
donutilo v roce 1822 emigrovat do Brazílie,
kde se jako zeměměřič zúčastnil expedice
vedené německým přírodovědcem Georgem
von Langsdorffem a odkud se vrátil až po pěti
letech.
Po návratu do Mannheimu sestavil svůj
rychlý psací stroj, tzv. stenograf (těsnopisný
stroj) pro 16 znaků. V r. 1830 zemřel Draisův
otec, a Karl tím ztratil nejen vlivného podporovatele svých vynálezeckých pokusů, ale na
druhé straně získal také zášť otcových politických oponentů, kteří ji přenesli na syna. Po
jednom z fyzických útoků přesídlil v r. 1839
do Waldkatzenbachu. Zde se věnoval dalšímu testování vozidla poháněného nohama po
kolejích. Název drezína je od těch dob pro tyto
pracovní typy vozidel používán dodnes. V r.
1845 se přestěhoval zpět do rodného města.
Jako stoupenec bádenské revoluce se v r.
1849 vzdal veřejně svých šlechtických privilegií
a přihlásil se k demokracii. S pádem revoluce
a s pruskou okupací nastalo pro Karla Draise
těžké období. Byl mu zkonfiskován majetek
a jako psychicky nemocný téměř zbaven svéprávnosti. Byla mu odebrána penze s odůvodněním zpětné úhrady nákladů na revoluci. Na
svůj smutný osud a bídu na sklonku života
upozorňoval tím, že nosil stále týž ušmudlaný a obnošený oblek, něco mezi uniformou

a civilními šaty. Konec života strávil uzavřen ve
svém vlastním světě plném převratných vynálezů, zahořklý ke všemu a ke všem.
Když 10. prosince 1851 v Karlsruhe zemřel,
v jeho hubeňoučké pozůstalosti se našlo jen
něco málo přes čtyřicet zlatých. Jeho milovaný
vynález byl v dědickém seznamu oceněn na tři
zlaté. Až mnohem později Karlsruhe slavnému
rodákovi postavilo nejen pomník, ale zachovalý velocipéd - draisinu – zakoupilo do svých
sbírek za 500 zlatých.
Karl Drais by měl dnes určitě radost z tisíců
malých capartů, prohánějících se na „odrážedlech“, zkonstruovaných na principu jeho „draisiny“. Raisův vynález má řadu dalších synonym – odstrkovalo, roloped, rolocykl a další.
Představují výbornou průpravu před tím, než
malí sportovci poprvé usednou na opravdový
bicykl. Nelze vyloučit, že jako vhodný prostředek ke zvyšování kondice časem najdou uplatnění i mezi dospělými.
Od skonu nešťastného vynálezce a konstruktéra uplynulo 160 let.

Odrážedlo JD Bug Billy, také odstrkovadlo,
roloped či rolocykl
(*) K. Bernardová: Karl Friedrich Drais.
Přemožitelé času 1989, č. 16, s.53-56
(**) G. Hüttmann: Karl Drais – nový portrét. 2003
(J. Novák)

MÉNĚ ZNÁMÍ PŘÍBUZNÍ JANA EVANGELISTY PURKYNĚ (I)
Karl Asmund Rudolphi (1771-1823)
Karl Asmund Rudolphi se narodil
14. července 1771 jako mladší ze dvou
synů německých rodičů usazených ve
Stockholmu ve Švédsku. Jeho otec John
Rudolphi, narozený v Magdeburgu,
působil v německém lyceu ve Stockholmu. Po smrti otce v roce 1778 se s matkou
přestěhovali do Stralsundu, který tehdy
patřil ke Švédskému království.
Roku 1790 odešel studovat medicínu
na univerzitu (zal. 1456) do starobylého
Greifswaldu , který od roku 1631 rovněž patřil Švédsku. Při studiu se současně zabýval i botanikou a entomologií.
V roce 1793 dosáhl magisterského titulu pojednáním Observationes
circa vermes intestinales. Roku 1795 habilitoval dílem De ventriculis
cerebri. Roku 1797 byl jmenován mimořádným a roku 1808 řádným
profesorem anatomie na univerzitě v Greifswaldu. Svůj vědecký
obzor si rozšiřoval hojným cestováním, pobýval na univerzitách v
Německu v Jeně, v Rakousku ve Vídni, v Holandsku, Francii a ve
Švýcarsku.
Do nově založené Berlínské university (nyní Humboldtova univerzita) nastoupil v roce 1810 jako profesor anatomie a současně se stal
ředitelem tamního Anatomického ústavu. Pracoval zde plných 22 let.

Dvě období byl i rektorem univerzity a založil v Berlíně zoologické
muzeum, předchůdce Muzea přírodní historie.
V roce 1816 se stal profesorem na „Königlich medizinisch-chirurigische Friedrich-Wilhelmsinstitut“ a „Militärakademie“ v Berlíně, roku 1817
obdržel hodnost Královského rady. V roce 1816 byl zvolen zahraničním
členem Královské švédské akademie věd.
Svou vědeckou činnost zaměřoval širokým směrem, zabýval se anatomií
nervů, studoval růst semenných rostlin, zabýval se všeobecnými vlastnostmi
buněk. Jako jeden z prvních zastával názor, že houby i rostliny se skládají z
buněk. Zabýval se teorií pohybu končetin a svalů hrtanu, popsal strukturu
velrybích kostí, vypracoval studie o průduších v buňkách rostlin. Největší
zásluhy si však získal v oboru parazitologie, zejména v oblasti zkoumání
cizopasných červů.
Jeho první významnou publikací byla studie parazitických červů Enterozoorum sive vermium intestinalium historia naturalis. Je to první publikace popisující hlístice (pozn.: je známo asi 20 tisíc druhů těchto cizopasníků). Jeho druhou významnou prací byla Synopsis cui accedunt mantissima
duplex et indices locupletissima, což bylo prvé detailní zpracování životních
cyklů hlístic parazitujících na lidech, jako je např. škrkavka dětská (Ascaris
lumbricoides).
V roce 1821 vydal Grundriss der Physiologie, ve kterém vyjádřil názor,
že i lidé by měli být jako ostatní živočichové rozdělení do druhů. Této práce
později zneužili nacističtí ideologové k „vědeckému“ zdůvodnění rasismu.
Mezi jeho další významná díla patří např. Beobachtungen über die
Eingeweidewürmer, Neue Beobachtungen über die Eingeweidewürmer,
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V r. 1851 stal se kustodem botanických sbírek Národního muzea a sám
dále sbíral materiál k doplnění české flory. V letech 1852–1854 studoval na
lékařské fakultě. V r. 1855 však přestoupil na fakultu filozofickou, když za
svůj hlavní obor si vybral přírodní vědy a fyziku. V r. 1858 stal se suplujícím profesorem na novoměstském gymnáziu. Téhož roku získal doktorát
filozofie.
V r. 1855 projevil Emanuel přání oženit se s Růženou Pokornou. Otec
J.E. Purkyně však zprvu zásadně nesouhlasil – synovi bylo teprve 24 let
a ještě neměl dokončené studium, nevěsta byla stejně stará. Přáním otce
bylo, aby se syn přírodním vědám ještě několik let věnoval bez rodinných
starostí. Nakonec však přece jen dal páru svolení. Mladí se vzali v r. 1855
a již o rok později se jim narodil syn Otakar. Ten však do roka zemřel. V r.
1859 se jim však narodila dcera Julie a v r. 1852 syn Otokar.
R. 1860 byl Emanuel Purkyně povolán na profesorské místo přírodních
věd na Lesnický ústav v Bělé pod Bezdězem. V r. 1864 byl jmenován členem Společnosti pro výzkum Čech. Od r. 1869 se zabýval obsáhlou dendrologicko-anatomickou prací , k jejímuž vydáni však nedošlo.
Českým lesnickým spolkem byl pověřen, aby od r. 1878 začal po
Čechách zřizovat síť ombrometrických stanic, shromažďujících údaje
o atmosférických srážkách. Začal také vydávat meteorologický měsíčník.
Purkyňova publikační činnost se sice omezovala na drobnější články, podle
mínění odborníků však vynikaly bystrými úvahami a svědčily o nevšedním
pozorovatelském i kritickém autorově talentu. Emanuel Purkyně tak např.
jako první rozeznal a popsal u smrku dvě variety (Picea excelsa Link var.
erythrocarpa Purk. a chlorocarp Purk.). Zabýval se vědeckým výzkumem
v botanice, myslivecké zoologii, a zemědělské a lesnické meteorologii. Jako
první se začal zabývat mikroklimatickými měřeními, důležitou podmínkou
studia rostlinné geografie. Poutavé články botanického, zoologického i cestopisného obsahu napsal do přírodovědeckých časopisů „Živa“ (např.
„O rozšíření českých lupenatých stromů v Evropě a zvláště v Ruské říši“,
„Květena slovenská ve srovnání s květenou českou“, „Šumava a její rostlinstvo“, „Kopytnatí savci“, „O tabáku“ aj.) a „Lotosy“, publikoval také
v odborných časopisech „Archiv für Zoologie“ a v „Prager landwirtschaftliche Wochenblatt“. Přispěl rovněž do Riegrova Slovníku Naučného.
Emanuel Purkyně byl přímé, dobrosrdečné povahy, muž všestranně vzdělaný, výborný znalec umění a zvláště hudby, byl i dobrým malířem. Díky nadprůměrné paměti ovládal řadu evropských jazyků, kromě
moderních i klasické (dokonce i sanskrt a hebrejštinu) a „okouzloval ve
společnosti duchaplným hovorem vzletu nevšedního a obsahu vybraného“.
Udržoval styk se známými pražskými osobnostmi, které jej v Bělé často
navštěvovaly. Mezi jeho přátele patřila např. rodina Mánesů. Tím více překvapilo jeho rozhodnutí dobrovolně opustit tento svět. Spáchal sebevraždu
23.5.1882. Je pohřben na starém hřbitově v Bělé pod Bezdězem. V prosinci
uplynulo 180 let od jeho narození.
(J. Novák)
(*) lč. : Purkyně Emanuel, botanik Český. Ottův slovník naučný. 1888

Synopsis cui accedunt mantissima duplex et indices locupletissima, (Amsterdam 1808-10), Anatomie der Pflanzen, (Berlin 1807), Beiträge zur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte, (Berlin 1812) a další. Věnoval
se také taxonomii rostlin a živočichů. Někteří živočichové jsou po něm
pojmenováni, např. korýš Rudolphia z čeledě Paraleptamphopidae nebo
brouk Rudolpia z čeledě mandelinkovití. Karl Rudolphi bývá označován
jako „otec helmintologie“.
Byl také velice aktivním sběratelem mincí a medailí, napsal i básnickou sbírku. Vyškolil několik svých pokračovatelů, mezi nejznámější patří
Johannes Peter Müller, německý fyziolog, anatom a ichtyolog.
Zemřel 29. listopadu 1832 ve svých 63 létech na vodnatelnost, pravděpodobně kardiálního nebo ledvinného původu. Karl Asmund Rudolphi byl
tchánem a příznivcem významného českého fyziologa a přírodovědce Jana
Evangelisty Purkyně, který se oženil s jeho dcerou Julií. Nedávno uplynulo
240 let od jeho narození.
Emanuel Julius Purkyně (1831-1882)
Jan Evangelista Purkyně měl s chotí Julií čtyři děti. Dcery Rozárka (nar. v
r. 1829) a Johanka (nar. v r. 1830) obě
zemřely v r. 1832. Dospělosti se dožili
dva synové Emanuel Julius a nejmladší
Karel Asmund Nathanael (1834-1868).
Zatímco posledně jmenovaný bývá jako
syn Jana Evang. Purkyně v souvislosti
se svým malířským mistrovstvím často
připomínán, o jeho starším bratrovi se ví
jen málo.
Emanul Purkyně se narodil 17. prosince 1831 ve Vratislavi (tehdy pruská
Breslau, nyní polská Wroclaw). Výborného vychování se mu dostalo zprvu
soukromě. Od dětství si oblíbil přírodní
vědy, klasické jazyky a literaturu. V otcově fyziologickém ústavu se již jako osmiletý seznámil s mikroskopickou technikou a podnikal procházky po muzeích
i obrazárnách. Traduje se, že již od mládí jevil mnoho náklonnosti pro
krásnou literaturu a umění vůbec a vypěstoval si jemný, vybroušený vkus
a kritický smysl pro umění. Ve 12 letech byl přijat do 3. třídy vratislavského katolického gymnázia, kde se dále vzdělával ve své oblíbené botanice
(floristice). Stal se oblíbencem věhlasného Neese v. Esenbecka, který byl
ředitelem vyhlášené vratislavské botanické zahrady. R. 1850, když se rodina přestěhovala do Prahy, mladý Purkyně postoupil do VII. třídy gymnázia.
Mimoškolní čas věnoval dalšímu prohloubení vědomostí – byly to cizí jazyky, archeologie, estetika, moderní historie a dějiny umění a literatur.

LUTHER LEONIODAS TERRY (1911 - 1985)
NEÚNAVNÝ BOJOVNÍK PROTI KOUŘENÍ
V městečku Red Level v americkém státě Alabama se 15. září 1911 narodil Luther
L. Terry. Jeho otec James Edward byl absolventem lékařské fakulty University of Alabama a v Red Levelu měl ordinaci jako „town
doctor“. Mnohé z časných Lutherových vzpo-

mínek se vztahují k vlastní výpomoci v otcově
lékárně a také k doprovázení otce rodinnou
fordkou po pacientech nejen ve městě, ale také po venkovských sídlech.
Luther Terry získal bakalářský titul v r. 1931
na Birmingham-Southern College, studia medicíny ukončil promocí na Tulane University v r.
1935. Po absolvování praxe v Hillman Hospital v Birminghamu se Terry přestěhoval do St.
Louis, kde na Washington university absolvoval postgraduální studium v patologii. V letech
1940-1942 pracoval na University of Texas
v Galvestonu jako asistent a později docent
preventivního lékařství a veřejného zdraví.
V červnu 1940 se oženil s Beryl J. Reynoldsovou z Elyrie v Ohiu. Měli spolu dceru a dva syny.
V r. 1942 nastoupil do Public Health Service
Hospital v Baltimore, kde se záhy stal ředitelem oddělení léčebných služeb. Jeho zájem
o výzkum chorob oběhového systému jej v r.
1950 přivedl na místo vedoucího oddělení
General Medicine and Experimental Therapeutics v National Institute v Bethesdě. V letech
1953-1955 působil jako ředitel Medical Board
of the Clinical Center a současně jako docent
lékařské fakulty Johns Hopkins University. Se
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svým týmem položil základy „the golden era of
cardiovascular clinical investigation“.
V r. 1958 byl jmenován zástupcem ředitele National Heart Institute. V březnu 1961 jej
prezident J.F. Kennedy jmenoval ředitelem
zdravotních služeb Spojených států (Surgeon
General). Během téměř pětiletého působení v této funkci se významně podílel na řadě
zdravotních opatření s celostátní působností,
jako bylo zavedení bezpečnostních pásů, omezení insekticidů, očkování proti poliomyelitidě, spalničkám, chřipce a neštovicím. Největší
význam však měla opatření v boji proti kouření.
Ačkoliv na negativní vlivy kouření na zdraví
bylo upozorňováno již dříve, teprve v padesátých letech se objevily výsledky průkazných
studií, uvádějících kouření jako příčinu rakoviny a dalších chorob. Na konci této dekády
Royal College of Physicians in Britain ustavila
komisi ke zkoumání vztahu mezi kouřením
a zdravím. Zpráva této komise, publikovaná
v březnu 1962, jasně prokázala, že kouření
cigaret způsobuje rakovinu plic a bronchitidu
a pravděpodobně také přispívá ke vzniku chorob oběhového systému.

Po zveřejnění této zprávy Terry sestavil
Advisory Committee on Smoking and Health,
které předsedal. Jejím cílem bylo vypracovat
obdobnou studii s platností pro Spojené státy. V lednu 1964 vydala tato komise publikaci
„Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General of the
United States“. Zpráva, opírající se o 7000
odborných a vědeckých sdělení, potvrdila, že
rakovina plic a chronická bronchitida kauzálně souvisí s kouřením cigaret. Zpráva také
uvedla důvodné podezření, že kouření má kauzální souvislost s řadou dalších chorob, jako je
emfyzém, choroby oběhového systému a různé další typy rakoviny. Komise došla k závěru,

že kouření cigaret je významným zdravotním
rizikem.
Na základě uvedené zprávy již v červnu
1964 Federal Trade Comission rozhodla o tom,
že výrobci cigaret musí od 1.1.1965 na každé
krabičce cigaret uvádět jasné varování, že kouření je zdraví nebezpečné. Od 1.7. téhož roku
pak totéž musely obsahoval všechny reklamy
na cigarety. Závěry z Terryho zprávy vedly
k široké protikuřácké kampani. Tu Terry podporoval i jako vedoucí National Interagency
Council on Smoking and Heallth, v němž
působil v letech 1967-1969. Byl současně konzultantem American Cancer Society. Jedním
z dlouhodobých výsledků uvedeného úsilí byl

pokles kuřáků v americké populaci ze 43%
v roce 1964 na 23 % v r. 2001.
Výsledkem protikuřáckých aktivit byl též
zákaz propagace kouření v rozhlase a televizi
i pozdější zákaz kouření na pracovištích.
Když Terry opustil v r. 1965 vládní úřady, stal
se profesorem sociálního lékařství na University of Pennsylvania ve Filadelfii (do r. 1975),
v dalších letech zde pak působil jako mimořádný a emeritní profesor. Zemřel ve Filadelfii
na srdeční selhání ve věku 73 let 29. března
1985. Byl pohřben na Arlingtonském národním hřbitově, stejně jako jeho manželka, která
zemřela v r. 2000.
(jn)

PŘED DVĚMA LÉTY ZEMŘEL „KRÁL POPU“ MICHAEL JACKSON
(1958 - 2009)
Populární americký zpěvák Michael Jackson se narodil 29. srpna 1958
v městečku Gary ve státě Indiana.
Pocházel z devíti sourozenců a svou
hudební kariéru zahájil již jako chlapec. Počátkem 60. let jeho starší bratři
vystupovali v sourozenecké skupině
a Michael se k nim přidal v roce 1964,
tedy ve svých šesti letech. Brzy se stal
nejmladším leaderem skupiny The
Jackson 5. Skupina prorazila v roce
1969 a první LP nosič vydala, když
bylo Michaelovi 12 let. Souběžně s tím
už tehdy odstartoval sólovou kariéru.
Prvním jeho hitem byla balada Got to
Be There (1972). Naposledy s bratry
vystoupil v roce 1984.
Michael Jackson nahrál svoji první
autorskou desku s názvem Off the Wall v roce 1979. Navázal spolupráci s jedním z nejvlivnějších hudebních producentů Quincy Jonesem.
Jacksonovy hlasové dispozice byly natolik pestré, že obsáhly nejen
vokální linku, ale rovněž většinu hudebního doprovodu. Postupně posílil roli elektroniky a výrazně propracoval zapojení svého hlasu coby
bicího nástroje. Film-videoklip Ghosts z roku 1997, na kterém Jackson
spolupracoval s režisérem Stanem Winstonem, je dokladem Jacksonova
choreografického perfekcionismu. Neopomenutelný je jeho talent pro
tanec a pohyb všeobecně. Michael Jackson se nikdy neučil tančit, a přesto je nazýván druhým Fredem Astairem. Mimo jiné výborně stepoval.
Jacksonovu kariéru ukončil spor s producentskou společností Sony
Music. Jackson však plánoval comeback u jiné nahrávací společnosti
v roce 2008.
Nebudeme uvádět dlouhou řadu ocenění, jichž se zpěvákovi dostalo.
Připomeňme jen, že za album Thriller dostal 7 cen Grammy. Celkem
jich za svého života dostal 13. American Music Award mu udělili titul
Umělec století. Album Thriller získalo zápis do Guinessovy knihy rekordů jako nejprodávanější album všech dob. Jako jeden z mála umělců
byl Jackson dvakrát přijat do rockenrolové síně slávy. Má hvězdu na
Hollywoodském chodníku slávy. Michael Jackson je považován za krále
popu („King of Pop“). Toto označení obdržel od své dlouholeté přítelkyně legendární herečky Elizabeth Taylorové, konkrétně „King of pop,
rock and soul“.
V 80. letech. Jackson spolupracoval s firmou Pepsi, která jej sponzorovala, a natočil pro ní několik reklamních videí. Na jednom z nich,
v němž zazněl hudební motiv upravené skladby Billie Jean, se pracovalo
za účasti úplné sestavy skupiny Jacksons v lednu 1984 v Shrine Auditorium v Los Angeles před 3000 fanoušky. Chybnou časovou koordinací
došlo v Jacksonově těsné blízkosti k předčasnému odpálení pyrotechniky, která byla součástí speciálních efektů reklamy. Došlo ke vznícení
Jacksonových vlasů, což umělec nezaregistroval a pokračoval v produkci. Po několika vteřinách plamen uhasili Jacksonovi spoluhráči, přesto
umělec utrpěl na hlavě popáleniny 2. stupně.
Michael Jackson se aktivně (osobně i finančně) podílel na mnohých
humanitárních akcích a projektech. Roku 1984 věnoval částku 1,5 milionu dolarů, kterou získal z mimosoudního vyrovnání s Pepsi commercial po nehodě z natáčení reklamního videa, nemocnici Brotman Medical
Center v Culver City v Kalifornii, kde byl ošetřován na oddělení popá-

lenin (později bylo pojmenováno Michael Jackson Burn Center). V roce
1985 spolupracoval s Lionelem Richiem na charitativním singlu We Are
the World, který se stal jedním z nejúspěšnějších v historii (prodáno
téměř 20 milionů kusů) a miliony dolarů byly věnovány na pomoc proti
hladomoru. Výnos z prodeje nahrávky písně Man In the Mirror, která
byla realizována roku 1988, šel na podporu Camp Ronald McDonald
for Good Times, věnující se dětem, které trpí rakovinou. V roce 1992
založil charitativní organizaci Heal the World Foundation (Uzdravme
svět), která zpřístupnila dětem jeho sídlo Neverland a posílala do světa miliony dolarů na pomoc válkami a nemocemi ohroženým lidem.
Vzdával se honorářů (např. svého podílu z výnosu Victory Tour skupiny
The Jacksons v roce 1984, zisku z Dangerous World Tour o 69 koncertech v letech 1992–1993) atd. Za svůj život věnoval Michael Jackson
na charitativní účely údajně více než 300 milionů dolarů. Za charitativní činnost dostal 14. května 1984 cenu z rukou amerického prezidenta
Ronalda Reagana a za podporu 39 charitativních institucí byl připsán
do Guinessovy knihy rekordů.
Jackson byl sice afroamerického původu, jeho kůže ale postupně získávala světlejší odstín. Tato skutečnost vyvolala spekulace, zda nepodstoupil bělení kůže, aby získal europoidní vzhled. Podle umělcovy biografie však mu bylo v roce 1986 diagnostikováno vitiligo. Potvrdil to
i Jacksonův osobní dermatolog Dr. Arnold Klein v talk show Larryho
Kinga na americké stanici CNN. Jackson kryl příznaky zpočátku tmavým make-upem, s postupným rozvojem choroby ale začal používat
make-up světlý a údajně i speciální přípravky na zakrytí zbývajících
tmavých skvrn. Veřejnost o svém onemocnění poprvé informoval v roce
1993. Mimo jiné uvedl, že rozvoj vitiliga byl geneticky podmíněn z otcovy strany rodiny, což později potvrdily i Jacksonovy sestry.
První plastickou operaci Jackson podstoupil v roce 1979, když si zlomil nos při taneční zkoušce. Nos si nechal opět upravit v roce 1984 po
ošetření popálenin z pyrotechnické nehody. Někteří psychologové se
domnívají, že Jackson trpěl dysmorfofobií, psychickým stavem, kdy se
trpící obává přijetí svého vzhledu okolím. Skutečný počet Jacksonových
plastických operací se stal námětem spekulací bulvárních médií.
Jackson byl dvakrát ženatý. První manželkou se stala zpěvačka Lisa
Marie Presleyová, dcera Elvise Presleyho, s níž se Jackson seznámil už
v roce 1975. Svatba se konala květnu roku 1994 v Dominikánské republice. Pár se rozvedl v lednu roku 1996. Podruhé se Jackson oženil v listopadu roku 1996 se zdravotní sestrou Debbie Roweovou, která mu porodila 2 děti: Paris (nar. 1998) a Prince Michaela (I) (nar. 1997). Manželé
žili odděleně a rozvedli se po necelých třech letech (1999) s tím, že
Debbie přenechala Jacksonovi plné právo na opatrovnictví obou dětí.
Totožnost náhradní matky nejmladšího dítěte – Prince Michaela II (nar.
2002) - je neznámá.
Michael Joseph Jackson zemřel 25. června 2009 na selhání srdce. Centrála rychlé zdravotní pomoci přijala ze zpěvákova pronajatého sídla
telefonát ve 12:21 místního času. Volající žádal o pomoc pro člověka
v bezvědomí, kterého se přítomný osobní lékař pokoušel neúspěšně
resuscitovat. Když do domu o tři minuty později dorazili zdravotníci,
zpěvák nedýchal a byla mu zjištěna srdeční zástava. Resuscitace pokračovala během převozu a více než hodinu po příjezdu do Ronald Reagan
UCLA Medical Center. Po neúspěšných pokusech o oživení byl Jackson
prohlášen ve 14:26 místního času za mrtvého.
Za příčinu náhlého úmrtí byla určena akutní otrava silným sedativem propofolem, které Jacksonovi od května roku 2009 podával proti
chronické nespavosti osobní lékař kardiolog Conrad Murrey. Ten byl 8.
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února roku 2010 v Los Angeles obviněn z neúmyslného zabití. 7.listopadu 2011 pak byl u soudu jednohlasně všemi členy poroty uznán vinným.
Verdikt zněl: čtyři roky nepodmíněně.
Začátkem října 2009 podala BBC informace o závěru pitvy, podle
níž měl Jackson silné srdce, jeho tělesná váha (61,5 kg) odpovídala výšce postavy (175 cm) a ačkoli mu údajně byla zjištěna artritida a určité
poškození plic, celkově se jevil jako zdravý padesátník, který byl schopný veřejné produkce. Pitevní zpráva také uvádí, že měl zpěvák na těle,
hlavně pak na hrudi, břichu, obličeji a pažích v době úmrtí světlé skvrny
svědčící o tom, že skutečně trpěl vitiligem.
Ocitujme na závěr vyznání samotného zpěváka(*): „.... Po „We Are
the World“ jsem se znovu rozhodl stáhnout se veřejnosti z očí. Po dva
a půl roku jsem většinu času trávil nahráváním alba, které mělo být
nástupcem „Thrilleru“; později dostalo název „Bad“. Proč nám „Bad“
trvalo tak dlouho? Protože Quincy a já jsme se rozhodli, že tohle album
bude mít tak blízko k dokonalosti, jak to vůbec je v lidských silách. Ten,
kdo usiluje o dokonalost, si musí dát načas; tvaruje a formuje a utváří

svou věc, dokud není dokonalá. Nemůže ji vypustit do světa, dokud s ní
není spokojený, prostě nemůže. ... A to je také rozdíl mezi deskou na třicátém místě a deskou, která se po týdny drží na prvním....
Nemůžu říct, jestli se mi líbí nebo nelíbí být slavný, ale rozhodně se
mi líbí dosahovat cílů. A to nejen dosáhnout cíle, který jsem si vytýčil,
ale dostat se ještě dál. Udělat víc, než jsem si myslel, že dokážu, je skvělý
pocit. Myslím si, že je hrozně důležité, aby si člověk vytyčoval cíle. Když
k ničemu nesměřujete, nepoznáte nikdy, jestli byste toho mohli dosáhnout. ...
V minulosti byli umělci často tragické postavy. Mnozí z největších byli
nemocní anebo zemřeli na stres a drogy a alkohol. Je to hrozně smutné.
Jako jejich obdivovatel si člověk připadá ošizený, že neměl možnost vidět
je stárnout a stejnou měrou i růst a zrát. Maně se ptá, jaké výkony asi
mohla podávat Marilyn Monroeová nebo co mohl dokázat Jimi Hendrix
v osmdesátých letech.“
(*) M. Jackson. Moon Walk. Vlastní životopis. Médium a.s., Praha
1990

O DELONGOVÝCH OSTROVECH VÍ MÁLOKDO, JEŠTĚ MÉNĚ O JEJICH
OBJEVITELÍCH (I)
DeLongovy ostrovy tvoří dohromady pět
ostrovů ztrácejících se v nedozírných plochách Severního ledového oceánu s celkovou
rozlohou 228 km2. Největší z nich – Bennettův
ostrov – zaujímá 75 km2. Ostrovy před miliony
let byly vrcholky horského masivu, vypínajícího se z Velké Arktické Planiny. Ta se postupně pohroužila pod mořskou hladinu, nad níž
vyčnívají zmíněné ostrovy. Tři z nich, pojmenované svým objevitelem Jeannette, Henrietta
a Bennetův ostrov, spatřilo oko člověka před
130 lety. Přiblížíme historii objevu těchto ostrovů a jejich objevitelů.
George Washington DeLong (1844-1881)
George W. De Long se narodil 22. srpna 1844
v New Yorku. V dětství žil v poměrném komfortu, coby jedináček snad téměř rozmazlován
pečlivou maminkou. Jejím přáním bylo, aby se
Georgie stal lékařem nebo advokátem. Chlapec však snil o profesi námořníka. Celé hodiny
trávil nad globusem, snil o dalekých mořích,
neznámých ostrovech a objevných výpravách
plných nebezpečí. Severní točna byla jedním
z těch tajemných mís, která jej neustále přitahovala. Líčení polárních výprav se stala jeho
nejmilejší četbou.
V r. 1865 absolvoval Námořní akademii (US
Naval Academy) v New Portu na Rhode Islandu. Poté sloužil na parní korvetě Canandaigua.
V r. 1873 byl důstojníkem na USS Uniata, která
měla za úkol pátrat kolem grónského pobřeží
po zmizelé lodi Polarits. Poté sloužil na výcvikové lodi Saint Mary´s. Zkušenosti z plavby
v polárních vodách jej přivedly ke spolupráci
s newyorským vydavatelem a novinářským
magnátem Jamesem Gordonem Bennettem.
Spolu promýšleli cestu, jak dosáhnout Severního pólu. K cestě bylo zapotřebí lodi, schopné
odolat tlakům ledových mas, kterou by případně mořské proudy, pohybující arktickým
zaledněním, mohly zanést až k cíli.
Bennett tak v r. 1878 zakoupil britský trojstěžník Pandora, přejmenoval jej na Jeannettu
a převedl pod americkou jurisdikci. De Long
s Jeannettou přeplul z Evropy do San Franciska, kde loď prodělala zásadní úpravy pro cestu
do arktických podmínek.
S osobou J.G. Bennetta jsme se již setkali
na našich stránkách dříve – financoval totiž
výpravu vedenou Henrym M. Stanleym, která v pralesích u jezera Tanganika objevila
dlouho postrádaného cestovatele Livingstonea (Fac. nostra č. 104). I tentokrát tiskový
magnát očekával, že zpravodajství z cesty na

sever mu výrazně zvýší zájem čtenářů. Nahrála mu i situace – o lodi Vega a posádce švédského polárního badatele Nordenskjölda už
rok nikdo neslyšel a bylo nutné pomýšlet na
záchranné výpravy.
Bennett nechal motorový plachetní škuner
zpevnit, vmontovat parní jeřáb a dokonce
i telefon. V červnu 1879 tak DeLong s posádkou dvaatřiceti mužů vyplul ze San Franciska.
Když dosáhl břehů Čukotského poloostrova
na protilehlé straně Pacifiku, dozvěděl se od
domorodců, že Nordenskjöld s lodí Vega dokázal proplout Severozápadním průjezdem a že
již odplul směrem k Japonsku. Záchranná akce
již byla zbytečná. DeLong však měl od Bennetta důvěrný pokyn: „Kdyby Nordenskjöld
už nepotřeboval pomoci, ať Jeannette dobývá
točnu.“
I poručík DeLong by byl rád prvním, kdo
severní točky dosáhne, takže byl ochoten
přehlédnout překážky, které mohl očekávat.
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Úspěchem své cesty k pólu si byl dokonce jist
natolik, že vzal s sebou bronzovou skříňku
s vyrytými jmény předpokládaných podmanitelů točny. V srpnu poslal Bennettovi zprávu
o svých dalších plánech – přezimovat na Wrangelově ostrově nebo na mysu Serdce-Kameň
a hned na jaře pokračovat dále na sever.
Jeannette se prodírala mezi krami a ledovými poli až do blízkosti ostrůvku Herald, 70
km východně od Wrangelova ostrova, kde
zamrzla a ztratila jakoukoliv možnost volného
pohybu. Tím začala její tragická pouť – nekonečné draftování s ledem, vydána na milost
a nemilost mořských proudů. Nikdo nemohl
tušit, jak dlouho tato nucená toulka potrvá, ani
jak skončí.
Míjel měsíc za měsícem v každodenním boji
s krutými přírodními podmínkami, tmou a osaměním. V cestovním deníku z tohoto období
poznamenal: „Je to kraj stvořený k tomu, aby
učil statečnosti a trpělivosti. Kam oko dohlédne, nikde není vidět ani místečka, které by nebylo pokryto ledem. Severní vichry a mráz proměnily ledová pole kolem lodi v cement. Nikde
se nenaučíš trpět tolik jako zde.“
Jeannette, unášená draftem, nakonec neodolala ledovému sevření a její stěny začínaly
povolovat. Pronikaní vody zaznamená posádka nejdříve po kapkách, ale zesilovalo. Nakonec bylo nutno začít pracovat u čerpadel, a to
bez chvíle odpočinku, ve dne v noci, dlouhých
osmnáct měsíců ...
Přes všechny nepříjemnosti uběhla zima
v okolí Wrangelova ostrova poměrně klidně.
Jenže na beznadějné situaci nic nezměnilo
ani jaro, ani léto či podzim, a minul celý rok
od chvíle, kdy loď zamrzla. Za tu dobu urazila
něco přes 200 km k severozápadu. Na počátku
druhé zimy začal DeLong pochybovat o možnosti dosáhnout cíle. Za neustálého nebezpečí,
při každodenní jednotvárné práci u čerpadel, minula druhá těžká polární noc. Na jaře
se před očima unavené posádky objevily dva
neznámé ostrovy. De Long si poznamenal:
„Země. Zdá se, že na světě existuje ještě něco
kromě ledových polí.“ Ostrovy dostaly jméno
Jeannette a Henriette.
V polovině června nápor ker na poškozenou
loď zesílil. Voda pronikla i do kotelny, čerpadla
nestačila. 13. června 1881 Jeannette klesla ke
dnu. Posádka stačila zachránit několik člunů,
spací pytle, sáně, potraviny na 60 dní a 23 psů.
DeLong zamýšlel dosáhnout pěším pochodem
na jih Novosibiřských ostrovů a odtud přes

moře Laptěvů k ústí řeky Leny, kde mohl počítat s pomocí domorodců.
Posádku rozdělil na tři skupiny, každá táhla společně se psy sáně s těžkým nákladem
člunů, zavazadel a potravin. Pěší pochod třiatřiceti lidí byl tak příšerný, že urazit 10 km za
den bylo pokládáno za veliký úspěch. Navíc,
podle DeLongových měření, přes úsilí dostat
se k jihu mořské proudy unášely kru opačným
směrem. Za týden namáhavého pochodu se
tak dostali o 40 km severněji, než odkud vyšli!
DeLong si toto zjištění nechával jen pro sebe.

S příchodem léta se podstatně zhoršuje
zdravotní stav několika členů posádky. Všichni se brodí v rozměklé ledové kaši, při každém
kroku jim zpod nohou tryská voda smíšená se
sněhem a ledovou tříští. Všude je hrozné vlhko
– v oděvech, v jídle, ve spacácích. V červenci
se v dáli objeví obrysy dalšího dosud neznámého nehostinného ostrova. DeLong mu dává
jméno Bennettův, podle Jamese G. Bennetta,
„sponzora“ výpravy.
Putují pak opět týden po týdnu, postupně
přituhuje a blíží se podzim s hrozbou dalšího přezimování. Když trosečníci dosáhnou
Faddějevského ostrova v Novosibiřském souostroví, jsou štěstím bez sebe. Konečně opět
pevná půda pod nohama.
DeLong nechá trosečníky krátce načerpat
sil , ale hodlá co nejdříve dosáhnout sibiřského
břehu. A tak v polovině září odjíždějí ve třech
člunech dále na jih. Slabý východní vítr však se

náhle změnil v prudkou bouři – čluny se v temnotě a obrovských vlnách ztrácejí. Jeden z nich
beze stopy mizí. Druhý vyhazuje bouře na břeh
v místě, kde stojí chatrč, opuštěná domorodci.
Posádka přistála ve strašném stavu. S omrzlýma rukama a nohama by dlouho na místě
nepřežili. Hlavní inženýr Jeannetty Georgie
W. Melville, velitel skupiny, proto podniká
několik výprav do vnitrozemí. Ve vzdálenosti
50 km od tábora nachází osadu a dokáže pro
své druhy přivést pomoc.
Nejhorší osud potkal třetí člun výpravy.
Vyhladovělí a promrzlí muži
z DeLangovy skupiny se musí
více než dva kilometry brodit
po kolena ve vodě, nesouce na
zádech celý zachráněný náklad
a zásoby. Potravin jim zbylo asi na
pět dnů.
Nedostatek mapy této části
Sibiře se jim stal osudný. Nevěděli
kudy se od pobřeží vydat a zvolili špatný směr. Místo na západ
směrem k jakutským osadám se
vydali na jih – do neznáma ... Přes
nesmírně skromné příděly jídla
se zásoby den po dni zmenšují.
Výživa se skládá z glycerinu, rozpuštěného v horké vodě, a z kůže z obuvi. De
Long se nakonec rozhodne vyslat napřed dva
nejzdatnější námořníky, aby hledali domorodé
osady. Na cestu dostanou 40 gramů lihu a 40
nábojů. Ostatní se musí spokojit s občasným
douškem glycerinu a vývarem z porostů. Je to
to jediné, co jim zbylo. Z posledních sil urazí
zbylá skupina denně jeden až dva kilometry.
Mezi tím dva poslové bloudí ve sněhové
vánici. Na noc si ve sněhu vyhrabou jámy, ve
dne usilovně postupují kupředu. Konečně narazí na osadu Jakutů, kočovníků, kteří směřují k jihu. Jakuti se dobrácky usmívají, nakrmí
je, obléknou do kožešin, ale nerozumějí jim
... Nechápou, že druhové zachráněné dvojice strádají daleko na severu, že nutně potřebují pomoc. Oba zachránění se k nim připojí
v cestě na jih a po několika dnech pochodu se
v další osadě setkají s Melvillovou skupinou.
Inženýr za pomoci domorodců a politických

vyhnanců okamžitě organizuje záchrannou
akci pro DeLonga a jeho druhy. Nepodaří se
jim však je v pustinách nalézt hned, pátrání tak
pokračuje až do jara příštího roku.
Nakonec je čekal hrůzný pohled. Lidské
mrtvoly v cárech oděvů, bez bot. V kapsách
zbytky rozžvýkané kůže. Oděv i ruce poutníků připálené – zřejmě se chtěli do posledních
chvil zahřát a ruce bez citu přikládali příliš
blízko ohni. Ze sněhu trčela vzhůru ruka, jako
by ještě před smrtí žádal někdo o pomoc. Byl
to DeLong. Z nalezeného cestovního deníku
vyplývá tragika posledních dnů:
Úterý 11. října: Sněhová vánice od jihozápadu. Nejsme s to se hnout z místa. Žádná zvěř.
Lžička glycerinu v teplé vodě. V blízkosti není
chrastí k rozdělání ohně.
Středa 12. října: Poslední lžička glycerinu
s vodou. V poledne vaříme několik hrstí vrbových větviček. Slábneme. Sotva nám stačí síly
sebrat několik větviček chrastí. Sněhová vánice.
Neděle 16. října: K obědu vývar z vrbového
listí a starých bot. Rozřezali jsme stan, abychom si udělali obuv. Sněhová bouře. Nemáme sílu jít kupředu, a zůstat tady – to znamená
smrt hlady...
Neděle 23. října: 133. den od ztroskotání
Jeannette. Stále slábneme. Večer jsme hledali chrastí, strašně mrzneme. Velice trpíme na
nohy. Nemáme obuv.
Pondělí 24. října: 134. den od ztroskotání.
Strašná noc.
Úterý 25. října: 135. den od ztroskotání.
Žádná naděje.
Pátek 28. října: 138. den od ztroskotání. Iverson ráno zemřel.
Sobota 29. října. 139. den od ztroskotání.
Dressler v noci zemřel.
Neděle 30. října: 140. den od ztroskotání.
Boyd a Görz v noci zemřeli. Gollis umírá.
Poslední zemřel De Long.
Pozůstatky nešťastných členů De Langovy
posádky byly převezeny do USA, DeLong
a pět jeho mužů byli pohřbeni na Woodlawn
Cemetery v Bronxu v New Yorku.
(Pokračování v příštím čísle)
J. Novák

JAN NERUDA, VÝZNAMNÝ ČESKÝ BÁSNÍK A ŽURNALISTA (1834-1891)
Významný český básník a novinář devatenáctého století se narodil
9.7.1834 v Praze na Malé Straně v chudé rodině. Jeho otec, vojenský
vysloužilec z napoleonských válek, pracoval jako kantýnský v kasárnách a později prodával v trafice. Matka byla posluhovačkou. V dětství
vyrůstal v nuzných poměrech, jak
sám nejednou vzpomněl: „Bože,
ten prosinec bývával v té naší Praze krásný! Když mně maminka
časně ráno budila, abych šel s ní na
,roráty´, a já dostal před kostelem
hrnek kávy, po kostele zas hrnek
kávy! Praha venkovatěla, pod
těžkými povozy sníh když pěkně
skřípal. ... Když jsme pojídali rejži
se skořicí a hrách se škvarky a jitrnice se zelím a jelita – samé jen jitrnice a jelita – a ty jitrnice byly tak
báječně dobry – zcela jinak nežli
jsou v Praze dnes – ach ty doby, ty
doby!“ (*)
Na Malé Straně prožil celý
život. Od roku 1845 studoval na
malostranském gymnáziu a od r.
Portrét od Jana Vilímka
1850 na Akademickém gymnáziu.

Po maturitě se neúspěšně pokoušel, na nátlak otce, studovat práva. Prošel několik úřednických zaměstnání, kde byl nespokojen, proto zkusil,
nyní z vlastní vůle, v r. 1855 opět studovat – tentokrát filozofii – a opět
neúspěšně. .
Po přechodném výpomocném učitelování na reálce v Mikulášské ulici
(1858-59), kde krátce učil také Jakuba Arbesa, se věnoval natrvalo novinářství. Začínal v Národních listech – listu mladočechů, později působil
v časopisech Obrazy domova a Čas. Přispíval i do časopisů Kwěty, spolu
s V. Hálkem vydával časopis Lumír. Spolu s Hálkem organizoval Neruda vydání almanachu Máj (1858), jímž poprvé vystoupila na veřejnost
mladá básnická generace, označovaná později jako májovci.
Jan Neruda se nikdy neoženil, ale své první lásce – Anně Holinové to
pravděpodobně nabídl. Anna Holinová byla jeho celoživotní láska, věnoval jí řadu svých básní, bývá nazývána věčnou Nerudovou nevěstou...
Jeho druhou láskou byla spisovatelka Karolína Světlá, kterou považoval za ideální ženu. Třetí velkou lásku k mladičké Terezii Macháčkové
v letech 1864-65 přervala náhlá smrt dívky. Dva pozdní milostné vzněty
(k neteři Aničce Tiché v letech 1879-80 a r. 1887 k Boženě Vlachové)
přerušila Nerudova nemoc (**).
Neruda byl první náš spisovatel, který rozsáhlými cestami poznal
řadu evropských i mimoevropských zemí (Německo, Francii, Itálii,
Uhry, Řecko, Turecko, Egypt). O těchto cestách si vedl záznamy, které jsou zajímavým svědectvím o životě té doby, s velmi zajímavými
postřehy, které ukazují Nerudovy kvality dobrého pozorovatele. Své
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a zároveň hloubavé tmavé oči. Rád tančil, byl dokonce spoluautorem
tance zvaného česká beseda. O jeho zdraví a temperamentu vypovídá
i německy psaný dokument, jímž Jan Neruda získal v roce 1850 tělocvičné stipendium: „Jane Nerudo! Zemský výbor se rozhodl propůjčiti
Vám jedno z uvolněných dekretálních míst na Stegmaierovu tělocvičném
ústavu. O tom se Vám dává zpráva s dodatkem, že se máte u stavovského provizorního učitele tělocviku H. Stegmaiera o přijetí do vyučování
tělocviku slušně přihlásit, ostatně pak se ukázat hodným této milosti horlivou účastí v tělocvičném ústavu. Příloha žádosti se současně vrací. Ze
stavovského zemského výboru, Praha 17. června 1850.“
O tři roky později se z lékařského, německy psaného vysvědčení
dozvídáme, jak na tom byl Neruda po zdravotní stránce jako devatenáctiletý: „Lékařské vysvědčení. Podepsaný potvrzuje tímto, že pan Neruda
Jan, žák 8. třídy c. k. staroměstského vyššího gymnázia, má dosti velikou
a silnou tělesnou konstrukci, že má velmi dobrý zrak i sluch, že je úplně
zdráv. Má zřetelnou výslovnost, netrpí žádnou kožní ani otolaringologickou chorobou. Praha 28. dubna 1853. Johann Ott, doktor lékařství
a chirurgie, ordinář knížecího arcibiskupského semináře.“
O rok později se dvacetiletý student nechal znovu prohlédnout lékařem, který pak podal dobrozdání o jeho zdravotním stavu. Neruda je
potřeboval pro univerzitní studium a posléze pro vojenskou evidenci:
„Lékařské osvědčení. Potvrzujeme, že student práv pan Johann Neruda,
stár 20 let, je nejen zcela zdráv a prost jakýchkoliv tělesných nedostatků
či vad, nýbrž má i neobyčejně pevnou tělesnou konstituci. Lze ho prohlásit za zcela schopného služby v jakémkoliv vojenském postavení. To
potvrzujeme na základě žádosti, pravdivě a zcela zodpovědně. Praha, 3.
srpna 1854. Dr. Josef Mezler von Andelberg, c. k. městský lékař.“
Vše nasvědčuje tomu, že byl Neruda prozatím zdráv a dokázal se plně
radovat ze života. Jeho rodiče ale zestárli a otec dokonce zemřel. Podle
synových vzpomínek v posledních letech stále jen polehával, byl mrzutý
a protivný, po jeho smrti si však mladý básník dělal výčitky, že k otci
nedokázal včas najít cestu. V dokumentech vztahujících se k životu Jana
Nerudy se zachoval i otcův úmrtní list. Mimo jiné se v něm uvádí, že
„Antonín Neruda, ženatý invalida dělostřelec, rodilý ze Zásmuk, katolického náboženství, 73 let starý, bydlící v č. pop. 233 na Malé Straně, zaopatřen byv svátostmi umírajících, zemřel na tuberkulózu 10. září 1857“.
Po smrti manžela prožívala Barbora Nerudová často těžká období,
trápil ji především nedostatek finančních prostředků. Syn Jan se sice
snažil matce pomáhat a usilovně hledal zaměstnání, které by je oba slušně uživilo, ale nikdy se mu to vlastně úplně nepodařilo. Po celý svůj život,
stejně jako jiní literáti, zápasil s nedostatkem. V pozůstalosti lze proto
najít několik žádostí B. Nerudové o různé podpory a také řadu vysvědčení o chudobě, mimo jiné i lékařský posudek, který měl dokumentovat,
že chudá vdova nemůže dále pracovat, a je proto odkázána na důchod
a podporu: „Lékařské vysvědčení, jímž se podle pravdy potvrzuje, že
vdova po invalidovi Barbora Nerudová, 64 let stará, je úplně neschopna
výdělku pro značné vyhřeznutí dělohy, pro pravostrannou kýlu tříselní,
pro organickou srdeční vadu, pro chronický katar plic s rozedmou a pro
neléčitelnou krátkozrakost obou očí, způsobenou zatemněním oka atd.
Praha, 31. května 1859. MUDr. Alois Nowak, městský okresní lékař.“
V roce 1869 Barbora Nerudová zemřela. To už měl její syn za sebou
dlouholetý vztah s Annou Holinovou, vášnivý a tehdejší českou společností odsuzovaný poměr s vdanou Karolínou Světlou a smutnou lásku
k mladičké Terezii Macháčkové, jež mu zemřela na tuberkulózu. Byl
sám a cítil se již za horizontem života.
V sedmdesátých letech se pak začaly hlásit první nemoci. Básník
trpěl kožními vyrážkami spojenými často s urputným svěděním, začínala ho trápit nespavost. V roce 1877 přijela na delší pobyt do Prahy
jeho příbuzná Anička Tichá. Dívka se do slavného strýčka zamilovala a Jan Neruda chvíli prožíval nové jaro, začal dokonce pomýšlet na
sňatek. V roce 1880 však poprvé vážně onemocněl zánětem žil. Cítil se
bezmocný a pochopil, že mladé ženě už nedokáže být životní oporou.
V roce 1882 se léčil v Dubí u Teplic, jeho zdraví se ale viditelně zhoršoval, a léčba mu nepomáhala. Možná se již tehdy začala hlásit jedna
z nejzákeřnějších nemocí, jež se Janu Nerudovi posléze stala osudnou.
Jednoho dne na konci zimy roku 1888 odcházel básník z návštěvy
v rodině Vlachů, kam ho vábila uhrančivá krása jejich dcery Boženy,
uklouzl na chodníku a roztříštil si kolenní čéšku. Musel na tři měsíce
ulehnout a z tohoto zranění se vlastně již nikdy nevzpamatoval. V jeho
útrobách se usadila prudká a sžíravá bolest. Užíval opium a další tišící
léky, trápily ho průjmy a záněty sliznic. Božena Vlachová se vdala a na
Nerudu rychle zapomněla; když ho prý potkala na procházce, jak se těžce vleče podpíraný veřejným posluhou, sotva ho pozdravila.
Na básníkova poslední léta a svoji poslední návštěvu vzpomínal profesor Josef Thomayer: „U slavného Nerudy jistou předtuchu smrti jsem
pozoroval. Neruda byl v posledních letech svého života o své zdraví neobyčejně pečliv. Každá maličkost jej rozčilovala a strachem naplnila. 22.
srpna 1891 onemocněl Jan Neruda tak zvaným perforativním zánětem
pobřišnice. Utvořilo se mu na obmezeném místě zúžení střevní a nad
tímto zúžením - jak tomu bývá - na malém okrsku střevo se proděravělo

zážitky z cest dovedl čtenáři sdělit přitažlivou, živou a bystrou formou.
Nerudovo vyprávěčské umění dostoupilo vrcholu v Povídkách
malostranských (1878), kde je patrné jeho soucítění s lidmi, porozumění s prostým lidem i něžná vzpomínka na dětství. Sbírkou Balady
a romance (1883) zahájil Neruda edici Poetických besed, které řídil
a které měly zahrnovat básnické práce tří soudobých literárních generací: májovců, ruchovců i lumírovců. Balady a romance se staly klasickou
knihou české poezie, z celé Nerudovy tvorby zapadají také nejvíc do
české národní tradice.
J. Neruda se celý život cítil zneuznán a od toho se odvíjel jeho často
až záporný vztah k lidem. Pod vlivem nepříznivých životních podmínek
a častého propadání skepsi, díky neuznávání jeho osoby, propadal stejně jako několik jiných umělců do spárů alkoholu. Jeho finanční situace
nebyla také nejrůžovější a po většinu svého života třel bídu s nouzí, což
vrhalo stín i na Nerudův soukromý život. Příčinou jeho pesimismu byly
psychické problémy. Když se cítil špatně, ulevoval si sklenkou, či spíše
několika sklenkami vína. „Do padesáti jsem miloval, od padesáti je mi
líno, do padesáti jsem pivo pil, od padesáti piji víno,“ vzpomínal na časté
návštěvy pražských hostinců sám Neruda.
Je uznávaným zakladatelem fejetonů. Jako novinář byl oblíben
a zvláště jeho fejetony patřily ve své době k nejčtenějším. Jeho prozaické dílo, ačkoli zdaleka nedosahuje kvalit jeho poezie, bylo oceňováno
již za jeho života. Je námětově převážně spjato s Prahou.
Od sklonku sedmdesátých let Neruda často churavěl, po smrti své
matky (1869) a odcizení několika přátel žil většinou v ústraní, sužován
vleklými chorobami, které jej trvale poutaly k pražskému bytu ve Vladislavově ulici. Zemřel v Praze 22. srpna 1891 a je pohřben na Vyšehradě.
Jazyk Nerudova díla je bohatý, používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Často převracel slovosled. Kvality Nerudova díla
začaly být uznávány až zhruba dvacet let po jeho smrti. Karel Čapek
o básníkovi napsal: „Neruda byl skoro první Evropan v Čechách. Přesahoval rozměry své doby. Silný, skeptický rozumový intelekt, západník,
empirik, člověk vroucího vkusu, ale chladné sebekontroly, muž světového rozhledu, byl Neruda duch i na dnešní dobu význačně moderní.“
Letos jsme si připomněli 120. výročí básníkova úmrtí.
Spisovatelé, literární kritici a historici, kteří se kdy zajímali o osobnost
básníka a zakladatele moderní české žurnalistiky Jana Nerudy, se většinou zabývali jeho uměleckou či novinářskou tvorbou, politickým působením a často také jeho milostnými románky. Kde ale zůstaly nemoci
a utrpení, jež mu předčasně vzalo mládí a nakonec ho dovedlo k smrti?
O tomto statečném člověku mnozí jeho současníci především
v posledních letech jeho života s pohrdáním říkali, že je bolestín a hypochondr, kterého údajně každou chvíli něco někde loupá či píchá. Jan
Neruda však byl skutečně těžce nemocný, nic si nevymýšlel.
V jeho pozůstalosti se nalezla řada dokumentů, které zájemce
mohou vést celou cestou od narození k smrti. Některé shromáždil
a vydal v letech 1951 až 1956 Miloslav Novotný (od básníkova narození
- nechybí tu ani rodné listy obou rodičů - až do 30. září 1864), jiné je třeba hledat po archivech. O zdravotním stavu básníka se v průběhu jeho
života zachovala poměrně obsáhlá dokumentace, svědčící i z dnešního
hlediska o vynikající úrovni tehdejší medicíny (***).
Jan Neruda byl jediné dítě už starších rodičů, kteří vstupovali do
manželství v pozdějším věku, poté co oba ovdověli. Při narození syna
bylo matce 39 let a její manžel byl o jedenáct let starší. Na křestním,
německy psaném listu se uvádí:
„Z duchovní správy 1. pluku polního dělostřelectva hraběte Kunigla. Ex offo. Křestní list. Podepsaný dosvědčuje tímto na důkaz pravdy,
že roku 1834 dne 9. července se v Praze v Čechách narodil a den na to
podle katolického způsobu pokřtěn byl: Jan Nepomucký, manželský syn
Antonína Nerudy, kanonýra 14. setniny 1. pluku polního dělostřelectva,
a jeho manželky Barbory, rozené Leitnerové, dcery zednického mistra ze
Slabců v Čechách, při čemž jako kmotři byli: Jan Laufer, podomek v c.
k. Hradu, se svou manželkou Františkou. Což všecko úplně souhlasí se
zdejším protokolem, díl 4, list 484. Na důkaz toho dále podpis a pečeť.
Praha 21. září 1835. Franz Reyschek mp., c. k. plukovní duchovní správce, veřejný biskupský notář.“
Dítě snad bylo zdravé a mělo se řádně k světu, protože se nedochovaly žádné poznámky o potížích při porodu či o zdravotních problémech
novorozence.
Další, z lékařského hlediska zajímavý dokument je německý záznam
o očkování, které prodělal jedenáctiletý chlapec: „Očkovací vysvědčení.
Jan Neruda, dítě kanonýra, starý 11/12 roků, narozený v Praze čp. Kasárna, bydlící v Praze čp. Kasárna, byl podepsaným r. 1845 dne 6. června
očkován látkou z kravských neštovic a přestál řádně 7 pravých kravských neštovic. Praha 8. listopadu 1849. Pietsch, očkující lékař.“
V mladých letech pravděpodobně Jan Neruda ještě netrpěl žádnou
závažnou nemocí. Z fotografií a vzpomínek víme, že byl štíhlé sportovní postavy, měl zajímavou a pro ženy přitažlivou tvář a výrazné, veselé
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Romance o Černém jezeře
(První sloka)
Tak tichá voda, hluboká a k smrti smutná!
Les kolem tichý, temný jako myrta rmutná,
břeh zadřímlý a po něm mech jen roste hnědý,
a je-li v mechu květ, je jako z vosku bledý.
Zde nezní včelek šum, zde není zpěvný pták,
jen šedý dravec někdy v prázdné výši kráče,
a zní to v ozvěnách hor kolem truchle tak,
jak v dáli náhlý škytot z dušeného pláče.

a obsah střevní vnikl do dutiny břišní a způsobil zde zánět, jenž zpravidla
bývá smrtelný. Zejména často umírají nemocní tohoto druhu ochrnutím
srdce náhle, jako když zhasneme svíci, a bývají do posledního dechu při
plném vědomí. Když jsem k Nerudovi s kolegou Michlem o deváté hodině ranní přišel, přivítal mne slovy: Kamaráde! Jen aby to bylo krátké.
Vycítil jsem ze slov těch hned, že tu neběží o obvyklou úzkostlivost
Nerudovu, která z každého komára druhdy dělávala velblouda, ale
o opravdovou předtuchu smrti. Také vskutku večer téhož dne Neruda
dokonal.“
Bylo 22. srpna 1891. O dva dny později proběhla pitva, kterou provedl profesor Jaroslav Hlava, významný český patolog, zakladatel české
patologické anatomie, spolu s ošetřujícím lékařem doktorem Michlem
a profesorem Josefem Thomayerem:
„Pitevní protokol podepsaný za přítomnosti dr. Thomayera a docenta
dr. Michla profesorem O. Hlavou.
24. 8. 1891, stáří 57 let, zaměstnání spisovatel, zánět pobřišnice - klinické poznání
Poznání pitevní - Prudký zánět pobřišnice následkem perforace (proděravění) v konci rakovinného zúžení konečníku. Protokol pitevní - Otevřena dutina břišní: Enormní dilatace velkého tlustého střeva, zejména
značná slepého, peritoneum nastřiknuté a jemňoučkým povlakem fibrinovým jen místy pokryté. V konečníku asi 16 cm šíře shledává se zúžení
asi na prst prostupné a na témž místě cirkulární vřed s infiltrovaným
okrajem, ve spodině tohoto vředu nepatrná asi 3 mm široká perforace,
na tomto zúženém místě nalézáme dva polypy stopečnaté as 8 cm dlouhé
- střevo tlusté a sice celé mohutně tím místem výšinné a dispozice jeví již
na četných místech nekrózy sterkorální.
Poznání - Rakovinný vřed konečníku se zúžením dotyčného místa,
proděravění konečníku, na spodině vřed - zánět pobřišnice prudký.“
Profesor Thomayer po pitvě smutně konstatoval, že Neruda zřejmě
nebyl hypochondr, ale těžce nemocný člověk trpící krutými bolestmi,
o nichž jeho přátelé ani nepřátelé neměli potuchy.
Uveďme krátké ukázky z Nerudovy poezie, vztahující se také k našemu regionu. Z první ukázky je patrné, že osobně navštívil Šumavu,
z druhé, že určitě dobře znal produkty českého vinařství.

Romance o Karlu IV. (Světozor, 1882)
(Poslední sloky)
Pij, Bušku — již se nezarmuť —
a poslyš, co Ti král Tvůj moudrý praví:
můj jazyk je jak známo vybíravý —
a našel již v tom víně chuť.
Víš — zkoumat třeba, Bušku milý!
to víno má svůj zvláštní ráz,
zprv trpké, ale milé zas —
my, myslím, už se vpili!«
»»Nu vidíš, králi: tak náš lid!
Má duši zvláštní — trochu drsná zdá se —
však květe po svém, v osobité kráse —««
teď přerušil svůj náhle klid
hned rozveselen Velhartice —
»»ach přibliž k tomu lidu hled
a přitiskneš svůj k němu ret
a neodtrhneš více!««
(*) J. Neruda: Jen dál! SNDK, Praha 1952
(**) cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda
(***) D. Navrátilová: Zdraví a nemoci v životě a smrti Jana Nerudy.
Zdrav. Noviny 9.6.2000
(J. Novák)

VÝSTAVA „STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE“
Ve Smetanových sadech před Studijní
a vědeckou knihovnou na podzim proběhla
výstava „Stavba roku Plzeňského kraje 2010“.
Výstava prezentovala všechny oceněné a navrhované stavby v osmém ročníku soutěže, jejíž
výsledky byly vyhlášeny 25. května 2011. Do
soutěže se přihlásilo 44 staveb. Hlavní ocenění
získaly čtyři stavby, další stavby dostaly ceny,
vypisované různými organizacemi, např. Cenu
poroty, Cenu Okresní hospodářské komory,
Cenu hejtmana Plzeňského kraje, také Cenu
primátora a další. Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje vypisuje pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje Milana Chovance a primátora města Plzně Martina Baxy Plzeňský
kraj a statutární město Plzeň ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko,
Okresní komorou autorizovaných inženýrů
a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou architektů a Obcí
architektů. Výstavu připravil Ústav koncepce
a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu MMP.
Mezi navrženými stavbami, prezentovanými na samostatném panelu, bylo také Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
v kategorii Novostavby budov. V hodnocení
odborné poroty bylo uvedeno: Objekt nového onkologického pavilonu se dvoupodlažní
podzemní částí zařezává do svažitého terénu
areálu Fakultní nemocnice. Kultivovaně využívá této danosti ve svůj prospěch, když dovolí
prosvětlit přirozeným světlem i prostory uvnitř hluboké dispozice několika atrií. Hlavní
třípodlažní hmota odsazená od spodní části
s vykonzolovanou jižní částí potvrzuje dobrou volbu základní kompozice elementárních

V předvánočním termínu 13. a 14. prosince
2011 se v Měšťanské besedě v Plzni uskutečnil
Veletrh FINPEX 2011 . Samotnému veletrhu
předcházela veřejná expozice prezentačních
panelů vystavovatelů veletrhu FINPEX 2011
ve frekventovaných prostorách plzeňského OC OLYMPIA od 10. 11. do 14. 12. 2011.
Součástí expozice byla fotografická výstava
staveb přihlášených do soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje 2010. Veřejnost si tak mohla
prohlédnout vystavené panely se všemi 44 přihlášenými stavbami.
Cenného ocenění se onkologickému pavilonu v Plzni dostalo v podobě Ceny předsedy
senátu České republiky. Ta mu byla udělena
v rámci celostátní architektonické soutěže
„Stavby roku 2011“.
(Foto jn)
(jn)

tvarů hranolů. Nominace na titul Stavba roku
Plzeňského kraje je navržena za základní tvarováním invenční hmotové řešení objektu a za
precizní reakci na konfiguraci terénu umožňující bezbariérový přístup v různých výškových
úrovních.
Uveďme ještě pro úplnost, že stavbu projektovala K4 a.s. a pavilon vybudovala firma
Skanska a.s.
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KRESLÍŘ VLADIMÍR RENČÍN - 70 LET
Králové; od roku 2006 je obyvatelem Hoděšovic v Pardubickém kraji.
Kreslení „na plný úvazek“ se věnuje od roku 1965. Přispíval a přispívá
do desítek novin a časopisů, vydal 33 knih se svými kreslenými vtipy,
ilustroval desítky knih jiných autorů, vydal 6 kalendářů se svými ilustracemi, měl desítky výstav. Může se pochlubit Zlatým ostnem Dikobrazu
(1983), je laureátem Hradecké múzy (1996), získal 1. místo v soutěži
„Prazdroj českého kresleného humoru“ v Plzni (2005) a další ocenění.
Z jeho kreslených vtipů uvádíme jeden se vztahem k medicíně.
(jn)
(*) Renčín 99. Lid. naklad., Praha 1982

V předmluvě ke knize Renčínových kreslených vtipů (*) napsal Petr
Krul: „Milý Vladimíre, tvořivý, obrozující význam smíchu poznali lidé
už dávno a patřil k medicínám, které předepisoval pralékař Hippokrates.
Profesor Vondráček uvádí jako „místo, z něhož je smích uváděn v chod
a udržován“ jakýsi diencefalon. Je jisté, že toto zařízení se zatím nepodařilo transplantovat a mám podezření, že u každého člověka se nachází
jinde, u některých lidí se prostě nenachází. Kromě toho je nutné přiznat,
že ne každý se každému vtipu směje stejně, každý se dokonce může
smát na stejném vtipu něčemu jinému. ... Humor je v každém případě
cílevědomou kulturní činností – ovšem rozesmát je povolání nebezpečné. Lidé mají sklony vidět humoristy jako bodré chlapíky, kteří se přes
den flákají, večer pijí pivo a před spaním vymyslí pár fórů. To je toho!
... Kolem nás pádí vědeckotechnická revoluce a kreslený humor se ptá,
kam se řítí? ... Viděl jsem celý vědecký ústav, zabývající se nepochopitelně malými částicemi, ověšený tvými vtipy. Ti badatelé potřebovali humor
jako jistotu, že se uvnitř hmoty neztratí. Konstruktéři si veselé obrázky,
a nejen tvoje, napichují na prkna vedle plánů nekonečně složitých budov,
aby věřili, že v nich nikdy nezabloudí. Účetní je mají pod sklem a ony je
bezpečně vyvádějí ze spleti čísel. ... Člověk, který se zasměje, má vyhráno, zaujal totiž postoj, a to kladný. ... Morálka tlačí příkladem, umění
povznáší obrazem, humor vítězí smíchem. Je schopen dotýkat se věcí,
kolem kterých chodíme po špičkách nebo je šeptáme dříve do vrby, nyní
psychiatrovi.“
Vladimír Renčín se narodil 6. prosince 1941 v Pečkách. Je znám jako
kreslíř, ilustrátor, karikaturista, autor svérázného humoru, většinou
známe jeho neopakovatelné kresby a jedinečné postavičky Dlabáčka,
Rambouska, Marie a další. Kreslíř po skončení základní školní docházky
studoval ekonomii na střední ekonomické škole. Po jejím absolvování
pracoval postupně jako učedník, redaktor, fotograf apod. v řadě podniků: v Novinách Jablonecka, v závodním časopisu podniku Železnobrodské sklo, v okresních novinách v Chomutově, jako dělník v Elektrokeramice, jako propagační referent v n. p. Pramen. Od roku 1947 žil v Hradci

Tak to máme sto šedesát osm tisíc cigaret, osm tisíc litrů bílého vína,
šest tisíc devět set litrů červeného vína ....

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
Celkem 70% obézních dětí se stane chronicky
obézními dospělými se závažnými zdravotními
komplikacemi, vedoucími až k předčasnému úmrtí. Obezita ve 40 letech zkracuje život o 7 let. Pokud
obézní člověk kouří, může odečíst dalších sedm
let, a pokud ještě trpí poruchou dechu ve spánku,
může odečíst dalších sedm let. To je život zkrácený
o 21 let. Obezita je zloděj dětství a vrah dospělých.
V ordinacích pediatra je průměrně 60 až 80 dětí
s obezitou. Tvoří druhou léčebnou skupinu za alergiemi. (Z. Marinov: Obezita: zloděj dětství a vrah
dospělých. Bulletin ZPMV 2011, s. 18-19)
Za zvýšenou radioaktivitu na dětském hřišti
v pražském Podolí mohl radioaktivní váleček,
obsahující radium. Záření odhalil muž s dozimetrem v hodinkách. V maximu byl naměřen
jeden mimisievert za hodinu. To je hodnota tisíckrát větší, než jsou normální hodnoty. Za hodinu
pobytu na exponovaném místě by tak mohl člověk dostat do těla asi roční dávku. Ani to by člověka neohrozilo. M. Koubová: Hodinky objevily
radioaktivitu na hřišti. PD 30.9.2011, s. 14)
Necelé dvě hodinky šlape na lehký převod, pak
si dá lehkou snídani, a jde opět na rotoped. Znovu zvládne 35 kilometrů. To je běžná dopolední
tréninková dávka 85letého důchodce s endoprotézami obou kyčlí v Domově u sv. Jiří. Za šest let
tak najezdil 77 tisíc km, jeho cílem je dosáhnout
stovky tisíc km. Drží se hesla: „Čím více pohybu,
tím déle do hrobu“. (E. Zavadil: Senior objel svět
na ortopedu. PD č. 232, 4.10.2011, s. 1 a 3)
Proč kupovat drahé exotické ovoce, když si
můžeme dopřát vitaminy v obyčejném českém
zelí. Nakládané zelí bývalo ve střední a východní Evropě nejdůležitějším zdrojem vitaminu C
v zimních měsících. V jedné porci zelí lze uhradit celodenní doporučenou denní dávku. (E.

Fraňková: Vitaminová bomba jen za pár korun!
Blesk č. 232, 4.10.2011, s. 10)
Každý rok na rakovinu umírá ve světě 7,6
milionu lidí. Podle současných poznatků riziko
vzniku rakoviny mohou pomoci snížit zdravá
strava a pravidelná pohybová aktivita. Jednu
třetinu onemocnění lze vyléčit díky včasné diagnóze a léčbě. Podle odborníků by se lidé měli
alespoň třikrát týdně věnovat cvičení, udržovat
zdravou váhu a do jídelníčku zařazovat čerstvou
zeleninu a ovoce. (M. Hettnerová: Rakovině lze
předejít i pohybem. Metro 4. 10. 2011, s. 11)
Čtyři dobrovolně mrtví denně – tolik lidí si
dobrovolně sáhlo na život v r. 2010, celkem za
rok 1502 osob. Důvody, proč se pro svůj čin lidé
rozhodnou, jsou různé. Na jednu sebevraždu žen
připadá pět mužů. Ženy si na život často sáhnou
pod silným emocionálním tlakem, často jde o
vztahové problémy. Muži v 67 procentech sáhnou po oprátce, na druhé místě je střelná zbraň.
Častou příčinou bývá psychiatrická diagnóza
či verdikt nevyléčitelné nemoci. (I. Dvořáková,
R. Růžičková: Ženy touží po pomstě, muži už
nechtějí nic. Blesk č 233, 5.10.2011, s. 10).
Tři ataky náhlé mozkové příhody prodělal ve
svých 38 letech americký herec, dnes 53letý. Na
turné tehdy začal pociťovat brnění a bolest v levé
ruce, v dalších dnech bolest postoupila do ramene , začal vidět rozmazaně a nakonec nedokázal
souvisle mluvit. Neurologické vyšetření ukázalo
sraženinu v mozkovém krevním řečišti. Herec se
zotavoval dva roky. (jho: Prodělal jsem tři mrtvice! Blesk č. 233, 5.10. 2011, s. 24)
Na základě vzájemné dohody mezi Vysokou
školou ERS v Českých Budějovicích a zdravotní
školou ve vietnamském Vinhu se začne připravovat prvních osmdesát vietnamských sestřiček
30

na práci v jihočeských nemocnicích, domovech
důchodců nebo jako au pair. Zájem projevilo
dvě stě sestřiček. V anketě mezi pacienty uvedla
téměř polovina dotázaných, že odbornosti cizinek nedůvěřuje. (A. Pelíšek: Náhrada za české
sestřičky: Vietnamky. Sedmička Plzeň, č.40,
7.10.2011, s. 11)
Škodlivé látky, které dýcháme den co den, jsou
všude kolem nás. Do ovzduší se dostávají z kopírek, tiskáren, koberců, nábytku, také třeba z deodorantů, mýdel či pracího prášku. Nevhodné
prostředí má vliv na pracovní výkon, na výkyvy
nálad i poruchy spánku. Problému může odpomoci živá zeleň v květináči, která účinně dokáže
odbourat chemickou směsku. (R. Růžičková:
Kytky v práci chrání zdraví. Blesk č. 228, 10.10.
2011, s. 17).
Jednou za rok by měli zajít na kontrolu ti, kteří mají na kůži pigmentové skvrny. Počet nádorů z pigmentových skvrn se totiž za 30 let v ČR
navýšil čtyřikrát. Pomocí dermatoskopu lze zjistit, zda se nejedná o počínající melanom, či zda
jde o neškodnou skvrnu, např. stařeckou skvrnu.
(E. Zavadil: Znaménka? Za chvíli je hotovo. PD
č. 238, 11.10.2011, s. 3)
Společnost IZIP, která před 10 lety přišla
s projektem elektronické zdravotní knížky, vsadila na rozvoj technologií a státní peníze. VZP
na realizaci její myšlenky vydala miliardu korun.
V systému je zaregistrováno 2,5 milionu pacientů a dvacet tisíc lékařů. Denně v něm přibývá 31 tisíc lékařských zápisů a 19 tisíc záznamů
o lécích. Podle ředitele VZP P. Horáka je nesmysl „hrát si na papírovou dokumentaci v době, kdy
na mobilech pípají informace o každé platbě“.
(K. Perknerová: IZIP: projekt za miliardu. Stát
ho možná zastaví. PD č. 238, 11.10. 2011, s. 14)

Lidí, kteří se dožívají sta a více let, stále přibývá. Do konce září 2011 oslavilo sté narozeniny
v ČR 309 důchodců a dalších 316 lidí bylo ještě
starších. V Plzeňském kraji žilo 25 sto- a víceletých lidí, z nich však jen jeden muž. Mezi zásady
dlouholetosti patří dodržovat správnou životosprávu, nekouřit a nepít alkohol, nepřejídat se,
udržovat si ideální tělesnou váhu, mít dostatek
pohybu a další. (D. Veselá: Století: Bez nadhledu
to nejde. PD č. 242, 16.10.2011, s. 1
Farmaceutická firma Valeant platila lékařům z
celé republiky desetitisíce korun, které účtovala
jako náklady na reklamu v ordinaci či na vědecké průzkumy. Ministr zdravotnictví chce farmaceutickým firmám výrazně omezit inzerování
v ordinacích. Podle předsedy asociace farmaceutických firem je v rozporu s etickým kodexem
jakkoliv motivovat lékaře, za předepisování léků.
(J. Kroupa: Ministr chce zakázat pakty lékařů
s firmami. mfDnes č. 252, 27.-28.10.2011, s. 1-2)
Vliv pohybu na organismus: v krátkém období
(minuty, hodiny) snížení hladiny cukru a krevního tlaku, ve středním období (týdny) postupné
budování svalové hmoty, snižování podílu tuku,
zmenšování obvodu pasu, v průběhu měsíců
se zlepšuje fyzická zdatnost a psychický stav.
(Nedělní trefa: Sportem ke štíhlé linii. Ned.Blesk
č.44, 30.10.2011, s. 12-13)

Fígle reklamních expertů a prodejců potravin
zůstávají v obměněné podobě. Kdo by nechtěl
zlepšit vápníkem své kosti, dostatečným přísunem vitaminů zajistit zdraví a nižším obsahem
tuků a cukrů docílit krásné postavy? Platí však
něco za něco. Dávka vitaminů je obvykle provázena spoustou tuků, tzv. nižší obsah soli přesahuje v jedné porci minimální denní dávku sodíku
u dětí až o 40 procent atd. Podobné je to i s tzv.
light výrobky. (M. Svobodová: Obaly plné zdraví
skrývají tuky i cukry. mfDnec 27.10.2011, s. 8c)
Na cestě domů spadla s kola na silnici žena
středního věku. Než sedla na kolo, zapíjela až
příliš úmrtí v rodině. Policisté dechovou zkouškou zjistili neuvěřitelných 5,39 promile. Lehce
zraněnou ženu převezli do nemocnice. (krč:
Žena spadla s kola! Nadýchala 5,39 promile!
Blesk č. 258, 4.11.2011, s.7)
Populární americký herec Charles A. Smith
(+66) byl nalezen mrtvý ve svém bytě. Předávkoval se Phenterminem - pilulkami na hubnutí.
Trpěl současně hypertenzí a srdeční slabostí.
(INT, gam: Zabily ho pilulky na hubnutí! Blesk
č. 258, 4.11.2011, s. 24)
Šestice účastníků experimentu Mars-500 vyšla
po 520 dnech z dobrovolného zajetí na denní
světlo. Účastnící experimentu, jehož cílem bylo
simulovat výpravu na Mars, podle expertů svůj

úkol zvládli úspěšně. Téměř půldruhého roku žili
v podmínkách maximálně blízkých dálkovému
meziplanetárnímu letu. Podle expertů šlo spíše
o experiment psychologický než technický. (čtk:
Pět set dní ve tmě. Kosmonauti se vrátili. (PD
5.11.2011, s. 14)
Žádný zodpovědný zdravotník by neměl
plánovat porod v prostředí, kde není bezpečno.
Když někdo chce přivést dítě na svět doma či na
poli, nikdo mu v tom nebrání, ale zdravotník asistovat by při tom neměl – to je stanovisko předsedy České gynekologické a porodnické společnosti V. Dvořáka. Při jednom domácím porodu,
kdy porodní asistentka nepoznala komplikace
a chybovala při oživování, vyslovil následně soud
pětiletý zákaz činnosti, pokutu 2,7 milionu korun
a dva roky vězení s podmínkou. (M. Koubová:
Domácí porody: milionová pokuta za pomoc.
PD 7.11.2011, s. 13)
Braním antibiotik bývá často narušena na
dlouhou dobu imunita dítěte. Přirozená mikroflora se po dobrání antibiotik obnovuje až sedm
let. Zdolat virové onemocnění či běžný zánět
v krku přirozenými obrannými silami organismu,
imunitní systém poté je spíše posílen. Důležitá je
i správná strava. E. Fraňková: Antibiotika škodí
imunitě až 7 let. Blesk č. 261, 8.11.2011, s. 8)
(jn)

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ 2011
za velkolepými ceremoniály musím do zahraničí (Návštěva King´s College
London II, Facultas nostra č. 71, 2008 str. 7: http://www.lfp.cuni.cz/FacultasNostra/2008/FacultasNostra71.pd), byla jsem na pohřbu Václava Havla
svědkem něčeho zcela mimořádného, hrdost budícího a kontinenty přesahujícího. Jeho odchod vyvolal záplavu do-bré vůle. Té excitace, která vede
k naději, že pravda a láska zvítězí. A jak kdosi dodal: „Představte si, kdyby
tomu tak nebylo…“.
Dobrý rok nám všem.
Lada Eberlová

Letos v říjnu jsem strávila týden na kurzu Získání a zpracování mikroskopického obrazu, pořádá ho každoročně Česká mikroskopická společnost v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR (kurz mohu vřele doporučit). Na jedné z úvodních přednášek, při vysvětlování principu
fluorescenčního mikroskopu, uvedl metodiku přednášející prof. Hozák:
„Dvě slova. Excitace a emise.“ Metoda je založena na skutečnosti, že
některé chemické látky (fluorochromy) po dopadu světla o jedné vlnové délce září světlem jiné vlnové délky, tedy jiné barvy. Princip nejčastěji
užívaného postupu spočívá ve vazbě fluorochromu na určitou tkáňovou
složku (polysacharid, protein), která pak např. v modrém budícím světle
září světlem žlutým. A protože je k dispozici celé barevné spektrum fluorochromů, můžeme změnou excitace měnit obrazové výstupy, zviditelnit
více různých struktur v téže buňce a sledovat jejich lokalizaci. To mě zaujalo. Primárně jsem byla zaujata dokonalou přednáškou a až neskutečnými obrázky. Následně jsem tento princip zahlédla i kolem sebe. Někomu
jsem to i vyprávěla, vzpomínám, že jsem jako příklad použila právě Václava
Havla. Jako dítě jsem se ho bála – pro mladší čtenáře bych ráda uvedla, že
jsem o jeho osobě ve svém dětství zaznamenávala z veřejných zdrojů jen
strašidelné emise, abych se obraty dnů a týdnů podzimu 1989 dozvěděla,
že existuje i docela jiné jeho spektrum, k jehož detekci byla do té doby jen
ojedinělá vůle.
K tomu, abych v pátek 23. 12. dojela na Hrad a zúčastnila se prezidentova pohřbu, mě značně motivovala vzpomínka na profesora Kose. Na
svých polo- nebo kulatých výročích ukazoval svoji fotografii z pohřbu T. G.
Masaryka. Pravda, kvalita byla všelijaká, a kdyby stál vedle i Jára Cimrman,
neoponovala bych. Ale vnímala jsem, že to byla fotka historizující a pro
pana profesora vzácná.
Až budete tyto řádky číst, bude nejspíš nějaký další všední den, pravda,
jsou-li jaké. A přece mi nedá nenapsat, že jakkoli jsem byla přesvědčena, že

JIŘÍ WINTER-NEPRAKTA (1924-2011) UŽ DALŠÍ VTIPY NENAKRESLÍ
V pražské vojenské nemocnici po dlouhodobé hospitalizaci ve věku 87 let zemřel
30. října 2011 kreslíř, karikaturista, ilustrátor
a humorista Jiří Winter-Neprakta. Za svůj
život nakreslil více než 35 000 kreslených vtipů a je uveden v Guinnessově knize rekordů,
několik desetiletí byl znám především jako
jeden z autorské dvojice Neprakta-Švandrlík.
Ta patřila dlouhá léta ke kmenovým autorům
humoristického týdeníku Dikobraz (a v roce
2004 ho také pomohla obnovit).

Jiří Winter se narodil 12. července 1924
v Praze. Po studiích na Reálném gymnáziu
pokračoval na Státní grafické škole. Během
druhé světové války byl více než rok vězněn za
přechovávání zbraní. Smíšenou česko-židovskou rodinu Winterů nacisté poslali do koncentračních táborů, které přežil jen Jiří a jeho
maminka, která se nakonec dožila 96 let a až
do své smrti bydlela se svým synem.
Po válce studoval několik semestrů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Svo31

ji dráhu zahájil v roce 1948. Ke kreslenému
humoru se prý dostal z nouze. „Tehdy jsem své
surrealistické nápady musel potlačovat a erotické
kresby jsem musel vynechat úplně“, vzpomínal.
„Správný socialistický člověk nemohl souložit
ani běhat za ženskými“, dodával.
Jiří Winter-Neprakta se čtyřikrát oženil.
Jeho poslední manželka Daniela Pavlatová
byla o několik desítek let mladší. Poslední
roky života byl upoután na vozík, ale stále pracoval.

Před začátkem spolupráce se Švandrlíkem
spolupracoval s Bedřichem Kopečným, s nímž
vymyslel pseudonym Neprakta - jako hříčku
na skutečnost, že jejich vtipy byly v tehdejší
budovatelské době neužitečné, nepraktické,
neb „správný bolševik se ničemu nesměje“.

Na typ humoru dvojice Neprakta-Švandrlík,
jenž byl často tělesný a lechtivý, panují rozdílné názory. Co jim však nelze upřít, a co kritici
dodnes oceňují, je to, že nikdy nekarikovali
„prohnilé kapitalisty“, byť za to byl v době
normalizace dvojnásobný honorář. Kromě vtipů Neprakta ilustroval desítky Švandrlíkových
knih, včetně slavných Černých baronů či příhod žáků Kopyta a Mňouka.
Mezi jeho oblíbená témata patřil o obor
zdravotnictví, možná motivován svým kamarádem často kreslil obézní somatotypy, u nichž
bychom zcela určitě naměřili obvod břicha
natolik vysoký, abychom jej pokládali za rizikový faktor metabolického syndromu. Vydal
i několik knih humoru, vytvářel reklamní plakáty, animoval film, nakreslil množství pohlednic a kalendářů. Je autorem odborných ilustrací, zejména kynologických.
Jednu z posledních výstav svých kreslených
vtipů měl nedávno v Trnkově galerii v Plzni.
Sám se však pro zdravotní potíže vernisáže
nezúčastnil. Výběr jeho vtipů je také k vidění
v muzeu ve Spáleném Poříčí.

O jeho životní filozofii svědčí jeho výrok:
„Vždycky se mi líbil citát anglického filozofa
Elberta Hubbarda: ,Neberte život příliš vážně,
stejně z něj nevyváznete živí.‘ Dalo by se říct, že
ten citát byl mým celoživotním krédem.“
J. Novák

O ČEM TAKÉ PŘEMÝŠLEJÍ NAŠI MEDICI...
a interního lékařství. Paul je o tři roky starší, na zdejší fakultě strávil
záhadně 5 let, přičemž se nedostal přes zkoušku z fyziologie. Nedávno
oslavili dvouleté výročí vztahu. Paul s medicínou skončil a začal dálkově studovat na ČVUT obor Biomedicíncké inženýrství a přitom pracuje
jako zřízenec v nemocnici.. 26letá slečna Catherine touží po rodině a šest
let se lopotí s náročným studiem, co nebere konce. Když už by nakrásně
titul získala, cesta k atestaci je ještě dlouhá a klikatá. Je patologicky
neschopná se rozhodovat rychle , přesvědčivě, správně a hlavně samostatně. S Paulem se vzájemně podporují ve svých depresích a úzkostech,
litují jeden druhého, sebe samotného a od ostatních očekávají to samé,
jinak mají pocit, že se proti nim spikli.
J. Hlušička. Včera, dnes a zítra. Mým včera myslím den, kdy jsem se
rozhodl jít na lékařskou fakultu. Bavilo mne vždycky skoro všechno.
Vystudoval jsem stavební průmyslovku a víceméně chemickou školu.
Byl jsem rozhodnutý jít na farmaceutickou fakultu, ale pak mne ovlivnila jedna lékařka, která nás učila farmakologii. Řekla mně, že to rozhodně není „práce pro chlapa“ Vzhůru do „dneška“. Medicína je pro
lidi, kteří si ji dokážou vysedět. Pro lidi, kteří se možná naučí nazpaměť
knihu, ale jejich společenská inteligence je totálně na nule. Za dva a půl
roku tady je ze mne úplně jiný člověk. Stal se ze mne samotář. Další
kapitolou je škola jako taková. V nemocnici si říkám, že přesto všechno jsem tady asi správně. V prostředí chirurgické jednotky intenzivní
péče jsem měl velké štěstí na personál. Byli to opravu profesionálové.
Takoví lékaři, jak já si je představuji. Pohotoví, vzdělaní, ale v neposlední řadě lidští, nearogantní. Ctnosti, které v sobě máme nebo nemáme..
Moje „zítra“ bude alespoň trochu takové, jaká ho chci mít. Bude to totiž
záležet jen a jen na mně. Na nějakém klinickém pracovišti a přesto, že
jsem náladový a umím být nepříjemný, chtěl bych rozhodně pracovat
s lidmi. Vidět výsledky své práce.
J. Mitro: Empatií k apatii. Autor nikdy nerozuměl tomu, proč má
zdravotnický personál ke zdraví tak daleko. Proč je u nich procento
kuřáků vyšší než v běžné populaci. Proč rapidně stoupá spotřeba alkoholu u lékařů. Je nepochopitelné, že se lékaři dožívají nižšího věku, než
je průměrná délka života občanů naší země. Těch co přijímají odpovědnost za své zdraví by napočítal více na jiných místech než v nemocnicích. Umění oddělit práci od soukromého života je v medicíně více než
důležité. Zejména to platí pro zdravotní sestry na standardních odděleních, kde počáteční nadšení a chuť do práce se postupně mění v chronický stres. Syndrom vyhoření, který pak hrozí, je v podstatě obranným
mechanismem lidského organismu na trvalou psychickou zátěž. I lékaře
ohrožují důsledky trvalého stresu. Přílišnou empatií, tedy vcítěním, se
člověk může rychle přesunout k apatii. Lékaři by měli být pro nemocné
vzorem, tedy také se starat o své zdraví, udržovat si vitalitu a čistou
mysl.
J. Rezek: Medicína a muži vs. ženy. Personální situaci na každém
oddělení jsem odhadem jednoduše rozdělil na vyrovnanou, nebo
s méně či jasně patrnou převahou mužů nebo žen. Začnu u gynekologicko-porodnické kliniky. Kupodivu jsem shledal personální složení půl na
půl.. Oddělení pediatrie „vládnou“ ženy. Péči o dospělé obstarává mno-

O sborníků esejů, jejichž autory jsou posluchači 3. ročníku naší fakulty, se jeho pořadatel doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. domnívá, že je tradičním, opakovaným pokusem nahlédnout do „duše“ medika a poznat
„jak vzniká lékař“. Sborník již po čtrnácté vydala Psychiatrická klinika
LF UK v Plzni. Na jeho přípravě se pod vedením doc. Berana podíleli
všichni vyučující předmětu „Lékařská psychologie“ MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D., MUDr. Jana Matějovicová, MUDr. Veronika Procházková,
MUDr. Věra Vobořilová a MUDr. David Hynčík, na přípravě rukopisu
se významně podílela Bc. Petra Buňatová. Publikace obsahuje výběr
jedenácti esejů, z nichž uvádíme stručnou charakteristiku. Plné znění
si lze přečíst ve sborníku, který obdržela všechna pracoviště LF a FN,
a který je určitě dostupný ve všech knihovnách.
E. Andraschková: Hospic není místo na dožití. Autorku návštěva
plzeňského Hospice sv. Lazara mile překvapila. Ošetřovatelka ji přesvědčila o tom, že se nejedná výhradně o jakési smutné místo. To hlavní,
co zde převládá, je pohoda a láska. Po návštěvě v hospici si uvědomila,
že pokud něco může člověk udělat hned, neměl by to odkládat, protože
zítra nebo i za hodinu může být již pozdě. I místnost posledního rozloučení v hospici je zařízena tak, aby působila dojmem odchodu zesnulého
na cestu k lepšímu životu posmrtnému. Nadále si však autorka myslí, že
rodinná péče ve známém prostředí a v okruhu lidí, které má člověk rád,
je to, co vážně nemocní lidé ocení nejvíce.
B. Achilleas: Stages of grief in Greece. Psychiatrist Elizabeth KuglerRoss defined that grief is a natural process to dying and death. It is
not pathological in nature. Greece nowadays is a country in troubles.
In December 2009 Greece´s credit rating was downgraded. The author
investidated blog posts from websites of great traffic relevant to the
Greek crisis. He checked articles from December 2009 till present days.
For the first few months the predominant emotion was anger. The principal feeling was fury against the politicians who brought the country to
this fall. The next few months anger remained however Greek financial
analysts and politicians started to declare that the crisis is not as dramatic. Following the shock of the initial months, there is one feeling that
persists till today. Depression of the Greek society is common knowledge nowadays among the Greeks.
S. Campanico: Religion and Medicine: how they can help or threat
each other. The case was ascribed: 29 year old. 30 weeks pregnant, with
a rare disease called hereditary piropoiquilocytosis, came in the ward
with a crisis of hemolytic anemia due to her disease. The doctors told
her that the best (and only) solution was to do a blood transfusion. She
was a Jehova´s Witness and refused that treatment. Due to the mother´s
crisis the baby was suffering and the doctors were considering doing
a Caesarian section to deliver the baby. Conclusion: medicine and religion can be together in the process of healing a patient by involving but
not interfering with each other. When it happens, the final outcome is
better for the patient and his/her family.
H. Faistová: Syndrom zavírajících se dveří – příběh Catherine a Paula. Cathrine je posluchačkou lékařské fakulty. Problémy začaly v 6.
ročníku, který si prodlužuje z důvodů nedodělaných státnic z pediatrie
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S. Ševčíková: Diagnóza …? Beznaděj …? Včasné odhalení karcinomů je nezastupitelné a mnohonásobně zvyšuje naději k opětovnému získání plného zdraví. Člověk musí bojovat. Nejdůležitější je víra.
Zvládne tento boj i polymorbidní penzista? Je stanovení diagnózy pro
něj skutečně tím nejlepším? Snažme se propojit moderní přístup této
nejkrásnější vědy – medicíny - s psychikou léčeného … Naše největší
síla spočívá v nevědomosti, ve které žijeme, protože nevědomost je lepší
než beznaděj.
J. Vejskal: O barvách, nikoliv pouze ve zdravotnictví. Barevnost
nemusí být pouhou otázkou estetiky. Svými barvami předměty či jedinci dávají svému okolí mnohá sdělení, mluví řečí barev. Každá barva
představuje celé obsahové spektrum s jakýmsi žebříčkem důležitosti
jejich významů. Lidský významový arzenál barev je nesrovnatelně širší,
obohacený o nové abstraktní pojmy. K původní bílé, která má ve světlých barvách svůj výrazný podíl a propůjčuje jim část svých vlastností
- věrnost a autoritu, čistotu, nápravu, mír, naději, či pravdu, přibyly ve
zdravotnické praxi další. Bílá je sice nejlépe přijímána a vzbuzuje nejméně averzí, z dalších se setkáváme s modrou – ta se objevuje především u zdravotnického personálu - je známkou sebeovládání, koncentrace, hledání a snění. Zelená člověka také uklidňuje, ovšem ve smyslu
ticha, rozhodnosti a perspektivy, podporuje návrat k rovnováze, tedy
uzdravení. Zdravotnictví se pohybuje ve správném okruhu barev, které
jsou spíše z chladné části spektra, symbolizují klid, abstraktno, člověka odpoutávají od hmotného vnímání. Barvy vyžadují náramně pečlivé
a přiléhavé zacházení, barevné nesoulady v celkově přebarveném světě
kolem nás napovídají, že s nimi takto mnohdy nakládáno není.

ho oddělení, jako příklad poslouží interní klinika. Jak ženy, tak muži zde
naleznou uplatnění a přitom se vhodně doplňují. Neexistují rozdílnější
medicínské obory, než jakými jsou interna a chirurgie. Zatímco internista by nejraději pacienta vždy o ještě chvíli déle léčil neinvazivně medikací, chirurg by do něj hned na začátku říznul. Chirurgie se tak stala
typicky mužskou „baštou“. Radiodiagnostika – průzkum vyjde vyrovnaně. Muži a ženy se liší a teď nemyslím jen čistě fyzicko-biologicky, ale
rozdílným myšlením a jednáním. Což také může mít zcela konkrétní
opodstatnění, ale příčina nám zatím stále zůstává skryta. K udržení harmonického vztahu mezi doktorkami a doktory na oddělení ale i mezi
lidmi rozdílného pohlaví vždy pomáhá určitá míra sebekritiky.
J. A. Rodrigues: Medical Point of view: - An essay concerning the perception of the doctor in the eyes of patiens. From doctors nowadays is
expected each year new technology knowledge as well as new medical
knowledge itself. Doctors are “forbidden” to become sick . They must
always be available, so they have no right to have time for themselves.
It is much easier (opinion of the society) to go to a doctor and say “you
must heel me!” than “what can I do to help in my own treatment?” or
to put in practice a behavior that eliminates the chances for a certain
disease to begin. People do not understand that they are their own best
doctors, with a proper behavior, responsibility and rational thinking.
The patient-doctor-patient connections/ understanding would improve
and therefore lead to a better treatment and life itself.
E. Staňková: Aktuálně k tématu. O HIV/AIDS si autorka povídala
se studenty Středního odborného učiliště. Jejich znalosti o problematice byly skutečně tristní. Ani dnes ne všichni jsou o problematice HIV/
AIDS informovaní. Zarážející byla odpověď organizátorky tohoto volitelného předmětu. „Nejsou peníze, už ani letáky nevydáváme, do škol
se prakticky nedostaneme“.

Sborník vyšel v nákladu 200 výtisků.
(J. Novák)

KUCHAŘKA LÉKAŘŮ ČESKÝCH
Pod pojmem „kuchařka“ si většinou představujeme ženu v zástěře, s čepečkem na hlavě a s vařečkou v ruce, připravující jídlo. Tímto
pojmem se však označoval také jakýsi závěs
s ručně vyšívanými ornamenty a naivními veršíky, zavěšený nad sporákem. Kuchařka je však
také kniha receptů, u nás s tradicí, sahající od
„Domácí kuchařky“ Magdaleny Dobromily
Rettigové, české buditelky a současnice Jana Ev.
Purkyně a dalších obrozenců první poloviny 19
.století. Od té doby vyšlo takových knih spousta,
o čemž svědčí plné police této literatury v obchodech knihkupců.
O vánocích 2011 vyšla podobná kniha
s nezvyklým, trochu archaizujícím názvem,
„Kuchařka lékařů českých“ s podtitulem

„S nadhledem o životě, jídle a dietních vztazích“. Vydalo ji nakladatelství „Axonite“, jehož
šéfredaktor Jiří Široký byl koordinátorem celého projektu a profesor Štěpán Svačina byl jeho
garantem a editorem knihy o 144 stranách velkého formátu. Kniha je bohatě barevně ilustrována jednak portréty všech lékařských přispěvovatelů, zpracovaných známým českým uměleckým
fotografem Karlem Misterem, jednak fotografiemi jídel , která podle nabízených receptur, ověřených Romanem Kaňákem, vyfotil Petr Nikl.
Kniha obsahuje 52 příspěvků profesorů
a docentů různých medicínských oborů, kteří byli vyzváni, aby se vyznali ke svému vztahu
k jídlu a aby doporučili nějaký svůj vyzkoušený
recept na přípravu oblíbeného jídla. Mezi autory

příspěvků je řada známých jmen české medicíny
(např. prof. Blahoš, Koutecký, Pafko, Pirk, Zima
aj.) a je tu i 6 zástupců plzeňské LF (Fínek,
Matějka, Müllerová, Pešek, Rosolová, Slípka).
V úvodu knihy profesor Svačina charakterizuje záměr knihy, která se liší od běžných kuchařek, kladoucích důraz na technologii přípravy
potravy, zatímco předložený text má vyvolat
u čtenáře sbíhání slin a chuť. Konstatuje, že lékaři nejedí nezdravě, jsou však gurmáni a jejich
jídla jsou většinou zdraví prospěšná a určitě
chutná. Zajímavou a vtipně psanou knihu pak
uzavírá velkolepá esej prof. Blahoše (podepsán
jako certifikovaný sommelier) nazvaná „Vínoradost života“.
(JAS)

ERRATA
Do minulého čísla Facultas
nostra (č. 111/2011) se nám
vloudila nepříjemná chyba.
Ve fotodokumentaci k článku
„Přednáškový večer Infekční
kliniky 16.11.2011“ na s. 13-14
došlo k přehození některých
jmen u obrázků přednášejících.
Uvádíme je dále se správným
označením. K záměně došlo
při přetisku fotografií, k nimž
jména byla dodána odděleně.
Čtenáři, kteří si časopis zakládají, si mohou v předchozím
čísle jména opravit. Omlouváme se za toto nedopatření jak
přednášejícím kolegyním, tak
autorovi článku doc. MUDr. D.
Sedláčkovi, CSc.
Za RR Facultas nostra
J. Novák

MUDr. J. Váchalová

MUDr. S. Virtová
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Bc. M. Nechutná

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA
ŽIVOTNÍ MOUDRA

Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
(6.12.)
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
(13.12.)
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
(16.12.)
O svatém Tomáši meluzína straší.
(21.12.)
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
(24.12.)
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
(26.12.)
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
(31.12.)

Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.
(Marcus T. Cicero)
Slovo má lehkost větru a sílu htomů.
(Victor Hugo)
Lepší těžká práce než nečinnost.
(Konfucius)
Je snadné vládnout dobrým.
(Titus M. Plautus)
Vavřín je rychle vadnoucí zelenina.
(Giovanni Guareschi)
Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.
(Publius Sírius)
Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.
(Blaise Pascal)
Dobré divadlo začíná dobrým vrátným.
(Jan Werich)
Nic bezúhonně čistého v politice není.
(Jaroslav Hašek)
Je holdem umělci, když ho vykrádají.
(Georges Braque)
Pocit plného zdraví získáme jen nemocí.
(G. Ch. Lichtenberg)
Šťastný národ, který má nudné dějiny.
(Charles de S. Montesquieu)
Muže není hodno, aby se bál potu.
(Seneca)
Cestu buď najdu nebo udělám.
(Hanibal)
Řeč je tím lepší, čím je kratší.
(Walter von der Vegelweide)
Změň co změnit můžeš, ostatní nech být.
(Henry Ford)
Co nezmůže rozum, často vyřeší čas.
(Seneca)
Ze života se nikdo nedostane živý.
(Jim Morrison)
Vrchol štěstí nenajdeš nikdy.
(Quintus H. Flaccus)
Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství.
(Georgie Bernard Shaw)
Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.
(André Maurois)
Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní.
(William Howe)
Miluj sebe sama a ostatní Tě budou hanět,
haň sebe sama a ostatní Tě budou milovat.
(Africké přísloví)
Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.
(Anatole France)
PRANOSTIKY
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Mírný prosinec - mírná celá zima.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
O Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
(3. 12.)
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka.
(4.12.)
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Romance štědrovečerní
Petr usne, sotva lehne; sotva lehne, sen se zvedne;
náhle světlo po krajině a tak jasno jako ve dne.
Petr celý vyjevený rodinu zří v prosté stáji,
dítě zrovna sluncem září - v Petrovi až dech se tají.
Vzduch je plný andělíčků, třpytí se a květy šumí,
každý zpívá aleluja, krásně, jak jen anděl umí.
A hle, od vesnice spěchá všechen lid s radostnou tváří,
napřed muži, staří, mladí, v čele naši muzikáři.
Vašek velký buben tluče, Matěj troubí, Martin hude,
Vojta na klarinet píská, Kuba měchem bas jim dude.
Aj ti hrajou – jako nikdy! Tváře dmou se, lítá ruka –
písnička tak mlaskně skočná, že až Petru nohou cuká.
Zmlkli, z řady vystoup Brichta, vyšňořený, oholený,
býval kaprál u hulánů, dnes je řečník vyvolený.
Postavil se, salutuje, hrubě spustil: „Kriste pane, my nevíme co je psáno, ale víme, co se stane.
Ty jsi – já jsem – ba jsme všichni – povídáme – k boží chvále –„
v tom se zajík´ - jazyk strnul a nemůže o hles dále.
Ruka v úzkostech se svírá, ret se jako lupen chvěje –
„Ty´s to vyved!“ Petr nahlas ze sna hulánu se směje.
Ježíšek však milostivě: „Všichni jste mé hodné děti,
vaše duše po skonání hupky do nebe si vletí.“
A teď houfně zpívajíce předstupují hospodyně,
podávají v pytlích, koších, dobrého co po dědině.
Máslo, Jakla, marcipány, plátno, šátky, věci steré,
Maria jim přikyvuje, Josef od nich dary bere.
„Co je tohle?“ Petr náhle poulí svoje oči šedé.
Dvanáct panen třináctou si na růžové pentli vede.
J. Neruda: Romance štědrovečerní. S ilustracemi A. Kašpara vydáno
jako příloha „Věstníku Dědictví Komenského v Praze, r. 1915-16, č. 4.
nakl. F. Topič, Praha 1916.

Dvanáct panen, dvanáct růží. „Děťátko ty nejjasnější,
přivádíme Anduličku, že je z nás všech nejkrásnější.
„To si myslím!“ Petr mručí. – „Anduličku k Tobě vedem,
aby za nás všecky dala hubičku Ti jako s medem.“

V knížce je vepsáno: „Své drahé ženušce Olince na Štědrý den ve třetím roce světové války s přáním brzkého šťastného míru a splnění našich
vroucích tužeb na památku věnuje Pavel, v Praze o Vánocích 1916.

Andulička přistupuje, sotva ale hlavu níží,
Ježíšek už ručky svoje kolem její šíje kříží.
Jak se směje, jak ji hladí, jak se k Andulince tulí –
sotva dostal políbení, už zas znova rtíky špulí.

Žijeme v míru a slušně, nechci-li použít výrazu „v blahobytu“. Nebylo tomu tak vždy, a mnoho předchozích generací by nám dnešní mír
a pohodu určitě závidělo. Měli bychom to mít na paměti a s větší pokorou posuzovat problémy, které se ani nám nevyhnou.

Petr sebou hází, bručí, jako medvěd, když se brání.
„Matka na to mlčky hledí? – je to pěkné vychování!“

Vzhledem k tomu, že toto číslo spatří světlo světa až po vánocích,
přejeme všem čtenářům alespoň šťastný a spokojený rok 2012
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