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Od 23. do 29. ledna 2011 se již popáté 
uskutečnil v České republice Evropský týden 
prevence rakoviny děložního čípku. Pod záštitou 
Evropské asociace proti rakovině děložního 
čípku (ECCA) proběhla u nás i v dalších zemích 
EU řada vzdělávacích aktivit, jejichž cílem 

bylo informovat ženy a dívky o příčinách rakoviny děložního čípku 
a především o možnostech její prevence. Ty spočívají v kombinaci 
pravidelných gynekologických prohlídek a očkování. Dle odhadu je 
v České republice proti rakovině děložního čípku očkováno zhruba 
12 procent žen a dívek. Odborníci se shodují, že s ochranou proti této 
nemoci je vhodné začít ještě před začátkem sexuálního života, kdy 
je účinnost očkování nejvyšší. V podmínkách České republiky tak 
doporučují očkování ideálně mezi 13. a 15. rokem. 

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhým nejčastějším 
nádorem u žen hned po rakovině prsu. Každoročně této zákeřné 
nemoci podlehne 250 tisíc žen na celém světě. V Evropě na rakovinu 
děložního čípku umírá jedna žena každých 18 minut. V České republice 
každý rok vyslechne tuto smutnou diagnózu více než 1000 žen a více 
než 400 pacientek této nemoci podlehne.

Symbolem boje proti rakovině děložního čípku je i letos brož 
ve tvaru Perly moudrosti. Evropský týden prevence proti rakovině 
děložního čípku u nás tradičně proběhl pod záštitou zástupců českých 
členů ECCA. Kampaň podpořila i Liga proti rakovině a společnost 
GlaxoSmithKline. „Ačkoliv mnoho dívek a žen má již o rakovině 
děložního čípku poměrně vysoké povědomí, informovanost o možnostech 
prevence a přístup k vlastnímu zdraví jsou stále nedostatečné. Přitom 
právě pro prevenci tohoto nádorového onemocnění máme v rukou 
velmi účinné nástroje,“ říká zástupce jednoho z českých členů Evropské 
asociace proti rakovině děložního čípku a vedoucí Národní referenční 
laboratoře pro papillomaviry, RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. 

Příčinou rakoviny děložního čípku jsou lidské papillomaviry (HPV), 
přičemž nejvíce nebezpečné jsou zejména HPV viry typů 16 a 18, které 
jsou zodpovědné přibližně za 70 % případů onemocnění rakovinou 
děložního čípku. „Dívky mohou přijít do kontaktu s HPV viry velmi 
brzy, prakticky již při prvním pohlavním styku. Infekce přitom může 
v těle přetrvávat několik let bez jakýchkoliv příznaků. Je proto vhodné 
začít s prevencí co nejdříve. Přednádorové stavy rakoviny děložního 
čípku mnohdy diagnostikujeme u velmi mladých žen, které teprve plánu-
jí založit vlastní rodinu. Pokud by tyto mladé ženy měly dříve možnost 
být vakcinovány, pravděpodobně by se tomuto onemocnění vyhnuly,“ 
říká prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., přednosta Gynekologicko-porod-
nické kliniky 2. LF UK a FN Motol. „Papillomaviry jsou zodpovědné 
za celou řadu nemocí, rakovina děložního čípku je však bezesporu 
nejzávažnějším onemocněním způsobeným HPV, které představuje pro 
pacientku nejen velkou zdravotní, ale i psychickou a sociální zátěž,“ 
dodává prof. Rob. 

Nejúčinnější formu prevence rakoviny děložního čípku představují 
pravidelné každoroční lékařské prohlídky v kombinaci s očkováním. 
Co se týče edukace o výhodách očkování, zásadní roli hraje pediatr, 
kterého dívka navštěvuje v rámci pravidelných prohlídek v dětství 
a dospívání. „Je prokazatelné, že očkování je nejúčinnější před začátkem 
sexuálního života dívek, proto doporučujeme začít s vakcinací před 
15. rokem života,“ uvádí MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně 
Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Na důležitost prevence rakoviny děložního čípku upozorní v rámci 
lednové kampaně i herečky Ivana Jirešová a Veronika Nová. „Zdraví 
by mělo být pro každou dívku a ženu to nejdůležitější. I když někdy 

kvůli práci nestíhám, vím, že na prevenci si čas udělat musím,“ říká 
Veronika Nová. „S tímto onemocněním mám sama vlastní zkušenost. 
Tehdy mi bylo 17 let a o možnostech prevence jsem nevěděla. Jsem ráda, 
že nyní už je k dispozici více informací. U své dcery však určitě nebudu 
váhat a využiji všechny možnosti ochrany,“ doplňuje Ivana Jirešová. 

ECCA byla založena roku 2002 za přispění 15 různých organizací 
napříč celou Evropou. Mezi společnostmi, které se na založení ECCA 
podílely, jsou například centra pro poskytování péče nemocným, 
fakultní nemocnice a společnosti určené ke zvyšování povědomí o 
rakovině děložního čípku a její prevence. V současné době zastřešuje síť 
125 členských organizací z 34 evropských zemí. Všichni zájemci mohou 
svou podporu vyjádřit zároveň podepsáním celoevropské petice (www.
cervicalcancerpetition.eu). Svůj podpis k petici připojilo téměř 300 tisíc 
Čechů.

Jedno z Center onkologické prevence působí při plzeňské 
Gynekologicko-porodnické klinice. K jeho činnosti nám řekl pár slov 
MUDr. Martin Pešek: 

Centrum onkologické prevence (COP) Gynekologicko-porodnické 
kliniky LFUK a FN Plzeň má poměrně velkou spádovou oblast. 
Vyšetřujeme pacientky z Plzeňského a Karlovarského kraje. Každoročně 
diagnostikujeme 300 až 400 high-grade lézí děložního hrdla a kolem 20-
30 karcinomů děložního hrdla. Provádíme kolem 600 zákroků ročně 
na děložním hrdle. Objemem práce se tak řadíme mezi největší centra 
onko-logické prevence v České republice.

Na naši klinice pracujeme s nadstandardním binokulárním kolpo-
skopem Olympus OCS 500 se studeným světlem, se zoomem a s možností 
fotodokumentace a archivace nálezů. Ke kolposkopu je připojen moni-
tor s možností zobrazení nálezu.

Velice důležitou roli hraje spolupráce s odborníky Bioptické laboratoře 
s.r.o. , kteří odečítají onkologické cytologie odebrané z děložního hrdla, 
a s Šiklovým patologicko-anatomickým ústavem, kde se provádí histo-
logické vyšetření materiálu získaného z děložního hrdla.

Díky spolupráci všech zúčastněných odborníků dosahujeme 
výborných výsledků v diagnostice a léčbě prekanceróz a maligních 
tumorů děložního hrdla.

Karcinom děložního hrdla je v rozvojových zemích (Afrika, Asie, Jižní 
Amerika) na druhém místě ve výskytu zhoubných nádorů u žen. Nejvíce 
jsou postiženy ženy se špatným sociálním postavením. Dalšími rizikovými 
faktory jsou časné zahájení sexuálního života, větší počet sexuálních 
partnerů a výskyt sexuálně přenosného onemocnění u partnera. Naproti 
tomu spinocelulární karcinom téměř neexistuje u žen žijících v celibátu. 
Příčinou vzniku prekanceróz a karcinomu děložního hrdla je infekce 
lidským papilomavirem (HPV).

Incidence karcinomu děložního hrdla v ČR patří mezi nejvyšší 
v Evropě. Ročně se diagnostikuje cca 20 případů na 100 tisíc žen. 
Vrcholy výskytu ve věkové distribuci jsou dva. První nastává mezi 35.-
39. rokem věku a další pak mezi 60.- 65. rokem věku. Regionálně je 
nejvyšší incidence v Karlovarském a Ústeckém kraji a v Praze.

Záchyt onemocnění v I. stadiu dlouhodobě osciluje v posledních letech 
kolem 40% všech případů. Toto alarmující číslo je důsledkem pozdní 
diagnostiky. Příčiny jsou známé: absence organizovaného screeningu, 
nekvalitní cytologické laboratoře, nedostatečné provádění textace na 
přítomnost HPV a neexistence auditu jednotlivých pracovišť.

Zefektivnění práce všech složek systému, včetně edukace veřejnosti 
o nutnosti pravidelných gynekologických kontrol a v neposlední řadě 
i očkování proti HPV infekci, povede k zlepšení výsledků péče o ženy 
s chorobným děložním hrdlem.

(MUDr. Martin Pešek – r) 
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Reprezentovat fakultu pod vedením doc.
Hatiny se nás nakonec vydalo pět odvážných.
Účast to byla sice neveliká, ale velmi kvalitní, 
jak jsme se hned na začátku dohodli.

Cesta na místo proběhla klidně. Počínaje 50 
minutovým zpožděním vlaku před Plzní přes 
prodlouženou zastávku ve Frankfurtu, kdy se 
z nepochopitelného důvodu porouchal řídící 
počítač vlaku (takže i klimatizace), až po klidný 
dojezd do Düsseldorfu o tři hodiny později než 
bylo v plánu. Není tedy divu, že zpoždění míst-
ní MHD, která na sebe nenavazovala zrovna 
dokonale, nás už naprosto nemohlo rozladit. 

K objektu, který doc.Hatina celou dobu 
nazýval Zámečkem, jsme tak dorazili až za tmy. 
Ale o to pohádkovější obraz se nám naskytl. 
Prošli jsme branou a ocitli se na dlážděné cestě 
parkem, lemované stromy, která vedla přímo 
k majestátní budově, Zámečku. Cesta byla 
osvětlená elegantními lucernami a my si tak 
připadali, že jsme se, po té celodenní štrapáci, 
ocitli v pohádce. Poučení Frankfurtem jsme  
však zůstávali skeptičtí, přece jen exteriér je 
jedna věc, ale interiér druhá. Od paní správcové 
jsme nafasovali karty od pokojů, domluvili se, 
že tento den musíme ještě zapít a vyrazili si 
odložit zavazadla. Po vstupu do pokoje a prvot-
ním WOW jsme posbírali čelisti, zamáčkli slzu, 
že v podobném luxusu budeme spát jen 3krát 
a radši si dali reálnou studenou sprchu. 

Když jsme se sešli na povzbuzující pivo, prim 
v našem rozhovoru hrálo vybavení pokoje 
a fakt, že máme každý svůj. Když se rozhovor 
stočil na zítřejší přednášku, vrátili jsme se 
do reality a rozhodli se jít spát dřív než si 
uvědomíme, jak moc jsme nervózní. Noc byla 
krátká, ale skvělá, na prostorném letišti a po 
11 hodinové cestě ani nemohla být jiná.

Ráno jsme si přivstali a ještě se snažili 
pilovat své prezentace. Se staženými žaludky 
jsme snídani stylu švédský stůl ohodnotili spíše 
očima než chuťovými buňkami. Byla to škoda, 
ale i ten pohled stál za to. 

Pak už nezbývalo než čekat, kolika a vůbec 
jakým lidem to vlastně budeme přednášet. Tato 
důležitá informace nám totiž stále zůstávala 
záhadou. Nakonec jsme se ji dozvěděli 5 
minut před první prezentací. No, později to 
ani nešlo…

A o co vlastně šlo? Na Universitě Heinricha 
Heineho v Düsseldorfu i na naší fakultě 
probíhá v současnosti velice podobná výuka 
molekulární onkologie, a to systémem, který je 
poněkud nafoukaně označován „case-oriented 
teaching“. Jde o to, že malé skupinky studentů 
samostatně studují jednu konkrétní nádoro-
vou kazuistiku, která v sobě nese aspekty jak 
molekulárně biologické, tak klinické, a z obou 
těchto stránek se daný nádor pokusí pochopit. 
Uspořádat nějakou akci se tak vlastně nabíze-
lo a není tedy divu, že vrcholem (přinejmenším 
jedním z vrcholů) naší návštěvy v Düsseldorfu 
byl Česko-německý seminář molekulární 
onkologie. My jsme do něj přispěli šesti nádo-
rovými kazuistikami - karcinomem ledviny 
s pravděpodobnou dědičnou predispozicí, he-
ritabilním karcinomem prsu, akutní promye-
locytární leukémií, B-buněčným lymfomem, 
oligodendrogliomem a gastrointestinálním 
stromálním tumorem. Německá strana přidala 
další tři – karcinom prsu s amplifikovaným 
a nadměrně exprimovaným HER-2 – onkoge-
nem, maligní melanom a B-buněčný lymfom 

kolorekta. Semináře se nakonec zúčastnilo 
asi 20 lidí, studentů, garanti celého podniku 
byli náš docent a za německou stranu Univ. 
prof. Dr. Wolfgang Schulz, vedoucí vědecké 
laboratoře urologické kliniky.

Celý seminář probíhal v přátelské atmosféře, 
takže jsme nakonec místo se zákeřnými do-
tazy posluchačů bojovali jen s angličtinou. 
Jednotlivé prezentace nás provedly moleku-
lární onkologií jako takovou i jejím násled-
ným uplatněním v léčbě pacientů. Dozvěděli 
jsme se tak mnoho podnětných informací 
o současném pokroku vědy i medicíny v oblas-
ti onkologie.

Po poslední prezentaci už to vypadalo, že 
nádor musí mít snad každý. Možná za to mohlo 
množství prezentací, ale spíš bych vsázela na 
horko v místnosti. Každopádně cesta na oběd 
horkým, ale čerstvým, venkovním vzduchem 
nám vrátila naději. Tu jsme si nenechali vzít 
ani autobusem, který vůbec nejel, ani tím po 
něm, co měl 10minut zpoždění.

Celé odpoledne jsme pak strávili v kampusu 
univerzity Heinricha Heineho. V mense jsme 
se naobědvali a záviděli místním studentům 
množství a variabilitu výběru jídel. Prošli jsme 
si celý kampus, který jsme německým kolegům 
taky záviděli, ale tak nějak všeobecně. Ovšem 
zvláštní porci tohoto ošklivého mentálního stavu 
jsme si vyčlenili pro knihovnu. Byla mnoho-
patrová, s neuvěřitelným množ-
stvím knih a učebnic v nabídce, 
s možností studovat na pohodl-
ných křesílcích v každém patře, 
ale hlavně, její otvírací doba 
byla od 7-24 hodin. Toto mít 
u nás, to by se to studovalo! 
Pak ještě následovala komen-
tovaná prohlídka Ústavu 
transplantační diagnostiky 
a buněčné terapie a Urologické 
kliniky a jí příslušejících 
laboratoří, které byly opět nes-
rovnatelné s těmi našimi. Vše 
jsme absolvovali se zasvěceným 
výkladem prof. Schulze. Mít tak 
peníze, abychom mohli mít 
podobné vybavení i u nás.

Večer jsme byli pozváni na 
večeři do centra, po které jsme 

si udělali procházku po městě. Viděli jsme zají-
mavé budovy i náměstí, ale západ slunce nad 
Rýnem byl nejkrásnější. Už za tmy jsme se 
dostali k televizní věži. Nechali jsme se vyvézt 
výtahem na vršek a dopřáli si dech beroucí (zvlášť 
pro lidi se závratí) pohled na město, na dobrou 
noc. Pak už jenom rychle na zámek a spát. 

Ráno už nebylo čeho se bát a tak jsme 
obsluze švédského stolu ukázali, co je to česká 
chuť k jídlu. Pak nezbývalo než se těšit na výlet 
do Essenu. Po cestě na vlak jsme opět zažili 
MHD dobrodružství, které skončilo, po sprintu 
na nástupiště, šťastně. Vlak jsme stihli, musím 
dodat, že v tom hrálo roli i zpoždění tohoto 
vlaku. V zájmu šetření financí jsme si radši 
nekoupili jízdenky a dychtivě vyhlíželi Essen 
a průvodčího. Vzhledem k tomu, že tento den 
byl v režii německé strany, jsme místo prohlíd-
ky města strávili dopoledne na lodičkách na 
jezeře u Essenu, což, na rozdíl od nás, nesl doc.
Hatina velmi nelibě. Ale nám se to velmi lí-
bilo, tmelili jsme vztahy s německými studenty, 
zlepšovali angličtinu a máchali si nohy ve vodě, 
což bylo v tom horku velmi výrazným plus. Na 
odpoledne bylo v plánu posezení v městečku 
Neuss, který tvoří jakési předměstí Düsseldorfu 
a zároveň je bydlištěm prof. Schulze, a sledování 
fotbalového utkání Německo-Argentina. Na 
rozdíl od rozporu v názorech na lodičky jsme 
na fotbal zaujali jednotné stanovisko. Nikdo 
z nás neměl chuť něco podobného sledovat, 
doc.Hatina to tedy domluvil tak, že půjdeme 
zapít akci a chvíli před zápasem se rozloučíme 
a odejdeme. 

Počasí mělo jiné plány, když už jsme se 
po kávě na rozloučenou zvedali, začalo pršet. 
Pršelo silněji a silněji, pak začala bouřka a nám 
nezbylo než sedět a dívat se na zápas. Situace 
byla o to komplikovanější, že doc. Hatina začal 
nepokrytě fandit Argentině, což při všeobecném 
vlasteneckém nadšení německého obyvatelstva 
představovalo sud střelného prachu. Bylo jen 
otázkou, kdy vstřelí Argentina první gól, doc. 
Hatina začne jásat, a pak…. Naštěstí Německo 
vyhrálo 4:0. Současně s hvizdem se venku roz-
poutalo peklo zvuků. Němci troubili na vuvu-
zely, jezdili v autech a mávali vlajkou, křičeli, 
zpívali, mlátili do všeho u čeho byla naděje, že 
to vydá hlasitý zvuk, prostě se chovali, jako by 
právě vyhráli olympiádu. Na to, že vlastně po-
stoupili jen do semifinále, docela síla. 

Po rozloučení s našimi německými přáteli, 
jsme se snažili urychleně odejít někam, kde 

SEMINÁŘ MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGIE V DÜSSELDORFU 
(1. - 4. 7. 2010) ANEB NĚMECKÁ PRECIZNOST V AKCI

Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc. a prof. Dr. Wolfgang A. 
Schulz (vpravo) při zahájení konference

Čeští i němečtí účastníci semináře
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Na svalstvo připadá 40-45% tělesné hmotnosti zdravého dospělého 
člověka. Není proto divu, že problematice rozvoje svalstva, orgánu, jehož 
správná funkce je podmínkou lidské lokomoce, se pravidelně každé dva 
roky věnuje specificky zaměřená konference. Ta poslední – 7. mezinárodní 
konference o silovém tréninku – se uskutečnila 28.-30.10. v Bratislavě 
v areálu FTVŠ Univerzity Komenského. Z téměř 90 ústních a posterových 
prezentací uvádíme stručný přehled přednášek zvaných řečníků.

Kraemer W.J. (USA): Physiology of resistance training: implica-
tions for program design. Fyziologická interakce jakéhokoliv silového 
tréninku je odrazem typu zatížení v kombinaci s aktuálním pro-
gramem výběru proměnných faktorů. Lze hovořit o vzestupných 
a sestupných regulačních prvcích tréninku. Mezi vzestupné patří např.
výživa, okolní prostředí, věk, pohlaví a psychologické prvky. Tyto prvky 
zpětně ovlivňují tvorbu charakteristických stimulů, které jsou cestou 
fyziologických systémů nutnou podmínkou splnění fyzických nároků 
tréninku. Klíčovou roli v efektivitě silového tréninku hraje množství 
zapojených motorických jednotek. Efektivitu nervosvalového systému 
z hlediska uplatnění síly představuje rovněž únava či vyčerpání ener-
getických substrátů. Ve všech těchto procesech se uplatňují též gene-
tické faktory, o jejichž významu lze zatím někdy jen spekulovat. 

Gruber M. (Německo): Neural control of force development during 
the stretch shortening cycle. “Stretch shortening cycle” je charakte-
rizován nejdříve protažením a poté zkrácením aktivované svalošlachové 
jednotky. Bývá označován také jako “reaktivní pohyb” a je v běžném 
životě zastoupen v podobě běhu, chůze, skoku či hodu/vrhu. Pomocí 
EMG záznamu se autor pokusil o analýzu korových, spinálních a pod-
korových příčin přispívajících k svalové aktivaci při skoku. 

Kyröläinen H. a spol. (Finsko): Acute and chronic neuromuscular and 
hormonal response to strength and endurance military exercises. Během 
13-měsíční mise v Iráku došlo u 73 sledovaných vojáků k významnému 
poklesu kardiorespirační kapacity a ke vzestupu podílu tukové tkáně. 
Zlepšily se naproti tomu některé silové parametry. Podobné změny 
byly patrné u skupiny 110 vojáků nasazených 9 měsíců v Afganistanu. 
Zatímco během vlastního operačního nasazení nelze udržet výchozí 
úroveň tělesné zdatnosti, v přípravě na nasazení lze zdatnost vojáků 
zvýšit pomocí specifických tréninkových programů, zaměřených nejen 
na vytrvalostní předpoklady, ale také na rozvoj síly. 

Häkkinen K. (Finsko): The aging neuromuscular system in men 
and women still response to systematic strength training. Muži i ženy 
ve vyšším věku se pozoruhodně dobře adaptují na soustavný silový 
trénink. Posilování by mělo být doporučováno jako důležitá součást 
pohybové aktivity k udržení funkční kapacity. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat síle a explozivní výbušnosti extenzorů dolních končetin, 
na nichž do značné míry závisí soběstačnost člověka v denním životě 
a oddálení prahu závislosti. 

Kjaer M. (Dánsko): Skeletal muscle stem cells and muscle rege-
neration: effect of aging. Věkově podmíněná ztráta svalové hmoty, 
síly a funkce souvisí zejména s nerovnováhou mezi syntézou a rozpa-
dem bílkovin. Ta je závislá na řadě faktorů, jako je snížená stimulace 
růstových faktorů, zánětlivé procesy nízkého stupně, pokles regenerační 
kapacity svalů, změny v pojivové tkání v souvislosti se stárnutím a další. 
Příčina není ještě objasněna. Pokusy in vitro se svalovými kmenovými 
buňkami však ukazují, že i ve vyšším věku zůstává vnitřní embryonální 
aktivita buněk nedotčena. Vnitřní buněčná aktivita může být významně 
ovlivněna hormony a růst regulujícími faktory okolního prostředí. 

Araujo C. (Brazílie): Long-term adaptation in middle-aged and 
old subjects attending a supervised exercise program. Během 16 let 
bylo sledováno 1750 osob ve věku 9-98 let během dlouhodobého 
tréninkového programu pod lékařským dohledem. V průměru pro-

bandi absolvovali 147 jednohodinových tréninkových jednotek. Věkem 
podmíněný pokles parametrů tělesné zdatnosti může být u většiny 
cvičících tímto tréninkovým programem výrazně oddálen. 

Ivy J. (USA): The effect of carbohydrate/protein supplementation 
on training adaptation. Ačkoliv silový trénink stimuluje růst svalové 
hmoty, proces narůstání svalové bílkoviny je významně závislý na 
dodání substrátů ve výživě. Pokud není zabezpečena přiměřená suple-
mentace, mohou nabýt převahy katabolické procesy a výsledekm 
je negativní proteinová bilance. Při zabezpečení glycido-proteinové 
suplementace okamžitě po zátěži a po dvouhodinovém odpočinku 
dochází k urychlení obnovy svalového glykogenu, sníží se poškození 
svalové tkáně a zvýší se rychlost syntézy proteinů efektivněji, než při 
podání pouze glycidů či pouze proteinů. Suplementace kombinací 
glycidů a proteinů vede k výraznějšímu vzestupu svalové hmoty a síly, 
což je jeden z hlavních cílů silového tréninku. 

Tschan H., Bachl N. (Rakousko): Resistance exercise training to 
counteract muscle atrophy and strength loss in long term spaceflight. 
Při různých dlouhodobých vesmírných letech byl patrný význam-
ný exponenciální pokles svalové síly dolních končetin, výraznější 
u extenzorů. Silové parametry svalstva horních končetin tak výrazně 
ovlivněny nebyly. Při pravidelném tréninku na posilovací aparatuře 
lze během 175-denní mise svalovou sílu udržet, došlo však přesto 
k úbytku svalové hmoty. Bude proto třeba vybavení doplnit o zařízení, 
umožňující silový trénink s náročnějšími prvky. 

Hasegawa H. (Japonsko): A real time feedback and monitoring of 
speed and power in resistance training for athletes. Pomocí vlastních 
technických zařízení (lineární převaděče polohy a akcelerometr) je 
možno přesně vyhodnocovat dávkování silového tréninku z hlediska 
velikosti zátěže, rychlosti kontrakce a dalších parametrů, charakteri-
zujících např. charakter provedení opakovaných silových výkonů. Na 
příkladech bylo uvedeno uplatnění této techniky při silovém tréninku 
a jeho dopad na výkonnost sportovce. 

Häkkinen A. (Finsko): Benefits of strength training in musculoskeletal 
diseases. Preventivní význam silového tréninku u dospělých a zejména 
starších osob je již všeobecně uznáván. Silový trénink nejen udržuje 
funkční zdatnost muskuloskeletátního systému, ale je účinnou prevencí 
osteoporózy, sarkopenie, bolestí páteře a dalších. Autor uvedl vlastní 
zkušenosti v rámci komplexní terapie revmatoidní artritidy, bolestí be-
derní páteře a bolestí krční páteře. K účinné terapii je třeba individuál-
ního tréninkového programu a pravidelné kontroly výsledků. 

7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SILOVÉM TRÉNINKU 
BRATISLAVA, 28. - 30. 10. 2010

bude klid. Chyba byla myslet si, že někde bude. 
Když jsme se dostali do centra Düsseldorfu, 
zjistili jsme, jak veliká. Auta ucpala hlavní třídu, 
jen tam stála a řidiči troubili, spolujezdci máva-
li vlajkami, nejezdily tramvaje a další MHD 
nabírala dalekosáhlá zpoždění. Vážně jako apo-
kalypsa, zvlášť pro nás, když jsme chtěli na 
zámeček, který se nacházel 30 min MHD od 
centra. Nakonec se nám podařilo chytit autobus 
a dojet do zámečku. Po sprše, která se stala 
téměř naším rituálem po každém návratu na 
pokoj, jsme se prošli po okolí zámečku, došli 

k Rýnu a vydali se cestou zpět do naší hospůdky 
na poslední německé pivo. 

Ráno jsme se sešli už sbalení, rychle se najedli 
a po zkušenostech s MHD se vydali s výrazným 
předstihem směr vlakové nádraží. Tentokrát vše 
jelo podle plánu, snad poprvé za celou dobu, i vlak 
jel na čas, takže cesta vypadala slibně. Maličká 
drobnost, že se uprostřed polí porouchal palubní 
počítač a my tak ztratili 30 min pozorováním 
obilí, nebo to, že jsme museli stát na hranicích, 
kvůli stromu přes koleje, už nás po tomto zocelo-
vacím kurzu vůbec nemohla rozházet.

Co dodat závěrem? Seminář byl poučný a za-
jímavý, zjistili jsme, že není třeba se bát prezen-
tování svých znalostí, což nám všem dodalo 
chuť i nadále se zabývat vědou, získali jsme 
mnoho nových zkušeností a kontaktů na Němce 
i sebe navzájem, zjistili, jak je to doopravdy 
s tou německou dochvilností a precizností a… 
a prostě to stálo za to!

Michaela Miklíková za tým; 
Zuzana Mannová, Petra Mistříková, 

Soňa Sýkorová, Patrik Soukup



4

Kern H. a spol: (Rakousko): 
Electrical induced force train-
ing in humans with complete 
lower motor neuron lesion. Při 
dlouhodobě aplikovaném tré-
ninku svalstva, postiženého atro-
fií po úplné příčné míšní lézi, 
spočívajícím ve funkční elektrické 
stimulaci postižených svalů, byl 
zjištěn pozitivní vliv na strukturu 
svalových vláken. Ve srovnání 
se stavem před zahájením elek-
trostimulace došlo k obnově 
příčného pruhování, ke zlepšení 
stavu sarkoplasmatického reti-
kula a k dalším změnám. Trénink 
je třeba zahájit co nejdříve po 
zranění, nejdéle však do 2 let 
po úrazu. Trénink je dlouhodobý, 
pětkrát týdně, po léta. 

Goldspink G. (Velká Británie): 
Molecular and cellular mecha-

nisms involved when skeletal muscle is subjected to active stretch. Na 
růstu svalové hmoty se podílí geneticky podmíněný mechanorůstový 
faktor (mechano growth factor – MGF). Uplatňuje se jako regulátor 
adaptace svalu na zátěž a při reparaci svalových traumat. Schopnost 
produkovat MGF souvisí s věkem – ve vyšším věku klesá. MGF má též 
neuroprotektivní účinek a představuje ochranu vůči volným radikálům. 
Může být i uměle připraven, proto přichází v úvahu jeho zneužití jako 
dopingového prostředku. Byla však již vyvinuta metoda odhalující jeho 
nelegální aplikaci. 

Tihanyi J. (Maďarsko): Does the eccentric exercise down-regulate 
myostatin and induce muscle fibre proliferation? Podle změn akti-
vity kreatinkinázy, laktátdehydrogenázy a IGF-1 (Insulin-like Growth 
Factor) byla sledována odezva při nekolikadenním náročném zatížení 
ekcentrickým cvičením. Ekcentrická zátěž vyvolala rychlý pokles myo-
statinové mRNA, který přetrval po celé trvání studie. Změny MRF byly 
jen mírné. Přes přetrvávající známky svalového poškození se na konci 
cyklu všechny MRF vrátily k výchozí úrovni. Nebyla zjištěna žádná závis-
lost mezi genovými proměnnými a zastoupením svalových vláken. 

Wessner B. a spol. (Rakousko): Resistance exercise modes and cellu-
lar signaling pathways in skeletal muscle. Zatímco zátěž vytrvalostního 
charakteru vyvolává ve svalu mitochondriální biogenezi, transformaci 
rychlých vláken na pomalý typ a změny v substrátové utilizaci, silový 
trénink stimuluje proteosyntézu a svalovou hypertrofii. Adaptace 
na silový trénink však se liší podle řady faktorů, souvisících s volbou 
prostředků a metodikou tréninku. Někteří jedinci však na silový tré-
nink nijak výrazně nereagují. Je zřejmé, že odezva na silový trénink je 
ovlivněna i genetickými faktory. 

Raastad T. (Norsko): Recovery of muscle function and cellular 
homeostasis after strength exercise protocols. Rozvoj svalové únavy 
závisí na několika komponentách tréninkového protokolu. Patří mezi 
ně charakter kontrakce (ekcentrická-koncentrická), velikost zátěže 
(lehká-těžká), objem tréninku (vysoký-nízký) a intenzita zatížení 
(vysoká-nízká). Zátěž kladenou na svalová vlákna lze posuzovat 
různými technikami. Nově se uplatňuje sledování změn “heat shock 
proteins” Hsp27 a alfa-B-crystallinu. Při používání různých strategií 

k urychlení zotavných procesů (např. použití protizánětlivých preparátů 
ze skupiny NSAIDS, antioxidantů či ochlazení zatížené partie) však je 
třeba zvážit, zda se tím nenabourají adaptační procesy, které chceme 
tréninkem dosáhnout. 

Radak Z. (Maďarsko): Redox regulation of contracting skeletal mus-
cle. Se svalovou činností souvisí zvýšená produkce volných kyslíkových 
radikálů. Ty na jedné straně přispívají k vyššímu využití silových schop-
ností, na druhé straně se mohou podílet na svalové únavě. Je proto 
třeba dbát na rovnováhu mezi tvorbou a eliminací volných kyslíkových 
radikálů. Suplementace antioxidanty by mohla oddálit únavu a působit 
preventivně proti oxidačnímu stresu. 

Schmidtbleicher D. (Německo): Specific strength training – or how to 
transfer improvements on strength training into functional movements. 
V různých sportovních odvětvích se uplatňují různé požadavky na 
silové předpoklady. Zlepšení jednotlivých silových vlastností ještě ne-
znamená, že se stejně promítnou do závodního výkonu nebo u nemoc-
ného do jeho denního života. Jak sportovci tak i nemocní se vyznačují 
„dynamickým stereotypem”, což je označení pro rigidní, konstantní 
vzorec pohybů, který odolává snahám o změnu. Je to výsledek tisíců 
opakování „správných” ale i „chybných” pohybů v dosavadním životě. 
Vždy je třeba volit velmi specifické formy tréninku (rehabilitace) 
k dosažení pozitivních změn. 

Hamar D. (Slovensko): Serial-stretch loading in resistance training. 
Při osmitýdenním tréninkovém programu byly porovnány výsledky 
dvou skupin cvičenců. Jedna skupina absolvovala trénink s použitím 
standardních izokinetických cvičení, zatěžujících svalstvo dolních 
končetin. Druhá skupina absolvovala trénink stejného objemu, avšak 
do koncentrické fáze každého cviku byly zařazeny sériové odpory 
v podobě protipohybu o délce 5 mm po dosažení každých 20 mm 
svalové kontrakce (serial stretch loading-SSL). Takových drobných 
záškubů musel cvičenec při maximálním svalovém stahu překonat více 
než dvacet. Po osmitýdenním tréninkovém programu došlo u obou sku-
pin při testu maximální volní kontrakce ve srovnání s výchozí úrovní 
k významnému zlepšení, u skupiny SSL však byl efekt významně vyšší. 
Tento výsledek se může uplatnit zejména v situacích, kdy je třeba 
rychle zareagovat na neočekávanou situaci, běžně např. v týmových 
sportech, v běžném životě např. při hrozícím pádu. 

(J. Novák)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEONATOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ FN 
19. 1. 2011

Neonatologické oddělení FN v Plzni bylo 
poctěno možností zajistit odbornou náplň 
prvého přednáškového večera Spolku lékařů 
ČLS JEP v Plzni v tomto roce. Lékaři připravili 
a přednesli celkem čtyři následující sdělení.

Ve své prezentaci Neobvyklá příčina renál-
ního selhání po narození autoři Dortová E., 
Dort J., Ticháčková K., Sládková E. a Černý 
M. v teoretickém úvodu definovali akutní 
renální insuficienci jako syndrom způsobený 
náhlým, potenciálně reverzibilním poklesem 
glomerulární filtrace, je porušena funkce led-
vin regulující volum a složení extracelulární 
tekutiny, dále uvedli její příčiny, klinické pro-

jevy a možnosti léčby u novorozence. Při 
selhání konzervativních metod je indikována 
peritoneání dialýza, která je pro relativní jed-
noduchost preferována před hemodialýzou. 
Novorozenec má svoje specifické vlastnosti 
jako relativně větší funkční peritoneální pros-
tor, více permeabilní peritoneální membránu 
a vyšší energetické nároky. Rychlá absorpce 
glukózy z peritoneální dutiny do krve vede 
ke ztrátě osmotického gradientu potřebného 
k přesunu dialyzační tekutiny do oběhu. Je 
proto nutná delší expozice a větší objemy, 
používá se dialyzační roztok s dextrinem. 
Příčinou renálního selhání u prezentovaného 

pacienta byla těžká dlouhodobá intrauterin-ní 
růstová retardace s dlouhodobou centrali-
zací oběhu. Etipatogeneticky zde hrála roli 
v.s. srdeční vada u matky - mitrální insufi-
cience způsobující nízký srdeční výdej, a léčba 
betablokátory, blokující kompenzatorní 
tachykardii plodu. Protrahovaná ischemizace 
vedla k poškození parenchymu ledvin a roz-
voji akutní renální insuficience s anurií po 
narození. Byla indikována peritoneální dialýza 
v Praze Motole. Dále se rozvinula kraniální 
komorbidita na podkladě cystické periventri-
kulární leukomalacie pod obrazem mikroce-
falie a dětské mozkové obrny - hemiparezy. 

Prof.  MUDr. Dušan Hamár, CSc., 
organizátor kongresu
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Přes tento hendikep psychomotorický vývoj 
dítěte při systematické dlouhodobé vývojové 
intervenci, poskytované v Centru vývojové péče 
Neonatologického oddělení FN, a současně při 
skvělé spolupráci rodičů dobře postupuje.

Ve sdělení Mnichovské srdce u novorozence 
autorů Náhlovský J., Dortová E., Huml P. 
a Dort J. byla popsána kazuistika dvojčat 
s prenatálně zjištěným syndromem feto-fetální 
transfuze (angl. twin-to-twin transfusion - TTT-
syndrome). Pozornost byla nejprve zaměřena 
především na průběh hospitalizace u dvojčete 
B, které zemřelo na neodvratné srdeční sel-
hání při maligní hypertrofické kardiomyopatii 
v důsledku dlouhodobé prenatální hypervo-
lemie. Autoři dále diskutují možnosti diagnos-
tiky a prenatální léčby syndromu feto-fetální 
transfuze včetně aktuální metody volby - feto-
skopické koagulace placentárních anastomóz, 
která je však dostupná pouze na některých 
pracovištích v ČR. Závěrem bylo nastíněno 
doporučení k dlouhodobějšímu odbornému 
sledování těchto dětí po narození v centru 
vývojové péče, zejména se zřetelem na neuro-
logický vývoj a hodnocení kardiologem.

Autoři Huml P., Dort J. a kolektiv ve své 
přednášce Užití řízené hypotermie v léčbě 
hypoxicko ischemické encefalopatie seznámili 
posluchače s novou možností léčby hypoxicko-

ischemické encefalopatie na Neonatologickém 
oddělení FN v Plzni. Terapeutické okno trvá 
6 hodin po hypoxickém inzultu. Do péče 
o asfyktického novorozence patří resuscitační 
technika, dále úprava hypotenze, léčba křečí, 
stabilizace vnitřního prostředí a parenterální 
nutrice. Z rozsáhlých klinických studií bylo 
zjištěno, že řízená celotělová hypotermie 
představuje bezpečnou a efektivní neuropro-
tektivní metodu. Zpomaluje metabolické pro-
cesy a redukuje destruktivní procesy, vedoucí 
k apoptoze neuronů. K indikaci zahájení 
řízené hypotermie na přístroji Medi-Therm 
III. jsou přesně daná přísná kriteria. Při splnění 
těchto kriterii je novorozenec co nejrychleji 
ochlazen na teplotu 33 °C. Na této teplotě 
je pacient udržován po dobu 72 hodin a pak 
následuje pozvolné ohřívání 0,5 °C /hodinu. 
Zajištění pacienta během řízené hypotermie 
vyžaduje invazivní vstupy do cévního řečiště, 
umělou plicní ventilaci, důslednou monitora-
ci životních funkcí, laboratorních parametrů 
a kvalitní sedaci. Po ukončení léčby vyžaduje 
pacient další komplexní sledování. Světová 
literatura uvádí efekt řízené celotělové hypo-
termie pro jednoho pacienta ze šesti řízeně 
chlazených. Závěrem autoři prezentovali svoji 
zkušenost na malém souboru pacientů. 

Ve sdělení Deprese z pohledu neonatologa 

se autoři Mocková A., Dort J., Lucková Z. 
a Lukášová V. zabývali tématem antidepre-
sivní terapie matek, užívané během gravidity 
a jejího vlivu na výskyt vrozených vývojo-
vých vad a poruch poporodní adaptace 
u novorozenců. Do prospektivní studie bylo 
zařazeno celkem 48 dětí matek s depresivní 
chorobou (průměrná délka léčby deprese 5,6 
let), které užívaly v průběhu celé gravidity 
antidepresiva (nejčastěji SSRI). Z výsledků 
vyplynulo, že farmakoterapie deprese matek 
měla nežádoucí vliv na časnou poporodní 
adaptaci dětí. Do 24-48 hod se u 26 % dětí 
rozvinul diskontinuální syndrom (u dvou děti 
s křečemi), nejvíce negativních účinků měl 
sertralin. Děti měly signifikantně vyšší výskyt 
hyperbilirubinemie, při dimisi bylo pouze 
52% dětí plně kojených. U 12% novorozenců 
vyšetřovaného souboru byla zjištěna vývojová 
vada. Závažným nálezem byl signifikantně 
významný menší objem hlavy u dětí matek 
léčených antidepresivy, z čehož plyne důležitost 
sledování jejich dlouhodobého vývoje včetně 
kognitivních funkcí.

Po přednesení každé práce proběhla 
přiměřená diskuse. Úroveň přípravy všech 
prezentací byla vysoká a zajímavá témata 
posluchače zaujala.

Doc.MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM DOC. MUDR. JIŘÍHO KOBRA, PH.D.

Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD. se narodil 
16. prosince 1950 v Hostinném nad Labem. 
Vyrůstal a žil v Krkonoších. Základní školu 
navštěvoval v Hostinném nad Labem, 
Vrchlabí nad Labem a Trutnově. Devítiletou 
základní školní docházku ukončil 9. třídou 
v Trutnově. Na Střední všeobecně vzdělávací 
škole (SVVŠ) v Trutnově studoval v letech 
1966 až 1969, tam také v r. 1969 maturoval. 

V roce 1969 byl přijat na Fakultu dětského 
lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se aktivně zají-
mal o řadu oborů medicíny. Od roku 1973, tedy od 4. ročníku studia, 
„fiškusoval“ na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Pod Petřínem. 
Ve svém volném čase asistoval na ambulanci i chirurgickém sále při 
jednoduchých výkonech. Pod laskavým vedením výborných kolegů, 
pedagogů a zkušených chirurgů, zejména prof. Dr. Charváta, DrSc., 
prim. Dr. Ebla, as. Dr. Kalného, CSc. a Dr. Špatenka, CSc., se učil 
základům klinického myšlení i chirurgické praxe a poznal krásy oboru. 
V roce 1974 se účastnil Studentské vědecké konference s prací na téma 
„Chronická žilní insuficience“. Školitelem mu byl as. MUDr. J. Kalný, 
CSc. Fakultu dětského lékařství ukončil promocí v květnu 1975. 

Po ukončení studia žádal o zařazení do oboru chirurgie, ale tehdejší 
hlavní odborník pro pediatrii, prof. Dr. Houštěk, DrSc., mu přestup ne-
schválil s odůvodněním, že je málo praktických pediatrů. Proto zůstal 
v postgraduální přípravě zařazen v oboru pediatrie.

V srpnu 1975 nastoupil na dětské oddělení nemocnice OÚNZ 
v Trutnově. Od září 1975 do srpna 1976 absolvoval povinnou vojen-
skou službu. Pracoval jako hlavní lékař ošetřovny tankového praporu 
v Čáslavi. V rámci zařazení využil chirurgické zkušenosti z pregraduální 
přípravy a prováděl malé chirurgické výkony a ošetřoval traumata.

Po návratu z povinné vojenské služby se znovu snažil o zařazení 
do oboru chirurgie. Proto od října 1976 do června 1977 pracoval 
jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení nemocnice v Žacléři 
v OÚNZ Trutnov. Pod vedením výborného a zkušeného chirurga prim. 
Dr. Zourka, získal kvalitní chirurgickou průpravu a osvojil si základní 
chirurgické dovednosti. Ve spolupráci s ARO se naučil anesteziologic-
kou propedeutiku. Jako nejmladší sekundář musel často samostatně 
vést celkovou anestézii. V roce 1977 odešel prim. Dr. Zourek do 
starobního důchodu a ředitelství OÚNZ uzavřelo v důsledku toho 
lůžkové chirurgické oddělení v Žacléři. Znovu proto nastoupil na 
dětské oddělení okresní nemocnice v Trutnově jako sekundární lékař. 
Pod vedením vzdělaného a velmi kvalifikovaného pediatra, prim. Dr. 

Rösslera, se učil nejenom obecnou pediatrii, ale i základy dětské kar-
diologie. Samostatně sloužil ústavní pohotovostní služby. V roce 1979 
pak úspěšně složil atestaci I. stupně v oboru pediatrie.

Z organizačních důvodů a pro nedostatek praktických dětských 
lékařů byl v letech 1979 až 1980 zařazen jako obvodní pediatr na dětské 
středisko v Žacléři. Typicky podhorský obvod byl členěný, rozsáhlý. 
V péči měl kolem 1 500 dětí. Protože dostupnost lékařské péče byla 
obtížná, musel často vykonávat návštěvy u nemocných doma. Dokonale 
tak poznal problematiku přednemocniční péče, a to nejenom o děti, ale 
aktivní účastí ve službách LSPP i o dospělé pacienty. V Žacléři byly 
kamenouhelné doly, proto nebyla nouze o často „raritní“ traumata. 
Využil zkušenosti z chirurgie i anestézie a ve spolupráci s Báňskou 
záchrannou službou fáral a poměrně často poskytoval první lékařskou 
pomoc přímo v dole.

V roce 1981 byl zařazen do přípravy na atestaci II. stupně v oboru 
pediatrie a přešel znovu na lůžkové dětské oddělení nemocnice 
v Trutnově. Týž rok zahajovala provoz Záchranná služba Trutnov. 
Nadšeně se přihlásil do služeb a pracoval jako její externí zaměstnanec. 
Paralelně působil jako starší sekundární lékař dětského oddělení 
a připravoval se k atestaci. Absolvoval odborné stáže na dětské kli-
nice IPVZ v Praze-Krči, kterou tehdy vedl prof. Dr. Dunovský, DrSc. 
a dětské onkologické klinice v Praze-Motole, vedené v té době prof. Dr. 
Koutenským, DrSc. a prim. Dr. Šmelhausem. Samostatně vedl dětskou 
okresní endokrinologickou i revmatologickou ordinaci v Trutnově. 
Atestaci II. stupně v oboru pediatrie úspěšně složil v roce 1985.

V roce 1985 inicioval zahájení provozu dětského pokoje intenzivní 
péče (PIP). Absolvoval řadu školení v pediatrické intenzivní medicíně 
v IPVZ Praha-Krč u doc. Dr. Nováka a od roku 1986 pak rozšířil pro-
voz na pokoji intenzívní péče na jednotku intenzivní péče (JIP). Pod 
vedením Dr. Rösslera se intenzivně školil v oboru dětské kardiologie. 
Na pediatrických krajských seminářích publikoval původní práce 
i kazuistiky z praxe.

V roce 1990 se uvolnilo místo vedoucího lékaře záchranné služby 
v Trutnově, a tak z organizačních důvodů, byl zařazen na toto funkční 
místo. Od roku 1990 do 1991 pracoval jako vedoucí lékař Okresního 
střediska záchranné služby v Trutnově. Vybudoval samostatné oddělení 
záchranné služby a ve spolupráci s Horskou službou, Báňskou zá-
chrannou službou, Hasiči a Policií ČR ustavil tzv. „jednotný záchran-
ný systém“. Věnoval se školení středně zdravotnických pracovníků 
a záchranářů a organizoval semináře pro ostatní záchranné služby 
Východočeského kraje. Nadále sloužil ÚPS na dětském oddělení 
nemocnice.
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V roce 1991 odešel prim. Dr. Rössler do starobního důchodu a na 
jeho přání převzal doc. Kobr vedení dětského oddělení, a to na základě 
vyhraného výběrového řízení. Od roku 1991 tedy působil jako primář 
dětského oddělení Okresní nemocnice v Trutnově. Vybudoval jednotku 
intenzivní a resuscitační péče a postupně zmodernizoval celé lůžkové 
oddělení. Navázal odbornou spolupráci pediatrů lůžkového zařízení 
s praktickými lékaři pro děti a dorost a prohloubil ji. Ke specializační 
atestaci z pediatrie postupně připravil tři kolegyně. Ve spolupráci 
s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové vedl praktickou výuku 
studentů 6. ročníku před státní zkouškou z pediatrie a organizoval pro 
ně odborné semináře. 

Vedl také okresní dětskou kardiologickou ordinaci v Trutnově. Po 
absolvování stáží v Dětském kardiocentru Praha-Motol pod vedením 
prof. Dr. Šamánka, DrSc., prim. prof. Dr. Chaloupeckého, CSc. a doc. 
Dr. Škovránka, CSc. složil v roce 1996 úspěšně specializační atestaci 
z oboru dětské kardiologie. 

Od roku 1994 organizoval každý rok Celostátní pracovní konfe-
rence dětské intenzivní medicíny s mezinárodní účastí v Krkonoších. 
Konferencí se účastnili kolegové z Polské republiky, Slovenské repub-
liky i Velké Británie. V roce 1995 úspěšně absolvoval zdokonalovací 
kurz a zkoušky z pediatrické intenzivní medicíny pod vedením lektorů 
z pracoviště The John Hopkins Hospital of Baltimore v USA. Na 
základě získaného osvědčení organizoval od roku 1996 praktické zdo-
konalovací kurzy v urgentní medicíně na živých zvířatech – selatech pro 
lékaře záchranných služeb, jednotek intenzivní péče a ARO.

V roce 1996 se změnil management nemocnice. Nový ředitel Oblastní 
nemocnice v Trutnově vypsal na místa všech primářů výběrová řízení 
ve snaze je vyměnit. Byl jedním z celkem pěti primářů, kteří ve 
„výběrovém“ řízení neuspěli. V prosinci 1996 po 21 letech ukončil pra-
covní poměr v Oblastní nemocnici Trutnov. V lednu 1997 pracoval jako 
vedoucí lékař výjezdové skupiny záchranné služby ve Vrchlabí. 

V této situaci využil doc. Kobr nabídky Dětské kliniky Fakultní 
nemocnice v Plzni a od února 1997 pracuje na tomto pracovišti. Byl 
sem přijat s úkolem přebudovat jednotku intenzivní péče na péči 
resuscitační (JIRP). Využil svých bohatých zkušeností a ve spolupráci 
s celým kolektivem úkol splnil. Podařilo se mu vybudovat dobře fun-
gující JIRP, která poskytuje intenzivní i resuscitační péči dětským 
pacientům od novorozeneckého věku do adolescence. 

Inicioval prospektivní studii, ve které je hodnocena kardio-pul-
monální interakce u kriticky nemocných a ventilovaných dětí. Zavedl 
několik databází, které prospektivně zaznamenávají pacienty s cen-
trálními žilními katétry, pacienty s pleurálními výpotky a děti s akutní 
bronchiolitidou. Ve spolupráci s hemato-onkologickým oddělením 
zahájil implantace dlouhodobých centrálních žilních katétrů. 

Od roku 1998 se aktivně zapojil do výzkumného týmu Chirurgické 
kliniky FN v Plzni. Po získání Osvědčení pro práci s laboratorními 
zvířaty působí jako anesteziolog na akreditovaném experimentálním 
chirurgickém pracovišti Lékařské fakulty UK v Plzni. Pro lékaře ARO, 
záchranných služeb a pediatrických JIRP organizuje ve spolupráci 
se studijním oddělením FN v Plzni „Praktické zdokonalovací kurzy 
v urgentní medicíně na živých selatech“.

Ve spolupráci s kolegy publikoval v domácích i zahraničních 
časopisech řadu původních prací i kazuistiky v oboru dětské intenzivní 
medicíny.

V prosinci 1999 získal na Lékařské fakultě UK v Plzni místo 
odborného asistenta. Nepřetržitě vyučuje obor pediatrie v celém 
rozsahu. Vede semináře se zaměřením na intenzivní medicínu a kardi-
ologii, pediatrická praktika a přednáší kardiologii českým a anglicky 
hovořícím studentům magisterského studia. Je členem zkušební komise 
pro státní zkoušky v oboru pediatrie. Od roku 2000 aktivně pracuje 
jako místopředseda výboru nově ustavené Sekce intenzivní medicíny 
České pediatrické společnosti JEP.

V roce 2004 úspěšně obhájil dizertační práci „Sledování srdečního 
výkonu u kriticky nemocných dětí“ a získal vědeckou hodnost „Ph.D.“ 
Od května 2004 pracoval, vedle pedagogické činnosti, jako vedoucí 
lékař jednotky intenzivní a resuscitační péče Dětské kliniky FN v Plzni. 
Pokračoval v pedagogické činnosti a vědecko-výzkumné činnosti 
v oboru pediatrie a intenzivní medicíny s publikacemi původních prací. 
Od roku 2006 je hlavním řešitelem Výzkumného záměru na téma 
„Podpora krevního oběhu a respirační funkce plic kriticky nemoc-
ných dětí. Nové diagnostické protokoly. Racionální léčebné postupy 
v aktivní prevenci rozvoje multiorgánového selhání“, který je součástí 
Výzkumného záměru LF UK v Plzni č. MSM 0021620819.

V březnu 2005 požádal děkana Lékařské fakulty UK v Plzni 
o zahájení habilitačního řízení. V listopadu 2005 úspěšně obhájil 
habilitační práci na téma „Kardio-pulmonální interakce v průběhu 
umělé plicní ventilace“ a v lednu 2006 získal vědecko-akademický titul 
„docent pediatrie“. V období 2006-2010 vykonával funkci proděkana 
Lékařské fakulty UK v Plzni pro vědu, výchovu a zahraniční styky.

Doc. Kobr se od dětství aktivně věnoval sportu, lyžování, plavání 
a košíkové. Během středoškolských a vysokoškolských prázdnin se 
jako instruktor plavání věnoval dětem. Práce s dětmi ho motivovala ke 
studiu pediatrie.

Je ženatý a má tři děti. Nejstarší syn Jiří je akademický sochař 
a s rodinou žije v obci Hostím u Berouna. Dospělá dcera Dana pracuje 
jako kuchařka v domově důchodců v Lamperticích u Trutnova, kde 
žije. Nejmladší dcera Aneta studuje 6. ročník osmiletého gymnázia L. 
Pika v Plzni. Manželka je zdravotní sestra a pracuje v diabetologickém 
centru 1. interní kliniky FN v Plzni.

Velký problém byl s přestěhováním rodiny na Plzeňsko. Po jeden a půl 
roce bydlení na ubytovně v Plzni a víkendovém dojíždění do Trutnova 
se podařilo pro rodinu sehnat pronájem obecního bytu ve zrušené 
mateřské školce v České Bříze. Rodina se definitivně přestěhovala 
v roce 1999 z Krkonoš do okolí Plzně. Protože obecní zastupitelstvo 
České Břízy potřebovalo pronajatý byt uvolnit, byli Kobrovi nuceni 
v roce 2001 znovu řešit bytový problém. Ze zbytku úspor zakoupili 
starou vesnickou chalupu v České Bříze s malou zahrádkou, kterou 
svépomocí kompletně přestavěli k trvalému bydlení.

Ve volném čase se jubilant věnuje automobilizmu a renovuje ve-
terána (VW Brouk z roku 1972), s manželkou podniká cyklistické 
a lyžařské výlety do okolí Plzně. Volné víkendy v zimním období jsou 
vyhrazeny sjezdovému lyžování. 

Dědeček z matčiny strany, veterinární chirurg, podnítil jeho kladný 
vztah ke zvířatům. Vždy měli doma psa. V současné době rodinu ovládá 
osmiletý pejsek plemene beagle. 

Do dalších let mu jeho spolupracovníci i redakce Facultas nostra přejí 
hodně elánu, radosti z výsledků péče o naše nejmenší a samozřejmě též 
stálé zdraví a životní pohodu.  (st-r)

VZPOMÍNKA NA PROF. MUDR. FRANTIŠKA KOTYZU, DRSC.
(1906 - 2000) 

V prosinci uplynulo deset let od úmrtí prof. 
MUDr. Františka Kotyzy, DrSc., dlouholetého 
přednosty Otorhinolaryn-gologické kliniky 
Fakultní nemocnice v Plzni. S panem pro-
fesorem krátce po oslavě jeho devadesátin 
4.11.1996 natočit dlouhý rozhovor prof. MUDr. 
et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Záznam je 
uložen ve Středisku didaktické techniky naší 
LF. Vybrali jsme z něj několik pasáží, v nichž 
pan profesor vzpomíná nejen na léta mladosti 
a studií, ale také na své působení v Plzni. 

 „Narodil jsem se 10. října 1906 v Prostějově. 
Bydleli jsme tehdy poblíž nádraží. Rodiče 
pocházeli z prostředí drobných rolníků. 

Otec se vyučil 
zámečníkem ve 
Vídni a v Brně, byl 
však vlastenecky 
založen. Doma 
jsem od něj nikdy 
neslyšel německé 
slovo, ačkoliv 
p o c h o p i t e l n ě 
němčinou plynně 
hovořil. U domu 
stávaly chlévy pro 
domácí zvířectvo. 
Otec říkával: 

Každý dělník, který nechlastá, si může postavit 
vlastní dům. 

Po obecné škole jsem vychodil gymnázium, 
dnes nese název „Jiřího Wolkera“. Slavného 
básníka si pamatuji, jeho poezie na mne silně 
zapůsobila. Docházel jsem jako žák a do-
rostenec do Sokola. Nikdy nezapomenu na 
sokolskou soudržnost a láskyplné vedení 
našimi cvičiteli, kteří tehdy - jak jinak - svoji 
činnost vykonávali dobrovolně bez jakékoliv 
odměny. Doma jsme měli také bohatou kni-
hovnu, náruživě jsem četl domácí i přeložené 
autory. Moudrá maminka mne nadto vedla ke 
hře na housle. Se starším bratrancem Jirkou 
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jsem se sešel v době jeho studia 1. ročníku 
medicíny v Brně. Zaujalo mne jeho poutavé 
vyprávění, jak vypadá buňka pod mikrosko-
pem. Tehdy ve mně uzrálo rozhodnutí jít po 
maturitě také studovat medicínu. 

O studiu v Praze místo blízkého Brna 
rozhodla možnost dohledu mého strýce pod-
plukovníka, který v Praze žil. V Praze také stu-
doval můj starší bratr Karel, vybral si tělesnou 
výchovu a přírodopis. V rodině nás bylo celkem 
8 dětí, ale tři mí sourozenci zemřeli již v raném 
věku Jedna ze sester na TBC, ta se tehdy nedala 
léčit. Dodnes žijí ještě tři sestry, i rodiče se 
dožili vysokého věku. Možná máme v rodě 
zakódovanou dědičnost, pro své zdraví se však 
také musí něco dělat aktivně. 

Před příchodem do Prahy jsem již měl infor-
mace o možnosti ubytování v Hlávkově koleji. 
Ubytování zdarma se však týkalo jen těch 
studentů, kteří maturovali s vyznamenáním. 
Poslední třídu gymnázia jsem opravdu zabral 
a vyznamenání jsem dosáhl. Přesto jsem po 
celé studium na žádné rozhazování neměl. Do 
Prahy jsem přijel s jednou stokorunou, a po 
pravdě často mně hodně kručelo v břiše, než 
jsem si nějaké peníze vydělal.

Na pražskou lékařskou fakultu se zapsalo 
okolo 1000 posluchačů, z nich bylo asi 20 
procent dívek. Ovšem studia dokončovalo tak 
okolo tří set absolventů. Studium jsem začal 
v r. 1926. Z prvních ročníků si vzpomínám 
na biologa prof. Růžičku, jeho koníčkem byla 
cytologie, při přednáškách však dovedl vyprávět 
i o různých žertovných příhodách. Na anatomii 
jsme měli prof. Weignera. Byl nadšeným 
sokolem, měl jasný a zřetelný přednes. Kdo u něj 
chtěl anatomii za jedna, musel znát perfektně 
vnitřní ucho. Další z profesorů – prof. Srdínko 
– byl znám svými pověstnými zabíjačkami. 
Stal se též ministrem zemědělství za Agrární 
stranu. Na histologii a embryologii jsme měli 
prof. Čermáka, na fyziologii doc. Maršíka. 
Některé preklinické obory mi moc v paměti 
neutkvěly, po skončení prvního rigorosa jsem 
totiž nastoupil na ORL u prof. Výmoly jako 
demonstrátor. To byla jedna z možností, jak si 
přivydělat na studium. Vstoupil jsem také do 
studentského spolku Moravskoslezské besedy 

v Praze, a hned mne také zvolili jednatelem. 
Z klinických profesorů si pamatuji chirurga 
prof. Jiráska, vynikajícího učitele i operatéra. 
Přednášel spatra. Byl také výtečným klavíristou. 
Internu vyučovali prof. Pelnář a prof. Syllaba, 
gynekologii prof. Jerie. Ještě jako student jsem 
pracoval jako fiškus na patologicko anatomic-
kém ústavu prof. Kymla. Tam jsem se seznámil 
i s prof. Šiklem. Na konci studia jsem praco-
val u prof. Přecechtěla, Plánoval jsem, že po 
návratu z vojny mi bude nabídnuto místo 
prvního asistenta, neboť dva starší kolegové si 
otevřeli soukromou praxi. Jenže po vojně jsem 
byl zklamán, prof. Přecechtěl mi doporučil jít 
dělat praktického lékaře, ti si prý vydělají ze 
všech nejvíc.

Do Plzně jsem přišel v r. 1948. Ještě během 
mého působení v Havlíčkově Brodě mne prof. 
Přecechtěl vyzval, abych předložil habilitační 
práci. Tu jsem na téma „O paranazálních 
dutinách“ obhájil a do Plzně jsem přišel již 
s docentským titulem. Než jsem nastoupil, 
dojížděl vyučovat ORL do Plzně jednou 
týdně doc. Grif z Prahy. Prostory pro novou 
kliniku byly upravovány v objektu, který za 
války sloužil vojákům SS. Bylo nutno všechny 
prostory vydezinfikovat, vyztužit stropy nad 
operačním sálem, a kliniku vybavit vším 
potřebným. Na klinice jsme byli nejdříve jenom 
dva s prim. Fechtem, sekretářkou byla Anička 
Maurerová. Postupně přišli další , někteří to 
dostali jako jakýsi úkol. Vzpomínám na kolegy 
Šamana, Janského, byl u nás i kolega děckař 
a internista. Později k nám nastoupili Raška 
a Čech z Klatov, Božík a další.

V r. 1950 jsem byl jmenován děkanem. Bylo 
to období plné dost závažných změn a re-
organizací. V Hradci Králové došlo ke zrušení 
„civilní“ lékařské fakulty, dále tam zůstala jen 
vojenská LF. Znamenalo to uvolnění řady 
odborníků, z nichž někteří přišli do Plzně 
– byli to např. biolog prof. Krajník, farma-
kolog prof. Köcher, neurolog prof. Piťha a další. 
Děkanem jsem byl to r. 1952, jako bezpartijní 
jsem na delší dobu nebyl perspektivní. 

Neminula mne však již tehdy jedna čestná 
funkce, kterou jsem si považoval. Byl jsem zvo-
len předsedou Československé ORL společnosti, 

a v této funkci jsem pak setrval celých 9 let. Současně 
jsem působil i v redakční radě odborného perio-
dika „Československá otorhinolaryngologie“. 

V r. 1968 jsem se dočkal vydání monografie 
„Tympanoplastiky“. Krátce poté jsem jako expert 
vycestoval na dlouhodobý pracovní pobyt do 
alžírského Oranu. Tamní nově zřízená lékařská 
fakulta byla pokládána za jakési dílo plzeňské 
lékařské fakulty. Naše LF do Oranu vyslala 
několik expertů, mj. zde např. působil histolog 
prof. Slabý, a plzeňská LF byla dlouho jakýmsi 
odborným garantem této mladé LF v rozvo-
jové zemi, jakou bylo Alžírsko. S prof. Slabým 
jsem navázal mimořádně přátelský vztah hned 
po příjezdu, vzpomínám na mimořádná vedra, 
která nás s manželkou přivítala, a na rozměrný 
džbán vychlazeného alžírského piva, kterým 
nás Slabých hned přivítali. Tehdy přišlo opravdu 
k chuti. V Oranu až do r. 1971 jsem vedl ambu-
lanci, operoval a také vychovával své nástupce. 
Opravdu šťastné dny jsme pak s manželkou 
zažili na závěr našeho pobytu, když jsme mohli 
procestovat Francii, Španělsko a Maroko, 
tehdy to pro většinu z našich spoluobčanů byla 
nesplnitelná exotika. 

Po návratu jsem zažil na vlastní kůži, co to 
je normalizace po Pražském jaru 1968. Mé 
přeřazení do důchodu v r. 1972 jsem vždy po-
kládal za největší životní křivdu. Bylo to v době 
kdy jsem se ještě cítil na vrcholu sil, a podle mého 
názoru nelze posuzovat schopnosti člověka jen 
podle kalendářního věku, ale podle skutečného 
zdravotního stavu. Byl mi však připomenut 
jakýsi starší politický škraloup a vládnoucí gar-
nitura ze mne udělala důchodce. 

Prof. Kotyza ještě hodně dlouho vyprávěl 
o mnoha svých životních zkušenostech, 
radostech i peripetiích. Ty radosti mu skýta-
la rodina. Manželství s dcerou sokolského 
náčelníka Augustina Očenáška, čtyři synové 
– lékař-biochemik, inženýr, malíř a hudebník-
kytarista – jimiž se vždy pyšnil, a samozřejmě 
stovky žáků – posluchačů lékařské fakulty, 
kterým pan profesor vštěpoval základy svého 
oboru. Díky prof. Slípkovi a jeho nahrávce 
i tyto vzpomínky zůstanou v archivu našeho 
oddělení dokumentace zachovány. 

(za správnost přepisu – jn a JAS)

Česká fyziologická společnost a Česká 
společnost tělovýchovného lékařství mají pro 
nadcházející období nové výbory. Zatímco 
volby do výboru a revizní komise České fyzio-
logické společnosti proběhly korespondenčně, 
výbor a revizní komise České společnosti 
tělovýchovného lékařství byly zvoleny při 
výroční schůzi členů této společnosti dne 11. 
11. 2010 ve Znojmě. V obou výborech je za-
stoupena i naše lékařská fakulta. 

Nový výbor České fyziologické společnosti: 
Předseda:  prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc. 
(FgÚ 1. LF UK, Praha). Místopředseda: 
Prof. MUDr. Z. Červinková, CSc. (FgÚ LF 
UK, Hradec Králové). Vědecký sekretář: 
Pharm.Dr. A. Sumová, DrSc. (FgÚ AV ČR, 

Praha). Pokladník: MUDr. J. Barcal, CSc. 
(ÚPF LF UK, Plzeň). Členové: Prof. MUDr. 
M. Nováková PhD. (FgÚ LF MU, Brno), doc. 
MUDr. R. Šlamberová, PhD. (FgÚ 3. LF UK, 
Praha), MUDr. J. Otáhal, PhD. (FgÚ AV ČR, 
Praha), MUDr. V. Riljak, PhD. (FgÚ 1. LF 
UK, Praha) a MUDr. J. Kuncová, PhD. (FgÚ 
LF UK, Plzeň). Členkou revizní komise je též 
doc. MUDr. J. Slavíková, CSc. (FgÚ LF UK, 
Plzeň).

Nový výbor České společnosti tělovýchov-
ného lékařství: Předseda: Doc. MUDr. Luboš 
Hrazdira, CSc. Místopředsedové: prof. MUDr. 
Václav Zeman, CSc. (Ústav tělovýchovného 
lékařství LF UK Plzeň), doc. MUDr. Karel 
Barták, CSc. (Ústav tělovýchovného lékařství 

FN Hradec Králové). Vědecký sekretář: 
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. (Klinika 
tělovýchovného lékařství FN Motol). Hlavní 
odborník: Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. 
(Katedra funkční anatomie a fyziologie, Fakulta 
tělesné kultury UP Olomouc). Pokladník: Mgr. 
Lenka Beránková, Ph.D. (Fakulta sportovních 
studií MU Brno). Členové: MUDr. Kryštof 
Slabý (Klinika rehabilitace a tělovýchovného 
lékařství 2. LF UK Praha), MUDr. Ivan Dojčár 
(Ambulance funkční diagnostiky Znojmo), 
MUDr. Jana Martinková (rehabilitace Chi-
ronax invest). Revizní komise: MUDr. Iva 
Tomášková (I.interní klinika Fakultní nemoc-
nice Brno) a MUDr. Jaroslav Novák (Ústav 
tělovýchovného lékařství LF UK Plzeň) (r)

PLZEŇŠTÍ LÉKAŘI VE VÝBORECH ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ
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VZPOMÍNKA NA PROF. MUDR. FRANTIŠKA HŮZLA, DRSC. 
(1926 - 2011)

Dne 5. ledna 2011 ve věku 84 let nás opustil prof. MUDr. František Hůzl, DrSc., emeritní přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK 
a FN Plzeň, který patřil k předním osobnostem našeho oboru.

Prof. MUDr.František Hůzl, DrSc. se narodil 22. září 1926 v Rožnově pod Radhoštěm. Mládí a gymnaziální léta prožil v Holešově 
a Valašském Meziříčí. V r. 1945 zahájil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde již během studia pracoval jako demon-
strátor v mikrobiologickém a imunologickém ústavu. Po promoci v r. 1951 nastoupil na I. interní kliniku VFN V Praze. V r. 1952 přešel 
na Kliniku nemocí z povolání, jejíž přednostou v té době byl prof. MUDr. Jaroslav Teisinger. Na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy 
v Plzni přišel v r. 1955 jako odborný asistent pro obor nemocí z povolání. V roce 1961 se stal primářem nově zřízeného samostatného 
Oddělení nemocí z povolání Fakultní nemocnice v Plzni, které se v r. 1979 především jeho zásluhou změnilo z oddělení na Kliniku pra-
covního lékařství Fakultní nemocnice v Plzni. Zde prof. MUDr.F.Hůzl, DrSc. působil jako přednosta až do r. 1991, kdy odešel do starobního 
důchodu. Ale ani v tomto období nezanechal aktivní činnosti v oboru a spolupracoval při budování Oddělení pracovního lékařství při 
Městské hygienické stanici v Plzni, kde působil až do r. 1999. 

V r. 1959 obhájil kandidátskou disertační práci, v r. 1972 habilitační práci, v roce 1985 obhájil doktorskou disertační práci a v r. 1987 byl 
jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí. 

Prof. MUDr.František Hůzl, DrSc. přednášel a publikoval v naší republice i v zahraničí. V popředí jeho zájmu byla problematika intoxi-
kací olovem, kadmiem, chlorovanými uhlovodíky, problematika biologických expozičních testů, problematika nemocí způsobených vibra-
cemi, ale i další problematika našeho oboru. 

Prim. MUDr. Vendulka Machartová

ZA DOC.MUDR. MILOSLAVEM MATĚJKOU, CSC.

Dne 22. ledna 2011 zemřel 
ve věku 86 let jeden z bývalých 
a oblíbených pedagogů naší fakul-
ty z prvních desetiletí její existence. 
Patřil k výrazným postavám naší 
fakulty a ke spolupracovníkům 
prof. Slabého, prvního vedoucího 
Ústavu histologie a embryologie. 
Na tomto ústavu začal pracovat 
již jako student - demonstrátor 
v r. 1949 a později jako asistent 
a nakonec docent. Kromě krát-
kého působení po promoci na 
interním oddělení domažlické 
nemocnice ústav histologie 
neopustil celých 40 let svého 
aktivního života. Jeho vztah ke 

studentům a kolegům byl vždy velice přátelský a patřil k oblíbeným 
pedagogům a společníkům. Fakultní veřejnosti byl znám také jako 

závodní lékař a tuto funkci vykonával - třebaže teoretik - velice 
zodpovědně a hlavně s laskavostí a obětavostí, ale i s úsměvným 
přístupem k pacientům.

Doc. Matějka byl také úspěšným vědeckým pracovníkem. Věnoval 
se studiu vývoje urogenitálního systému a speciálně řešil vývojové 
pochody u sino-vaginální lišty a struktur s ní spojených - Wolfova 
a Müllerova kanálku. Studoval vývojové poruchy v této oblasti 
a zvláště tzv. vrozenou ektopii čípku děložního u novorozenců, 
kterou považoval za samostatnou etiologickou jednotku.Výsledky 
svých morfogenetických studií vždy potvrzoval experimentálně 
v tkáňových a orgánových kulturách. Koncem 60. let se dostal na 
studijní pobyt do Hamburku a po návratu zaváděl na plzeňských 
teoretických ústavech jako první provoz elektronového mikros-
kopu. Svůj zájem o morfogenezu tak převáděl na buněčnou úroveň 
- a věnoval se zvláště ultramikroskopii derivátů mesenchymu. V r. 
1989 odešel do důchodu. 

Vzpomíná a bude na něho vzpomínat s úctou a vděčností mnoho 
jeho žáků a všichni jeho spolupracovníci. 

(JAS)



Ve středu 19.1.2011 se konal na Lékařské fakultě UK v Plzni den 
otevřených dveří. Prezentace byly připraveny od 9.00, 10.30 a 12.00 hod. 
v posluchárně Procháskova ústavu. Paní proděkanka pro výuku prof. 
MUDr. Alena Skálová, CSc. informovala uchazeče o studiu o Lékařské 
fakultě v Plzni a o přijímacím řízení na akademický rok 2011/2012. 
S využitím moderní techniky posluchárny měli uchazeči možnost 
shlédnout fotografie města, děkanátu, fakultní nemocnice a výukových 
prostor Lékařské fakulty. Pracovnice Studijního oddělení nabízely mo-
delové otázky k přijímacím zkouškám, letáčky o přípravných kurzech, 
přihlášky ke studiu a další materiály. Po prezentaci v posluchárně 
byli uchazeči rozděleni do čtyř skupin, které se postupně vystřídaly 
na prohlídce ústavů biofyziky, anatomie, histologie a biologie. Dnu 
otevřených dveří se zúčastnilo asi 550 uchazečů.

Kromě jiného byli uchazeči informováni o přípravných kurzech, 
které fakulta pořádá. Tak jako každým rokem byla zahájena 5.2.2011 

prezenční forma přípravného kurzu. Koná se vždy jednou za 14 dní 
v sobotu v posluchárně Procháskova ústavu, probíhá zde výuka chemie, 
fyziky a biologie, tak jak ji budou uchazeči potřebovat k přijímacím 
zkouškám. Uchazeči se mohou také přihlásit do přípravného kurzu 
po internetu, který umožňuje uchazečům, kteří nemohou dojíždět na 
prezenční přípravné kurzy do Plzně, přípravu na přijímací zkoušky 
pomocí počítače. Na webových stránkách je k dispozici výklad učiva 
i modelové otázky, uchazeč si může vyzkoušet i modelový test 
k přijímacímu řízení. Přihlášky do kurzu jsou k dispozici na internetu 
a tento přípravný kurz je možné využívat až do začátku měsíce června. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu dne otevřených dveří a přípravných kurzů, které v současné 
době probíhají. 

Mgr. M. Buriánková
vedoucí studijního oddělení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 1. 2011
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PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTKY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY:
MUDR. IVANA FOLKOVÁ

Narodila jsem se v roce 1952 a měla jsem 
dva bratry starší o 7 a 9 let. Maminka praco-
vala v zemědělství a otec jako řidič bagru stavěl 
železnice. Bydleli jsme na vesnici a já často býva-
la doma sama jen se svými zvířecími kamarády, 
se psem a dvěma kočkami, nebo jsem s ostatními 
dětmi trávila čas v létě na hřišti a v zimě na ryb-
níku. Nejčastěji jsme hráli vybíjenou, kopanou 
a já ještě dělala gymnastiku.V té době bylo 
mé dětské přání, že jednou budu vystupovat 
v cirkusu. Nestalo se. 

A proč jsem se rozhodla studovat medicínu? 
Chtěla jsem udělala radost své mamince. Často 
nám vyprávěla, jak musila po základní škole jít 
do služby a neměla možnost dalšího vzdělání. 
Maminka si přála, abychom my děti na tom byly 
lépe než ona. Pracovala také u privátního lékaře 
v Praze a o něm hovořila vždy jen pozitivně. 
A tak jsem se rozhodla, že když to půjde, budu 
se snažit vystudovat medicínu. 

Na základní škole jsem měla nejraději tělesnou 
výchovu, matematiku, fyziku a zeměpis. 

Po ukončení základní školy v roce 1968 jsem 
udělal přijímací zkoušku na SZŠ v Kladně.

V roce 1972 jsem byla přijata na LF do Plzně 
na obor všeobecného lékařství. V té době rozhodo-
valo kromě znalostí mít ještě „dobrý kádrový pro-
fil“. K přihlášce ke studiu na VŠ se musilo doložit 
kladné vyjádření ze zaměstnání rodičů. Dokonce 
můj otec se „přemohl“ a dal se do ROH, aby mi 
neubral body při přijímacím řízení. 

Medicína mne opravdu zajímala a tak jsem 
chodila snad na všechny přednášky. Nejvíce 
si vzpomínám na přednášky pana profesora 
Kosa z anatomie a na obávaného pana profesora 
Vaňka z patologické anatomie. Své přednášky 
dokázali „okořenit“ historkami ze svého boha-
tého života. Vzpomínám si, jak nás pan profesor 
Kos před vánocemi učil vykostit kapra. Přinesl 
kapra na přenášku a názorně nám to předvedl. 

Dělám to dle jeho návodu dodnes a vždy si na 
něj při této příležitosti vzpomenu.

Vedle studia a brigád v nemocnici byla i zába-
va a pro mne to byl sport. Hrála jsem volejbal, 
košíkovou, dělala moderní gymnastiku a běhala 
v Borském parku. Dokonce jsem se zúčastnila 
i spartakiády v Praze se skupinou studentů a stu-
dentek z Lékařské fakulty. S partou kamarádů 
jsme jezdili na Slovensko, chodili s krosnou na 
zádech po horách, spali v přírodě pod širým nebem. 

Promovala jsem v roce 1978. Nastoupila jsem 
na interní oddělení v Rakovníku a přihlásila 
se k přípravě na atestaci z interny. Měla jsem 
představu, že budu pracovat jako internista 
a tělovýchovný lékař, protože jsem měla a mám 
ke sportu pozitivní vztah. 

V roce 1980 jsem se vdala.V té době zahajo-
val provoz nový závod na výrobu obkladaček 
a potřeboval závodního lékaře. Od vedení 
nemocnice jsem dostala nabídku (možná kvůli 
tomu, že můj manžel pracoval v Keramických 
závodech), že když se rozhodnu pro změnu 
z interny na všeobecné lékařství a půjdu na nový 
závod jako závodní lékařka, dostanu od závodu 
byt a vyšší plat. Byla to tehdy lákavá nabídka.

Souhlasila jsem, ale s podmínkou, že si 
budu moci udělat nástavbovou atestaci 
z tělovýchovného lékařství. V roce 1982 jsem 
atestovala ze všeobecného lékařství a v roce 
1993 z tělovýchovného lékařství. 

V roce 1983 se mi narodila dcera a v roce 
1984 syn. Po mateřské dovolené jsem se vrátila 
na původní závod a ještě jsem k tomu dos-
tala na starost hlubinný důl na těžbu lupku. 
V nadúvazku jsem začala pracovat v ambulanci 
tělovýchovného lékařství. K tomu ještě noční 
pohotovostní služby a o víkendu zajišťování 
sportovních akcí. Mne práce bavila, ale mému 
partnerovi se to nelíbilo a nakonec jsme se roz-
vedli v roce 1989. 

Po roce 1993 došlo ke zrušení závodní ordi-
nace a já nastoupila na „přebraný“ obvod 
v poliklinice a zároveň jsem byla upozorněna 
od svého zaměstnavatele, že se mám v blízké 
budoucnosti chystat do privátu. Dostala jsem 
výpověď z nemocnice a tak jsem v roce 1994 
požádala o registraci praktického lékaře pro 
dospělé a tělovýchovného lékaře. Můj obvod 
byl malý a tím, že pojišťovna neplatila spor-
tovní prohlídky ubylo i vyšetření. Přijala jsem 
tedy nabídku od Vězeňské služby pracovat na 
částečný úvazek ve věznici. Předpokládala jsem, 
že to bude jen přechodně, než si „naplním“ 
obvod. Obvod mám v současnosti již naplněný, 
ale věznice mi zůstala doposud. Zatím se nikdo 
nenašel, kdo by zde vydržel pracovat.

Během své medicínské kariéry jsem absol-
vovala řadu kurzů a získala osvědčení pro aku-
punkturu, fyzikální léčbu, léčbu obesity a dia-
betu nebo jako určený letecký lékař. Před 10 léty 
jsme se přestěhovali z města do mého rodného 
domu na vesnici, který jsem před tím několik let 
opravovala.

Mé velké hobby jsou dva psi (německý ovčák 
a velký kříženec), malá zahrádka, horské kolo, 
cestování, opera, ale i country hudba, rodina 
a několik dobrých kamarádů. Děti vystudovaly 
vysokou školu, ale ne medicínu.

Stále pracuji jako soukromý praktický lékař 
pro dospělé a tělovýchovný lékař v Rakovníku 
a už 16. rok i ve věznici. Musím říci, že za 
celou dobu jsem nepoznala „co to je se nudit“ 
a myslím, že i syndrom vyhoření jsem zvládla, 
i když jsem měla několik obtížných a velmi 
smutných životních období, ale na ty nechci 
nyní vzpomínat. Pokud mi zdraví vydrží, chci 
se ještě nějaký čas věnovat medicíně a svým 
pacientům.

MUDr. Ivana Folková

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 12.1.2011

V úvodu jednání prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., předseda AS, 
přivítal nově zvolené členy Akademického senátu a zahájil jednání. Po 
schválení zápisu z minulého zasedání Akademického senátu ze dne 13. 
10. 2010 byla projednána výzva „Děkujeme, odcházíme“. Akademický 
senát LF UK v Plzni vyslovil akci „Děkujeme, odcházíme“ podporu, 

která byla již vyjádřena dopisem předsedy AS LF UK v Plzni. Tento 
dokument AS LF UK v Plzni schválil a jeho plné znění dále uvádíme. 

Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni 
a host zasedání AS, k tomuto tématu poznamenal: v případě, že lékaři 
pracující ve Fakultní nemocnici na klinikách, kteří mají hlavní úvazek 
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u LF, nenastoupí do práce a nebude jim umožněno, aby vykonávali ve 
FN pedagogickou činnost, LF jim poskytne neplacené volno. AS LF 
UK v Plzni pověřil as. MUDr. J. Beneše, Ph.D., aby plzeňské stanovisko 
sdělil i na jednání AS UK dne 21.1.2011.

Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. informoval o současném 
stavu jednání o výzkumných projektech LF UK v Plzni. Oba projekty 
již úspěšně prošly oponenturou, v případě projektu Biomed byla však 
snížena původní cena o cca 30 %; v případě příznivého vývoje situace 
je ale možnost dofinancování projektu.

Dále proběhla obsáhlá diskuse k Dlouhodobému záměru UK a ke 
změnám předpisů UK. AS LF UK shledal rozporuplným především 
„kariérní model“ pracovníka UK, podle kterého by se měla (cit.) „sta-
novit maximální doba, během které může být absolvent doktorského stu-
dia zařazen v tarifní třídě AP2 (odborný asistent) a nebýt habilitován“, 
přičemž návrh blíže nespecifikuje, co dále při nesplnění této podmínky. 
AS s tímto modelem nesouhlasí, protože by ještě zhoršil personální 
situaci na fakultách. 

AS LF UK v Plzni pověřil as. MUDr. J. Beneše, Ph.D., aby plzeňské 
stanovisko sdělil formou pozměňovacího návrhu k DZ UK na jednání 
AS UK dne 21.1.2011. AS dále konstatuje, že prioritou UK by neměl 
být jen vědecký výzkum, ale i kvalitní výuka. 

AS dále přikročil k důležitému bodu jednání, kterým byla volba 
předsednictva nového Akademického senátu LF UK v Plzni. Byla 
schválena volební komise ve složení as. MUDr. J. Barcal, Ph.D., doc. 
MUDr. A. Kroužecký, Ph.D. a doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D.

Nejdříve proběhla volba předsedy AS. Byli navrženi čtyři kan-
didáti: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. a doc. MUDr. Jindřich Fínek, 
Ph.D., kteří kandidaturu přijali, z dalších navržených prof. MUDr. 
Martin Matějovič, Ph.D. se vzdal kandidatury pro mimořádné pracovní 
vytížení a as. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.se rovněž vzdal kandida-
tury pro dostatečný počet již navržených kandidátů. V tajné volbě byl 
poté novým předsedou AS LF UK v Plzni zvolen prof. MUDr. Jan 
Filipovský, CSc.

Následovala tajná volba místopředsedů. Místopředsedy AS LF UK za 
pedagogickou část se stali as. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a doc. MUDr. 
Jindřich Fínek, Ph.D. a za studentskou část MUC. Adam Vrána.

AS LFUK v Plzni poté jmenoval za člena komise pro přidělování 
prostředků na specifický výzkum doc. MUDr. L. Holubce Jr., Ph.D. 

Legislativní komise AS LFUK v Plzni zůstává ve stejném složení, tj. 
MUDr. L. Bolek, Ph.D a MUDr. J. Beneš, Ph.D.

AS LF UK v Plzni dále schválil část ekonomické komise delegované 
Akademickým senátem ve složení doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D., doc. 
MUDr. E. Kasal, CSc., prof. MUDr. O. Hes, Ph.D., doc. MUDr. M. 
Štengl, Ph.D., a MUC. L. Galek.

Nájemníci domu, sousedícího se Šafránkovým pavilonem, podali 
odvolání proti povolení stavby soukromé jednodenní chirurgie v pro-
storu vedle Šafránkova pavilonu. LF UK v Plzni se k této iniciativě 
připojila.

Příští zasedání AS LF UK v Plzni se bude konat dne 9.3.2011.
(Podle zápisu AS LF UK v Plzni -r-)

PODPORA AKCE „DĚKUJEME, ODCHÁZÍME“

Adresáti: předseda AS UK v Praze, 
předsedové AS lékařských fakult v České 
republice, Jeho Magnificence rektor UK prof. 
RNDr. Václav Hampl, DrSc., Spectabilis doc. 
MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Ing. Jaroslava 
Kunová, ředitelka FN Plzeň a MUDr. Jiří 
Náhlovský, LOK Plzeň. 

Vážení,
jako předseda Akademického senátu 

Lékařské fakulty UK v Plzni jsem oslovil všech 
jeho 24 členů ohledně podpory výše uvedené 
akce (vzhledem k předvánočnímu času nebylo 
možno svolat schůzi senátu). Třináct senátorů 
reagovalo na mou výzvu, z nichž všichni vy-
slovili jednoznačnou podporu této akci. Hlavní 
důvody podpory, které členové Akademického 
senátu uvádějí, jsou chaos v postgraduálním 
vzdělávání – ten se bezprostředně dotýká 

lékařských fakult – dále nekoncepční chod 
zdravotnictví a z toho plynoucí neekonomické 
nakládání s finančními prostředky v tomto 
resortu. 

Vzhledem k tomu, že se takto vyjádřila 
nadpoloviční většina senátorů, jde o oficiální 
stanovisko našeho senátu.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., v.r.
předseda AS LF v Plzni, UK v Praze

PRAXE NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ RUMAH SAKIT 
DR. MOEWARDI, SRPEN 2010, DJAKARTA (INDONÉSIE)

Celý rok jsem se bála cesty do Indonésie a myslela jsem, že jsem si 
vzala moc velké sousto. Cestu jsem zvládla celkem dobře, až na neustálé 
křeče v břiše, protože jsem měla strach z neznáma. Jakmile jsem však 
přiletěla a potkala se s dvěma místními medičkami, které vzezřením 
připomínaly dvanáctileté holčičky a já mezi nimi byla jako obr, vše se 
ve mně uklidnilo a jejich dobrá nálada na mne přešla také. Ubytovala 
jsem se v homestay, což je takový rodinný penziónek. Ubytování bylo 
krásné a studená sprcha mi vůbec nevadila. Jen mi tam asi třikrát za 
pobyt vlezl indonéský škorpión a ohrožoval mě svým bodcem. Přestože 
jsme ho vždy zabili, objevil se další v úplně stejném rohu.

Nemocnice byla relativně nová. Překvapeně jsem se ptala, kde jsou 
starší doktoři, nevidíce doktora staršího třiceti let. Bylo mi řečeno, že 
všichni doktoři už jsou dávno v privátních nemocnicích. Porod proto 
probíhal častokrát dramaticky, rodička obklopena samými studenty 
a jedním pětadvacetiletým doktorem… Rozdíl péče a nemocnice u nás 
a v Indonésii byl veliký: anestézie se používá jen při operaci, infuze se 
věší na dlouhé zrezivělé a prachem obalené řetězy, na záchodech běhají 
švábi a po stěnách lezou malí gekonci. Tu a tam se někdo na chodbě 
modlí (80 % Indonésanů jsou muslimové!) a všude jsou rozhozeny 
rohožky na kterých čekají a pospávají příbuzní. Vybavení, pokud vůbec 
je, je asi 20 let staré. Je to veliký rozdíl, na který jsem si avšak zvykla 
a celkem jsem tam byla spokojená, hlavně proto, že lidé tam jsou velmi 
milí, kamarádští a ochotní. Ne stejné je to ale na místech, kde je více 
turistů, tam už jsou prodávající daleko více agresivní.

První výlet do přírody byl nádherný, celou dobu jsem byla nalepená 
na okně. Jeli jsme do hor ke třem hinduistickým chrámům. Tu a tam 
člověk mine vůz naložený krávami, jede kolem něj dvanáctiletá 
holčička na skútru bez helmy. Ano skútry jsou v Indonésii všude vzhle-
dem k teplu, které zde vládne téměř pořád. Ke druhému chrámu jsme 
museli jít asi tři sta metrů, na cestě zpět se najednou jedna indonéská 
medička zhroutila k zemi. Byl to její první výlet do přírody (!!), 

a protože byla muslimka, nosila chilbab (šátek na hlavě), dlouhé rukávy 
a dlouhé nohavice. Přehřátí na sebe nedalo dlouho čekat, slečna vážila 
asi 45 kg takže nebyl problém jí přemístit nakonec do auta, poté co 
se trochu zchladila, a jet domů. Mimochodem její nohy byly lehčí než 
pírko, když jsem jí je držela ve vzduchu.

Tak jsem si získala celkem negativní postoj k islámu, zvláště když 
začal ramadán a do nemocnice se hrnuly dehydratované rodičky a další 
pacienti s komplikacemi. Naši kamarádi byli na výletech unavení, 
odpočítávali minuty do západu slunce. Také jsem bydlela rovnou pod 
rozhlasem a každý den, počínaje půl pátou ráno, zpíval nějaký pán 
arabské modlitby. A když někdo umřel, tak zpíval třeba hodinu, takže 
jsme na sebe na terase jen koukali a nemohli si povídat. Dospělé ženy 
nad dvacet let jsou zde velice infantilní a jejich oblíbencem bývá Minnie 
či Mickey Mouse. Muži mívají také dlouho chování, které zde vidíme 
pouze u chlapců pubertálního věku. Tak hluboce jsou jejich životy 
ovlivňovány islámem, že nám Evropanům přišlo, že si život vůbec 
neužijí. 

Moc bych pochválila jídlo, které mi moc chutnalo. Jen asi pro někoho, 
kdo nemá rád chilli není zrovna vhodné, a ani naučit se indonésky 
„bez chilli“ a pro jejich sladké čaje „bez cukru“, vůbec nemá smysl, 
protože to stejně dostanete tak, jak to má být. Porce jsou také velmi 
malé a všude je rýže, možná to vysvětluje to jak jsou místní hubení 
a neduživí.

Po ukončení praxe jsem letěla ještě na Bali. Byl to opravdu ráj na 
zemi a já si u moře skvěle odpočinula. Nejvtipnější věc, co se nám zde 
stala byla, že kamarádovi ukradly opice v chrámu brýle za deset tisíc, 
tak jsme je museli podplatit banánem. 

Tuto praxi všem doporučuji, získáte zkušenosti, zážitky, uvidíte 
a ochutnáte každý den spoustu nových věcí a asi získáte hodně velkou 
úctu k našemu zdravotnictví.

Aneta Bochníčková 
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CHIRURGICKÁ PRAXE V POLICLINICO G. B. ROSSI
VERONA (ITÁLIE), ZÁŘÍ 2010

Během letošního září jsem se zúčastnila stáže 
v italské Veroně. Cesta byla bezproblémová 
a na nádraží mě již při příjezdu očekával jeden 
místní student, který mě zavezl do hostelu. 
Apartmán jsem sdílela s dalšími dvěma student-
kami z Rumunska a asi v polovině září se k nám 
přidala Američanka, která byla ve Veroně na 
Erasmu. Bydlení bylo moc pěkné, měli jsme 
2 dvoulůžkové pokoje, 2 koupelny a velkou 
společnou místnost s kuchyní a balkon. Přístup 
k internetu byl možný po celý den v přízemí hos-
telu. Se stravováním jsme měli trochu problém, 
protože jsme dostali na celý měsíc kapesné na 
jídlo pouze 50 euro, což je při místních cenách 
zoufale málo, takže jsme si museli každé poledne 
vařit. Celkem jsme se stáže zúčastnili pouze 4 
– já a 2 Rumunky jsme chodily do nemocnice, 
a Řek byl na výzkumné stáži. To, že nás bylo tak 
málo, mě docela negativně překvapilo, protože 
obě Rumunky byly líné jít i na procházku do 
města, natož jet na výlet někam dál. Proto jsem 
strávila většinu své stáže s Řekem.

Co se týká aktivit, které pro nás místní 
studenti měli připravovat, tak se prakticky nic 
nekonalo. Moje kontaktní osoba byla až do 
24. září v Nepálu, takže tu jsem viděla pouze 
jednou a ostatní studenti se ještě v září učili 
na zkoušky, takže na nás neměli čas. Za celý 
měsíc jsme s nimi byli pouze dvakrát v hospodě 
a jeden z prvních večerů nám ukázali centrum 
Verony. Naštěstí v Itálii je spousta krásných 
míst na cestování a Verona měla ideální polohu, 
na návštěvu spousty měst (Benátky, Miláno, 
Bologna, Padova, Brescia,…) i na cesty do 
přírody (Lago di Garda, Alpy,…), takže jsme se 
snadno zabavili sami .

Praxi v nemocnici jsem vykonávala na jed-
notce intenzivní péče. Všichni lékaři, se kterými 
jsem během své stáže byla, na mě byli moc 
hodní, bohužel velkým problémem bylo doro-
zumívání, protože prakticky nikdo neuměl ani 
slovo anglicky. Já nějaké základy italštiny měla, 
ale i tak jsme měli velký problém si rozumět, 
takže jsem většinou jenom stála a koukala. 

První 2 týdny jsem strávila na pooperačním 
oddělení a třetí týden jsem se chodila dívat na 
různé operace. Mojí docházku do nemocnice 
nikdo nijak zvlášť neřešil ani jsem neměla vlast-
ního lékaře, který by na mě dohlížel, každý den 
jsem si našla někoho, s kým jsem ten den byla 
a poslední den své stáže jsem dokonce našla 
doktora, který uměl anglicky. 

Celkově hodnotím stáž jako velmi vydařenou, 
hlavně díky spoustě možností cestovat. Příště 
bych uvítala větší množství studentů na stáži 
a trochu větší zájem o nás ze strany místních 
studentů. Pro budoucí zájemce o stáž v Itálii 
doporučuji naučit se alespoň základy italštiny. 
Bohužel ani mladí studenti totiž neumí pořádně 
anglicky, na jihu Itálie je situace ještě o mno-
ho horší. A je to škoda nerozumět, protože 
Italové jsou většinou velmi přátelští a pohos-
tinní, o čemž jsem měla možnost se několikrát 
přesvědčit.

Lenka Tuháčková 

NA CHIRURGII V HOSPITAL OF KAUNAS (LITVA)
UNIVERSITY OF MEDICINE, SRPEN 2010

V srpnu jsem měla možnost navštívit město Kaunas v Litvě, kde jsem 
si jako místo své praxe vybrala chirurgii. Chirurgie nebyla asi ta nejlepší 
volba, protože jsme neměli možnost se něčemu přiučit, mohli jsme 
pouze sledovat operace, které byly jen minimálně komentovány. Chyba 
byla možná i na mojí straně, protože jsem si vybrala oddělení, kde jsem 
byla poprvé v životě a neměla jsme dostatečné zkušenosti, abych všemu 
zcela porozuměla. 

Jako největší klad tohoto měsíce beru setkání s ostatními studenty, se 
kterými jsem společně trávila můj volný čas. Díky místní LEO Simoně, 
která nám pomohla s organizací různých výletů (Vilnius, Trakay, 
mořské pobřeží) a nebo společenských akcí jako byl např. National 
Day, kde jsme každý měl připravit typické jídlo a pití pro svou zemi. 

Bydlení bylo zařízeno na koleji, kde byly pokoje po dvou a každý 
měl vlastní koupelnu. Všichni jsme měli k dispozici kuchyň, takže nebyl 

problém si uvařit. Koleje nebyly daleko od nemocnice, kam se dalo 
dojít pěšky za 15 minut. Každý pracovní den jsme měli oběd v jídelně 
v nemocnici, který se dal s menším sebezapřením sníst. Všechno bylo 
totiž smažené a s velkou vrstvou kysané smetany. 

Kaunas se dá přirovnat k Plzni, v létě jsou ulice téměř prázdné, 
hospody zavírají kolem 1 hodiny. Je to především studentské město, 
takže večírky si tam člověk užije spíš od září do května… Ale přes den 
je tam spousta míst, která stojí za to navštívit. Lidé jsou zde přátelští, 
mladí mluví anglicky, ale se staršími je těžší se dorozumět.

Strávit měsíc v této zemi není finančně moc náročné, cesta auto-
busem je levná, ale moc jí nedoporučuji, autobus staví v každém větším 
městě a tam se čeká až hodinu. Ceny v Litvě jsou podobné našim.

Stáž v Litvě bych rozhodně doporučila, je obohacující po všech stránkách.
Kamila Francová

LETNÍ PRAXE NA PLICNÍM ODDĚLENÍ INTERNÍ KLINIKY 
HOSPITAL UNIVERSITARIO COIMBRA (PORTUGALSKO), ZÁŘÍ 2010

Coimbra, městečko uprostřed Portugalska, 
se stala mým přechodným domovem během 
září 2010. Tak jako moji souputníci z fakulty, 
absolvovala jsem potřebné procedury vedoucí 
ke stáži. Konečná volba vedla k Portugalsku a do 
té doby pro mě neznámému městu, Coimbře. 
Nicméně, byla jsem bez potíží přijata míst-
ní fakultní nemocnicí, Hospital Universitario 
Coimbra. Moje kroky vedly k Oddělení plic-
nímu, kde jsem očekávala přiblížení se k prob-
lematice, kterou jsem ještě neměla dostatečně 
prakticky prozkoumanou.

Vybavena pár informacemi, portugalským 
slovníčkem, stručnou plicní literaturou a chutí 
poznat něco nového, vydala jsem se do té země. 
Praktickou radou je kontaktovat se s lidmi, co 
tam půjdou taky. V dnešní době facebooku tak 
jednoduchá věc. Tudíž se můžete domluvit na 
společném cestovaní, což jsem učinila taky. Po 

příletu do Lisabonu jsem cestovala do Coimbry 
s Hankou od Brna. 

A tak jsme dorazily autobusem (2,5 h) do 
Coimbry, kde nás vyzvedli koordinátoři a do-
pravili na kolej. Předali nám potřebné informace 

o stáži a uvítací balíček. Již před příchodem jsme 
měly od nich informace v podobě prezentace 
a miniprůvodce Portugalskem, což jsem velice 
ocenila. Za nesmírně praktickou věc, kterou nám 
zabezpečili, byly portugalské SIMky. Neplatily 
jsme nic a mohly jsme volat mezi sebou zdarma. 
Byly jsme ubytováni na koleji (novostavba ve 
studentském campusu), která byla 10 minut 
chůze od nemocnice a hned vedle menzy a stu-
dovny. Bydlely jsme po dvou, vybavení bylo 
moderní a dostačující. Kromě kuchyně a sociál-
ního zařízení, jsme měly možnost využití praček, 
sušiček i žehliček (neomezeně a zdarma).

Následující den, tudíž 1.den stáže, nás čekala 
uvítací ceremonie v nemocnici. Přivítal nás ředitel 
nemocnice a Claudie Coelho (naše koordinátor-
ka) prezentovala strukturu stáže. Přišli se podívat 
i naši budoucí tutoři (ti, kteří měli zájem). Událost 
byla zaznamenána i v místních novinách.
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Celá stáž probíhala ve velice liberálním 
a příjemném duchu. Což jsem uvítala vzhledem 
k okolnosti, že jsem se rozhodla dobrovolně strá-
vit měsíc prázdnin v nemocnici v tak zajímavém 
prostředí, jaké tahle krásná země poskytuje. Naši 
tutoři byli o stážích plně informováni, protože 
obdrželi brožurku s vysvětlením. Moje „pra-
covní“ doba začínala po 9.h. a končila v poledne. 
Sama lékařka mi sdělila, že dle potřeby se 
můžu vzdálit i dřív a nemusím strávit každý den 
v nemocnici. V rámci plicního oddělení jsem 
byla samozřejmě na lůžkovém oddělení, dále 
na pletysmografickém vyšetření (obdoba spiro-
metrie v uzavřené kabině) brochoskopii. Měla 
jsem možnost vybrat si, kde chci trávit svoji stáž. 
Takže jsem se aktivně účastnila ranní vizity a pak 
jsem byla zbytek času na brochoskopii. Oceňuji 
přístup a čas, který mi lékaři věnovali. Co jsem 
byla schopna porovnat, byla úroveň obdobná 
jako v ČR. Jedině v hygienických postupech by 
se dalo postupovat sterilněji. Dále mě překvapil 
habitus lékařek, které se bez váhání a bez ohledu 
na věk upravovaly ve stylu „Miss Portugal“. 
Dokonce i lékařka z ARA pracovala v 10 cm 
a vyšších podpatcích. Bude to podmíněno asi 

tím, že ženy v Portugalsku měří 150 cm a muži 
170 cm. Zajímavé bylo, že sestry nosily pohodl-
nou obuv, kterou známe z našich nemocničních 
poměrů. 

Ohledně jazyků, angličtinou si na ulici 
moc nepomůžete. Anglicky umí mladí a lidé 
s vyšším vzděláním. Pozitivně mě překvapilo 
obecně bezpečné prostředí Coimbry. Když se 
řekne Coimbra, nemožno opomenout studen-
ty. Protože Coimbra je studentským městem, 
což jsem mohla pocítit s přílivem studentů 
v polovině září. Předtím poklidné městečko, kde 
ani bar v noci nebyl otevřen, se změnilo na 
mnohem živější variantu překypující mládím 
a energií. Nutno zdůraznit, že portugalští stu-
denti žijí velice společensky a pospolitě. Kladou 
důraz na své tradice a udržují je. Začátkem 
roku jsou mohutné studentské akce, kde starší 
studenti vezmou ty nové „do parády“ a ti musí 
plnit nejrůznější úkoly. Nicméně je vezmou mezi 
sebe a ukazují jim co a jak chodí. Další zajímavá 
tradice je po promoci. Čerstvě promovaní stu-
denti a studentky běží a ostatní z nich strhávají 
jejich školní uniformu. Kusy hadrů pak věší po 
sochách u fakulty.

Součástí stáže byl i social program, který 
daleko předčil mé představy. Claudia byla neu-
stále poblíž a řešila, co jsme potřebovaly. Měly 
jsme bohatý social program, takže dny příjemně 
plynuly a pořád se něco dělo. Počínaje od wel-
come dinner, přes hry na poznání města, organi-
zované víkendy v Portu a v Lisabonu (po 3 dny) 
až po závěrečné international a goodbye dinner.

Počasí bylo letní, kolem 25 stupňů, převážně 
slunečno. Jen v noci a ráno docela zima. Jinak 
doporučuji přijít s prázdným kufrem a penězi 
navíc na oblečení, které tam je levné.

Závěrem bych chtěla případným zájemcům 
doporučit stáže IFMSA. Je to skvělá příležitost 
prázdnin strávených jedinečně. Tedy pokud 
chcete poznat nové lidi z různých koutů světa, 
podívat se do neznáma a věnovat se trochu 
medicíně i ve volném čase. Svoji stáž v Portu-
galsku hodnotím výborně, byla jsem nadmíru 
spokojena a příjemně překvapena social pro-
gramem. Touto cestou chci poděkovat orga-
nizaci IFMSA za skvělou a nezapomenutelnou 
příležitost.  Lucia Práznovská

KARDIOLOGICKÁ STÁŽ V ST. STEFAN HOSPITAL, OHRID (MAKEDONIE)
1.8. - 31. 8. 2010

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

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

V Ohridu jsme byli umístěni na kardiologickou kliniku, údajně 
jednu z nejlepších v zemi, úroveň překvapivě nebyla až tak hrozná, jak 

jsem řekla – byla to vyhlášená klinika. Přístup lékařů byl vynikající, 
věnovali se nám, mohli jsme si všechno vyzkoušet, ptát se... Nicméně 
pořád je to interna, kde navíc s pacienty je možné komunikovat jenom 
prostřednictvím lékaře, takže zase až tak moc věcí dělat nemůžete.

Jak už jsem psala výše, social program nebyl valný, ale zase jsme si 
mohli organizovat věci podle svého a to vcelku úspěšně. Ohrid je navíc 
turistické centrum, takže možností k dennímu i nočnímu kulturnímu 
vyžití je víc než dost. Přes léto se tu také koná několik festivalů, hudeb-
ních i divadelních.

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

Pavla Nejezchlebová 

PRAXE NA OČNÍ KLINICE V HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE
1. 8. - 31. 8. 2010, MEXIKO

Těžko bylo předvídat průběh měsíce srpna. 
S příjezdem ve znamení velké radosti se pojilo 
nadměrné očekávání. A to bylo brzy zchlazeno 
realitou. Jako nešpanělsky mluvící student 
jsem do země vjel a srazil se s hlubokou 
neznalostí anglického i jiného jazyka, vracel 
jsem se jako člověk, kterého metoda křestu 
ohněm donutila studovat více španělštinu 

než-li samotný obor. Ale nebylo čeho lito-
vat. Posledních cca 10 dní jsem strávil na 
cestách po památkách mesoamerické indián-
ské civilizace a v jejich průběhu se mi ona 
mírná španělská erudice tisíckrát oplatila! 
Bez ní by byl výlet nestál devět tisíc korun, 
ale tak dvacet pět. Co se napjaté atmos-
féry týče - ano, nedá se popřít, že Evropan 

(povšechně považovaný za Američana) cítil 
ono nekončící bedlivé pozorování procházeje 
jedním pokusem o krádež za druhým (ať už 
na úrovni kapsářské, nebo úřednické). Ale 
v rámci českého švejkovství nakonec mnohdy 
mohou sami zcizitelé splakat nad výdělkem. 
Cestování Yucatánem se projevilo fyzicky 
velice náročným - nadsazeně, téměř abso-
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lutní vlhkost, skutečně, přes 40° Celsia teploty, 
na běžné mapě pěticentimetrová vzdálenost 
překonána za dvě, tři i pět hodin. Vše je 
obrovské a ta obrovskost je skoro až ubíjející 
- málokdy se člověk cítí tak osaměle, jako když 
projíždí místy, která skutečně osamělá jsou.

A proč nepíšu o zdravotnictví této země? 

Nelze ji shrnout; nalevo bohatá instituce pro 
smetánku rakoobratníkové oblasti, napravo 
nejnuznější situace pro nejnuznější lidi. Záleží 
na štěstí, nicméně dostat se na místo, kde 
se sterilizuje prudkým plivnutím na skalpel 
nemusí být prokletím - sotva se někde naučíte 
víc! 

PS: Přijde-li k vám člověk s rakovinou nebo 
vzezřením sešlosti sedmdesátého roku života 
(ročník 1967), hned se ptejte na HIV, AIDS! 
Ostatně se raději ptejte na všechno, jeden 
nikdy neví!

Martin Baumruk 

CHIRURGICKÁ STÁŽ V PUBLIC CENTRAL TEACHING HOSPITAL 
„BANACHA“, 1.8. – 31.8. 2010, POLSKO

Na stáži jsem byla poprvé. Nikdy jsem si nevěřila, že budu mít 
zkoušky v červnu hotové, a tak jsem své štěstí zkusila až v pátém ročníku 
a konečně se přihlásila. Myslím, že to byla největší chyba, jakou jsem 
na škole udělala. Stáž mi otevřela oči, dodala pohled, jak se věci dělají 
jinde a jinak, obohatila můj život, seznámila mě se spoustou zajímavých 
lidí a mimo jiné jsem i dostala atraktivní pracovní nabídku v hostitelské 
nemocnici.

Myslím, že na sále jsem strávila více hodin, než za celých pět let na 
medicíně. Někdy to bylo opravdu vyčerpávající, třeba když ve tři ráno, 
po 11 hodinách transplantace bez pauzy, stále ještě nebylo hotovo a mně 
se zavíraly oči, bolela záda a nohy jsem pro jistotu už necítila vůbec. 
Ale druhý den zase všichni v 7 ráno nastoupili na hlášení, nevyspalí, ale 
s dobrou náladou a pocitem dobře odvedené práce. Nejlepší nemocnice 
v zemi a nejlepší z nejlepších doktorů. Smekám.

Ale stáž byla samozřejmě i o budování sociálních kontaktů, rozšiřování 

vlastních obzorů, boření předsudků, poznávání nových kultur a věřte 
mi, jsou věci, které se nedají stáhnout z internetu nebo vyčíst z knih, 
ale musí se zažít. Za pouhý měsíc vznikla přátelství, o kterých pevně 
věřím, že vydrží celý život. Díky sociálním sítím jsme neustále v kon-
taktu a rozhodně každý z vás na stáži odhalí to své šokující překvapení, 
které mu vezme dech. Ať už se bude jednat o vysokou úroveň lékařské 
péče v zemi, kde byste to vůbec nečekali, nebo zjištění, že i lidé z jiných 
kontinentů a zdánlivě odlišných kultur, náboženství i sociálních vrstev 
mají naprosto identická přání a mnohdy i daleko širší obzory, než by se 
vám mohlo zdát.

Po mé letošní zkušenosti nemohu nic jiného, než doporučit touto for-
mou vycestovat každému z vás a začít s tím co nejdříve, protože pokud 
je tu možnost odnést si podobné zážitky, jako jsou ty mé, každé léto, je 
opravdu veliká škoda této šance nevyužít.

Lenka Vaňhová 

SOUTĚŽ POSÁDEK ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB RALLYE REVÍZ
KOUTY NAD DESNOU, 26. - 30. 5. 2010

„Lidský život je příliš velký na to, aby mohl 
býti ztracen…“

… je motto mezinárodní soutěže posádek 
záchranných služeb Rallye Rejvíz. A v téhle 
soutěži byla pro rok 2010 vypsána zbrusu 
nová kategorie – MUC. Rallye Rejvíz, soutěž 
studentů lékařských fakult. A tak se nám 
dostalo neobyčejné možnosti soutěžit vedle 
profesionálů z České republiky, Slovenska, 
ale i z USA, Turecka, Slovinska, Nizozemska, 
Japonska, Maďarska a dalších zemí. Našimi 
soupeři ale nebyli profesionálové, ti měli své 
vlastní kategorie, ale studenti medicíny z Pra-
hy, Brna, Olomouce a Bratislavy.

Ve chvíli, kdy jsme se čirou náhodou 
(protože na oficiální pozvánku pro naši 
fakultu se tak trochu zapomnělo) dozvěděly 
o možnosti vyslat tříčlenný tým na tuhle 
soutěž, bylo rozhodnuto, a tak jsme se jed-
noho květnového rána vydaly do Koutů nad 
Desnou, abychom se naučily novým věcem, 
získaly cenné zkušenosti a poměřily svoje 
schopnosti a dovednosti se studenty ostatních 
lékařských fakult.

Po příjezdu a ubytování (a po zaplacení 
startovného, které bylo 2000,- za osobu, ale 
fakulta nám ho zpětně proplatila, za což jí 
patří velký dík) nás čekal nesmírně zajímavý 
několikahodinový workshop, při kterém jsme 
se pod trpělivým dohledem lékařů ze záchran-
né služby hl. města Prahy učili např. zavádět 
intraoseální vstup, obsluhovat defibrilátor, 
intubovat nebo transportovat ve vakuové 
matraci. A to všechno prakticky, v malých 
skupinách a s možností cokoli konzultovat, 
ptát se a nasávat vědomosti. 

A pak, po krátké pauze nás čekala vlastní 
soutěž, která nebyla nic jiného, než řešení situací, 
do kterých se posádka RZP může dostat. V tu 
chvíli jsme byly záchranná služba s veškerým 
vybavením a bylo jen na nás, jak se s novými 
situacemi vyrovnáme. A tak jsme ošetřovali 
paraglidistu, který skončil s mnohočetnými 
zraněními v korunách stromů, rodinu, ve které 
kromě alkoholu řádil i rozzuřený pitbul, třídili 
jsme zraněné při hromadném neštěstí, resusci-
tovali srdeční zástavu i řešili otravu CO. Před 
každým „výjezdem“ jsme dostali jen info od 
„operátorky“ a vybavení a pak už jsme to 
měli jen ve svých rukou, včetně medikace, 
komunikace s příbuznými a zajištěním vlastní 
bezpečnosti. Na každém stanovišti jsme byli 
pod bedlivým dozorem mnoha rozhodčích, 

lékařů a záchranářů, kteří nám i po skončení 
zásahu udělovali cenné rady, ale i záludné 
doplňující otázky.

Druhý den se nesl ve znamení zhodno-
cení jednotlivých stanovišť, popisu správného 
řešení situace a upozornění na nejčastější 
chyby, kterých jsme se dopouštěli.

A pak se karta obrátila… Třetí den začala 
hlavní soutěž profesionálních týmu z ČR a SR 
a soutěž mezinárodní. A my medici ze soutěže 
MUC. RR jsme se dostali do role figurantů, 
kteří po důkladném poučení a vysvětlení našich 
úkolů museli přehrát jedinou situaci i sedma-
dvacetkrát (!). Konkrétně dvě z nás čekala role 
zraněných při dopravní nehodě a jedna se stala 
poněkud více vystrašenou manželkou zko-
labovaného kardiaka. Jednoduše neuvěřitelná 
zkušenost. Sice zápřah od pěti hodin od rána 
do hlubokého večera, celodenní pobyt venku 
na slunci a ve vedru (a to můžeme být rádi, 
protože tohle byl jediný den, kdy nepršelo), 
ale taky možnost vidět spoustu týmů přímo 
v akci, porovnávat jejich strategii, chování 
k pacientům a na cokoli se ptát rozhodčích 
– odborníků na slovo vzatých. A pak i možnost 
účastnit se nočních etap a tentokrát už zcela 
pasivně sledovat, jak si týmy vedou při řešení 
situací, které jsme museli řešit i my a při 
extrémní zátěži a únavě. 

A konečně (i když nás to trochu mrze-
lo), přišel poslední den, vyhodnocení úkolů 
z profesionální a mezinárodní soutěže a zlatý 
hřeb celé akce - slavnostní vyhlášení výsledků 
v městě Jeseník a spanilá jízda sanit zpět 
přes sedla Jeseníků do Koutů nad Desnou, 
kde jsme dočasně sídlili. Absolvovaly jsme 
ji s vojenskými zdravotníky a důstojníkem, 
vojenským lékařem. A kromě neskutečného 
pohledu na stovku záchranářských vozů se 
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zapnutými sirénami, jedoucími v jediné koloně 
horskými serpentinami jsme opět povídali. A o 
čem jiném než o medicíně, válečné medicíně, 
záchranářství vůbec a o případech, které jsme 
v rámci soutěže řešili.

Večer před odjezdem nás čekala velká párty, 
tak trochu jiná, než jakou známe z plzeňských 
podniků, protože každý, s kým jsme se (ať 
už na country zábavě, nebo na zcela stan-
dardní diskotéce) dali do řeči, byl lékař, nebo 
záchranář. A opět byla hlavním tématem první 
pomoc a medicína vůbec, i když s přibližujícím 
se svítáním jsme tato témata opouštěli a stali 
se na chvíli bezstarostně bavícími se lidmi.

A co jsme si z Rallye Rejvíz odvezly? 
Kromě zkušeností, které pouze studiem me-
dicíny získat nelze, nových vědomostí a zcela 
jiného pohledu na činnost záchranných složek 

i nová přátelství a vzpomínky. 
Vzpomínky nejen na případy, 
které jsme řešily a které řešili 
profesionálové, ale i na báječnou 
přátelskou atmosféru, kdy nás 
všechny (účastníků bylo celkem 
asi 600) pojil jeden velký zájem, 
vzpomínky na volné večery 
v baru, kdy jsme nad sklenkou 
vína či piva probírali nejen „to 
naše“ velké společné téma, ale 
i obyčejné lidské příběhy, na 
rozhovory s lékaři z mezinárod-
ních týmů, na neuvěřitelnou 
kombinaci zkušeností, hlubokého 
zájmu a zábavy…

Kristýna Krakorová, Michaela 
Miklíková, Ilona Melichová

ANTHROPOLOGIA INTEGRA – NOVÝ MEZINÁRODNÍ ČASOPIS

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
ve spolupráci s vydavatelstvím Masarykovy univerzity a Akademickým 
nakladatelstvím CERM zahájil v roce 2010 publikování recenzovaného 
mezinárodního časopisu Anthropologia integra: Časopis proobecnou 
antropologii a příbuzné obory (podrobnější informace o časopise 
jsou na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532). 
Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publiku-
jící výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze 
a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie 
a příbuzných disciplín. Je publikován dvakrát do roka na internetu 
a tiskem v nákladu 200 výtisků. Cena jednoho čísla, obsahujícího též 
mimořádně kvalitní a četnou barevnou obrazovou dokumentaci, je 
250 Kč. Šéfredaktorem je prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. z Ústavu 
antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
výkonným redaktorem je Mgr. Tomáš Mořkovský z téhož pracoviště. 

Časopis vítá odborné texty (v anglickém, českém, francouzském, 
německém, slovenském a španělském jazyce), které odpovídají jeho 
interdisciplinárnímu zaměření. Redakce přijímá příspěvky elek-
tronicky, e-mailem, spolu s průvodním dopisem a úplným kontaktem 
na přispěvatele/přispěvatelku. Příspěvky lze zasílat na adresy: jmalina@
sci.muni.cz a tmorkovsky@email.cz.

V článku (*) uvádí autorka mj.: „Mediálnímu obrazu Ústavu antro-
pologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity v roce 2010 v podstatě domino-
vala tři hlavní témata: 1. Uvedení publikace 
Antropologický slovník aneb co by mohl 
o člověku vědět každý člověk (Jaroslav Malina 
a kolektiv) (pozn.: zprávu ve Fac. nostra jsme 
přinesli v č. 86/2010), která byla hodno-
cena v hromadných i odborných sdělovacích 
prostředcích jako příkladné dílo široké inter-
disciplinární spolupráce zprostředkovávající 
moderní poznání odborníkům a širší 
veřejnosti (a to dokonce zdarma na inter-
netu). 2. Antropologický výzkum ostatků 
nalezených u Dobronína, který média zaujal 
především v souvislosti s diskusí o potřebě 
české společnosti vyrovnat se s událostmi 
po skončení druhé světové války a s odsu-
nem Němců z českých zemí. 3. Nový časopis 
Anthropologia integra.

To však neznamená, že by se vždy 
dařilo obraz antropologie (jako ostatně 
jiných humanitních nebo přírodních 
věd) do povědomí zejména neodborné 
veřejnosti uvádět způsobem odpovídajícím 
společenskému významu těchto oborů. Hrozí 
reálná možnost, že postupem času, v závis-
losti na zhoršující se ekonomické situaci 
mohou obory typu antropologie, archeologie, 
etnologie, etnografie, paleontologie a další 

příbuzné disciplíny upadat a třeba až zanikat. Proč? Důvod je zřejmý 
– už dnes řada lidí neví, čím se tyto vědy zabývají. Pokud se nic na 
tom nezmění a veřejnost bude mít dojem, že o takových oborech není 
dostatečně slyšet a že jde jen o uzavřenou skupinku vědců, kteří si mezi 
sebou vyměňují nějaká pouze jim srozumitelná fakta, budou tyto vědy 
vnímány spíše jako neužitečné soukromé koníčky. Kdo půjde takový 
obor studovat? A která univerzita bude financovat obor, o nějž není 
zájem, protože je vnímán jako nepotřebný? Přitom výsledky výzkumů 
nejen antropologie (jak ukázáno výše) by právě pro neodbornou 
veřejnost mohly být velmi zajímavé. 

Je tedy zřejmé, že osudy oboru nezřídka nemusejí záviset jen na 
dosažených výsledcích základního výzkumu, ale i na schopnosti jejich 
veřejné prezentace, v popularizaci získaných poznatků a způsobech 
jejich aplikace. Mnohdy ani vysokoškolsky vzdělaní lidé netuší, čím se 
určitý humanitní, přírodovědný nebo interdisciplinární (přírodovědně-
humanitní) obor (třeba zrovna antropologie) zabývá. A právě nízké 
povědomí může být v budoucnu vážným problémem.

Abychom čtenáři alespoň částečně přiblížili obsah nového časopisu, 
uvádíme titulky příspěvků obsažených v prvním čísle. Plné znění 
si lze přečíst na výše uvedených webových stránkách. U příspěvků 
psaných v angličtině je uveden též anglický název, u žádného příspěvku 
v časopise nechybí anglický ani český souhrn. U každého článku jsou 

také uvedeny základní informace o autorovi.
Obsah č.1/2010:
Radko Rajmon – Miroslava Krejčova – 

Jaroslav Petr: Human in Vitro Fertilization: 
Lessons from Unrealized Fears and 
Unexpected Benefits. Kateřina Mildnerova: 
Local Conceptualisation of Health, Illness 
and Body in Lusaka, Zambia. Martin Soukup: 
The Concept of Culture: Bioculturology and 
Evolutionary Social Science. Vaclav Soukup: 
Culturology: A New Syntesis (Science of 
Culture in Central Europe). Eva Čermakova: 
“Change Yourself or Leave” – Nature of 
Mobile Cultures. Barbora Plžova: Havran 
jako kulturní fenomén. Alena Řihakova – 
Pavel Filo: Culture Shock: The Organization 
of Civil Society as Meaningful Autor David 
Uher: Trends in the Development of Science 
Fiction Literature in Taiwan. Jaroslav Malina: 
Projekt Kruh prstenu aneb antropologie 
sexuality: Zdeněk Macháček. Eseje: Jaroslav 
Malina: Analogie či apokryf aneb nic nového 
pod sluncem … Miloslav Pouzar: Osel jako 
oxymóron. 

(jn)
*) Kounková K.: Ústav antropologie 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univer-
zity v médiích v roce 2010 aneb o potřebě 
popularizace vědy. 



O ČEM TAKÉ PŘEMÝŠLEJÍ NAŠI MEDICI

V rámci výuky lékařské psychologie do-
stávají studenti 3. ročníku příležitost vypra-
covat zamyšlení nad tématem, které si sami 
zvolí. Některé z vypracovaných esejů pak 
dostanou již tradičně místo ve svazku „O čem 
také přemýšlejí naši medici...“, jehož posled-
ní vydání vyšlo v listopadu loňského roku, 
některé otiskujeme na stránkách Facultas 
nostra. Svazek opět naznačuje šíři zájmů 
autorů, a není to jen svět medicínské pro-
fese, který vyvolává tvůrčí odezvu, ale i svět 
studia, nahlížený nikoli z úhlu bezstarost-
ného studentského života, ale naopak – je 
pojímán s veškerou vážností a zodpovědností. 
Uvedeme jen jakési stručné souhrny jednot-
livých esejů, plné znění je určitě dostupné na 
všech ústavech i klinikách či v knihovně LF 
UK na Lochotíně. 

V příspěvku „Death and shocking situ-
ations“ autorka C. Coelho popisuje emoce, 
které se jí zmocnili při prvním vstupu do pitev-
ny Anatomického ústavu v 1. ročníku studia. 
Uvědomila si, že i pitevní „preparáty“ byly 
kdysi lidskými bytostmi se svými radostmi 
a starostmi, a jen pomalu se smířila s tím, že 
v dané chvíli představují jen jakýsi neosobní 
pitevní „materiál“. Esej je napsána v anglic-
kém jazyce. 

P. Horová v eseji „Nemoc“ líčí situaci, 
kdy blízkému příbuznému – strýci - byl při 
vyšetření právě diagnostikován ledvinný 
tumor, a zakrátko poté sestřenici karcinom 
prsu v počátečním stadiu. U obou byl pro-
veden chirurgický výkon, oba v současnosti 
optimisticky věří, že problém byl odstraněn. 
A s nimi věří i celá rodina. 

A. Jánová v článku „Nervozita mladých 
mediků“ popisuje prožitek prvního setkání 
s konkrétním pacientem, jehož se má medik 
(-čka) vyptat na anamnestické údaje. Situace 
je více stresující, je-li na pacientovi znát, že 
přítomností mediků není nijak nadšen a tedy 
není ani příliš sdílný. V závěru upozorňuje na 
skutečnost, že dlouhodobá nervozita může 
uvést tělo do trvalého stresu. 

K. Kusá se zamýšlí nad problémem zda 
„Opravdu pacienti lžou?“ Dochází k závěru, 
že pacienti „nelžou“, jejich nepřesné či 
nesprávné odpovědi jsou reakcí na špatně 
položenou otázku či špatně vedenou komu-
nikaci. Zkušenosti v oblasti komunikace lze 
získat zřejmě jednak osobní praxí, jednak 
prožitky v modelových situacích v rámci 
seminářů. 

T. Panochová ve stati „Výuka na LF“ vypo-
zorovala značný rozdíl mezi tím, co lékař 
vyžaduje od svých pacientů a co sám pro své 

vlastní zdraví dělá. Sama autorka sebekriticky 
popisuje své přecházení viróz, nepravidelné 
stravování, nedostatečný spánek, abusus ion-
tových nápojů. S nedostatečnou péči o vlastní 
zdraví se setkává v rodině i u mnoha svých 
učitelů. Doufá, že až dokončí studium, nestane 
se tak se zdevastovaným zdravím. 

L. Pěkná si vybrala téma „Problematika 
výuky na LF“. Postrádá v prvních ročnících 
více příležitostí k praktickému osvojení 
některých dovedností, jako je odběr krve, 
výtěr z krku či měření krevního tlaku. Ráda by 
dala větší prostor výuce angličtiny v průběhu 
celého studia, zamýšlí se na zapůjčováním 
kostí na anatomii, nad problémem kontroly 
znalostí pomocí testů, i nad některými studij-
ními prameny ke zkoušce. 

I. Petrášek vycházel z vlastních zkušeností 
v eseji „Kolej“. Ač jej po léta rušil nepřiměřeně 
hlasitý smích ze sousedního pokoje, na kolej si 
postupně zvyknul a přiznává jí i některé světlé 
stránky. Dokonce získal i spoustu zkušeností, 
které před příchodem na kolej postrádal. 

Zajímavé téma „Být šťastný, být úspěšný“ 
si vybrala M. Pudíková. Dochází k závěru, 
že ne každý může být tak úspěšný, aby něco 
vynalezl, či se o něm psalo. Nicméně „sta-
rost, o kterou se podělíš, je poloviční, a sdí-
lená radost je dvojnásobná“. Najít zdánlivé 
maličkosti, z nichž se lze těšit, přináší člověku 
pocit štěstí i úspěchu. 

T. Řáha porovnal své zkušenosti z návštěvy 
u lékaře u nás a v Německu v eseji „Der nächste 
bitte!“ V obou případech dostal léky potřebné 
k léčení, v obou případech si pro výsledky 
vyšetření musí zavolat za pár dnů, v obou 
případech vyslechl názor a doporučení lékaře. 
Návštěva lékaře v Německu však díky lepšímu 
vzájemnému kontaktu byla příjemnější. 

Pokus o vylíčení, jak studium na lékařské 
fakultě vnímá průměrný posluchač, popsala L. 
Školníková v článku „Psychologické aspekty 
studia medicíny“. Za adrenalinový sport po-
kládá elektronické přihlašování na zkoušky. Při 
pozorování svých spolužáků došla k závěru, 
že medicína ničí zdraví nejen díky dlouhému 
sedění, zažívacím potížím před zkouškami 
a pravidelnému zatěžování jater (neuvedla čím), 
ale zaráží jí také fakt, že mnozí kolegové jsou 
schopni si zapálit cigaretu hned po přednášce 
o nemocích kardiovaskulárního systému.

M. Štajnerová zvolila pro svůj esej nejdelší 
název – „Mé studium na lékařské fakultě 
aneb kousky housky proč zrovna tady“. 
Dosavadnímu studiu vytýká malé požadavky 
na vlastní myšlení studentů. Svůj vlastní studij-
ní plán se jí nedaří nikdy dodržet, byť jej 

v průběhu semestru opakovaně přepracovává. 
M. Tupá má za to, že „Vztah mezi profesorem 

a studentem“ je převážně velmi neosobní, stu-
dent má možnost poznat profesora jen zřídka 
při přednášce, profesor studenta jen letmo při 
zkoušce. Od učitelů očekává, že budou autori-
tou, příkladem a vzorem, že si uvědomí rozdíly 
mezi studenty v jejich vyjadřování a stupněm 
trémy, že budou spravedlivě a objektivně hod-
notit jejich znalosti. 

T. Vápeníková s určitou rozumnou mírou 
ironie líčí ve stati „Mezigenerační soužití“ 
návštěvu u svých babiček, když občas zaví-
tá do svého rodiště. Babičky mají nyní již 
dospělou posluchačku lékařské fakulty za 
malou holčičku, která „nikdy neodmlouvala, 
hezky papala a bumbala a předčítala knížky 
a vyprávěla, co je doma nového“. Těžko chá-
pou, že teď už nechce těch šest knedlíků, které 
jí babička nachystala, ani tu šíleně sladkou 
šťávu. Přestože při návštěvě babiček autorka 
nemůže ani jít do kina, ani navštívit kamarád-
ku či dokonce si přivést přítele, má své babičky 
moc ráda. 

Eseje do svazku vybral jako vždy doc. 
MUDr. Jiří Beran, CSc., na výuce lékařské 
psychologie, v jejímž rámci vznikly, se podíleli 
MUDr. Veronika Procházková, Ph.D., MUDr. 
Jiří Podlipný, Ph.D., MUDr. Sylva Racková, 
Ph.D. a MUDr. Radka Walková. K tisku celý 
svazek připravila Bc. Petra Buňatová. V nákla-
du 200 ks jej vytiskla na 59 stranách ViS 
v Plzni v listopadu 2010. 

J. Novák

DALŠÍ VÍTĚZ TOUR DE FRANCE DISKVALIFIKOVÁN PRO DOPING

Zpráva ČTK 25.1.2011: Španěl Alberto Contador dostal od národní 
cyklistické federace roční trest za doping při loňském ročníku Tour 
de France. Verdikt svazu se dozvěděl dnes a později informace médií 
potvrdil v prohlášení, které poskytl jeho mluvčí. „Alberto Contador 
dnes obdržel vyrozumění s návrhem ročního zákazu startů od soutěžní 
komise Španělské cyklistické federace,“ uvedl mluvčí v prohlášení.

Osmadvacetiletý Contador je trojnásobným vítězem Tour de France, 
loňský titul z nejslavnějšího etapového závodu mu ale bude odebrán. 
Měl deset dní na to, aby se proti verdiktu odvolal a prezentoval nové 
skutečnosti, kterými by trest odvrátil.

Zmíněná sankce ale nemusí být definitivní. Na finální verdikt čekají 
Mezinárodní cyklistická federace UCI a antidopingová organizace 
WADA. Protože je obvyklá délka trestu dva roky, dá se očekávat, že 
případ skončí u mezinárodní arbitráže CAS.

A co se vlastně stalo? Španělský cyklista Alberto Contador měl 
během loňské Tour de France, kterou potřetí v kariéře vyhrál, pozitivní 
nález na zakázané anabolikum clenbuterol. Přestože šlo o velmi malé 
množství, byl jezdec Mezinárodní cyklistickou unií (UCI) dočasně sus-
pendován. Sedmadvacetiletý Contador odevzdal pozitivní vzorek moči 
během druhého volného dne na Tour 21. července 2010 v Pau. 
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Dopingová kontrola vzorků moči se provádí podle velmi přísných 
pravidel nejen odběru, ale také výhradně v akreditovaných laboratořích. 
Pochopitelně v případě, že se zjistí, že provinilcem je sám vítěz závodu, 
musí před zveřejněním případu proběhnout analýza B-vzorku, které 
mohou být přítomni i zástupci provinilého sportovce. V tomto případě 
výsledky prvního testu potvrdila i analýza B-vzorku. Šlo o 50 pikogramů 
zakázaného Clenbuterolu, což je zhruba čtyřistakrát méně, než musejí 
být laboratoře Světové antidopingové agentury schopny odhalit.

Federace UCI po zveřejnění uvedla, že celá záležitost vyžaduje 
důkladné vědecké přezkoumání. Zcela pochopitelně zpráva vzbu-
dila nejen v cyklistickém světě rozruch. Podle Contadora, který už 
před oznámením výsledků testů ukončil sezonu, bylo na vině závadné 
jídlo, údajně snědl špatný steak. Pozitivní nález, který měl 21. července, 
předcházel jedné z nejobtížnějších etap, zahrnující stoupání na vrchol 
Tourmaletu. V této etapě Contador spolu s Andy Schleckem ujeli všem 
soupeřům, šlo o jeden z rozhodujících momentů celého závodu. .

Contadorův mluvčí Jacinto Vidarte tehdy prohlásil: „Je to jediné 
možné vysvětlení, jak se mu látka mohla do těla dostat. Potvrdili nám 
to i experti a svědčí o tom i výsledky mnoha testů, které při letošní Tour 
podstoupil. Od chvíle, kdy byl o výsledcích informován, je plně k dis-
pozici španělskému svazu a je přesvědčen, že se tento závažný problém 
vyřeší.“

O jak citlivý problém se jedná svědčí i přesvědčení španělské spor-
tovní veřejnosti. V rodné zemi má Contador navzdory pozitivnímu testu 
podporu fanoušků. V internetovém průzkumu provedeném sportovním 
deníkem Marca ho 78,5 procenta ze zhruba 30 000 oslovených obyvatel 
Madridu považovalo za nevinného.

Pozitivní dopingový nález vládnoucího šampióna cyklistické Tour de 
France Alberta Contadora rozdělil odborníky i fanoušky. Jedni míní, že 
mizivé množství zakázaného clenbuterolu se mohlo do Španělova těla 
skutečně dostat po požití hovězích steaků, které během Tour pojedl. 
Druzí to zpochybňují. A třetí naznačují, že Contador mohl programově 
dopovat a na poslední chvíli dramaticky snížit hladinu clenbuterolu 
v těle krevní transfuzí. 

S verzí o krevní transfuzi přišli podle francouzského deníku 
L‘Equipe odborníci z Kolína nad Rýnem, kde v akreditované 
laboratoři byla kontrola provedena. Ve vzorku španělského cyklisty 
se totiž našly stopy změkčovadel používaných při výrobě plas-
tikových sáčků na uchovávání krve. To by mohlo nabídnout vysvětlení, 
proč měl Contador v pozitivním testu jen mizivé množství zaká-
zaného clenbuterolu. Je totiž možné, že krátce před testem pod-
stoupil krevní transfuzi, takže hladina preparátu výrazně klesla.
Trojnásobný šampión Tour Contador však trval na svém. „Jde skutečně 
o omyl,“ hájil se sedmadvacetiletý cyklista a hrál na kartu o kon-
taminovaném mase, jež požil. Podle některých expertů by mohlo jít 
o relevantní vysvětlení, stejně jako o šikovnou zástěrku. Svůj argument 
opíral o skutečnost, že Španělsko již v minulosti zažilo případy, kdy 
měli lidé zdravotní problémy po požití hovězího či telecího masa kon-
taminovaného clenbuterolem. A právě ze Španělska přivezl na žádost 
kuchaře Contadorova bývalého týmu Astana španělský funkcionář Jose 
Luis Lopez Cerron inkriminované steaky. Podobné případy „otravou“ 
clenbuterolem z masa se podle záznamů vyskytly i v dalších zemích. 

Contadorův případ z pověření Španělské cyklistické federace pro-
jednával Comité de competición y disciplina deportiva složený ze čtyř 
nezávislých právníků. Tento výbor měl tříměsíční lhůtu k tomu, aby 
rozhodl o vině či nevině závodníka. Na podkladě jeho rozhodnutí 
vynesla poté verdikt Španělská cyklistická federace. Do konečného 
rozhodnutí měl závodník vysloven zákaz závodní činnosti. 

Proč se ve sportu užívá clenbuterol? Nejedná se o anabolický ste-
roid na bázi androgenů, ale využívá se jeho antikatabolického účinku. 
Dalším vedlejším účinkem je zvýšená termogeneze díky zvýšenému 
metabolismu, zejména kulturisté věří, že při tom dochází ke zvýšenému 
využívání tuku jako substrátu z tikových dep. Pokud je užíván současně 
s anabolickými steroidy tak svým výrazným antikatabolickým účinkem 
ještě zvýrazňuje jejich účinky. Největší využití u kulturistů přináší v době 
po vysazení steroidů, kdy účinně pomáhá tlumit silnou katabolickou 
fázi, která po vysazení anabolik nevyhnutelně nastává. Není třeba ani 
uvádět, že všechny tyto postupy jsou podle antidopingových směrnic 
zakázány a provinilci podléhají nekompromisním trestům. Clenbuterol 
tak nelze podat sportovcům ani v jeho hlavní indikaci, jakou jsou ast-
matické potíže. 

Tvrzení cyklisty, že příčinou pozitivního testu bylo kontaminované 
hovězí maso, pobouřilo španělské pěstitele. Používání Clenbuterolu 
v živočišné výrobě je v Evropské unii již léta zakázáno a ve Španělsku 
se tento zákaz přísně dodržuje. O tom svědčí i tisíce negativních kontrol 
hygieniků v posledních letech. 

Contador by podle tohoto verdiktu byl nejen potrestán zastavením 
činnosti, ale přišel by i o titul vítěze Tour de France 2010. Tím by se stal 
v pořadí druhý Andy Schleck z Lucemburska. Spravedlnost tentokrát 
nebyla slepá. Když se totiž v samotném závodě v rozhodující etapě 3 km 
před cílem ve vražedném stoupání na Port de Bales (1755 m. n. m.) chys-
tal Andy nastoupit k trháku, po několika silných záběrech do pedálů mu 
spadl řetěz. Španěl Contador jel kousek za ním a podle cyklistické etiky 
říkající „Lídr se poráží jen v boji“ měl počkat. Jenže on v tu ránu vyrazil 
jako zběsilý a v průběžném pořadí Andyho o 8 vteřin předstihl. Media to 
označila jako zločin na „Staré dámě“! Schleck tehdy na podraz reagoval 
slovy: „Teď mám žaludek plný hněvu a doufám v odplatu. Nebylo to fér, 
ale co na to mám říct. Já bych tímto stylem ten trikot nechtěl.“ 

Contador by se tak stal druhým vítězem nejvýznamnějšího cyklistic-
kého závodu světa, který byl dodatečně diskvalifikován pro doping. V r. 
2007 zbavil doping titulu Američana Floyda Landise. 

Poslední zpráva ČTK z 22.2.2011 uvádí: Ačkoli Albertu Contadorovi 
španělský svaz před třemi týdny udělil roční trest zákazu startu, hvězdný 
cyklista uspěl se svým odvoláním a obranou, že se mu zakázaná látka 
dostala do těla z masa. Proti rozhodnutí svazu se nicméně mohou 
odvolat UCI a Světová antidopingová agentura WADA, jejichž zástupci 
už spolu podle předsedy UCI McQuaida o verdiktu Španělů hovořili. 
„Včera jsme dostali dalších 35 stránek spisu od španělské federace. 
Necháme to přeložit, pak to probereme s WADA a uvidíme. Třeba 
se neodvoláme,“ uvedl McQuaid k dalšímu postupu. Prozatím tedy 
možnost, že se Contador stane po Floydu Landisovi druhým cyklistou 
v historii, jenž dodatečně přijde o vítězství z Tour de France, padla. 

Na definitivní závěr případu si tedy ještě nějaký měsíc budeme muset 
počkat.  (jn)

EDVARD VALENTA (1901-1978) JE TEN, KTERÝ DRÁŽDIL SOUDRUHY

Do titulku jsme si vypůjčili nadpis, který ke svému článku v Lidových 
novinách použila J. Machalická (1). O koho se jedná? Edvard Valenta 
byl novinář, cestovatel a spisovatel, který „v sobě spojoval mistrně 
zvládnuté řemeslo publicistiky, vyznačující se jazykovou kultivovaností 
a přehledným podáním, se schopností pronikavé psychologické analýzy, 
kterou uplatnil na velkých románových plochách. Jeho samozřejmý 
demokratismus a nezkorumpovatelná povaha byly „příčinou“ 
Valentových věčných ústrků ze strany komunistického režimu, jenž mu 
dovolil se literárně připomínat jen zřídka v krátkých „liberalizačních“ 
mezietapách“ (2).

Edvard Valenta pocházel z rodiny lékaře, narodil se v Prostějově 22. 
ledna 1901. Po maturitě v r. 1918 krátce studoval na brněnské technice, 
záhy však z ní odešel a věnoval se novinářství. V r. 1920 nastoupil 
do brněnské redakce Lidových novin, kde s výjimkou let 1940-1942 
(okupační režim mu novinařinu zakázal) působil až do února 1948. 
Spolu se svým kolegou Bedřichem Golombkem byl nejvýraznějším 
představitelem „moravské větve“ Lidovek, které platily za nejkvalitnější 
liberální deník první republiky. V redakci Lidovek se postupně uplat-
nil takřka ve všech žánrech: psal zpravodajství, soudničky, sloupky, 
reportáže, divadelní kritiky. Nakonec se stal vedoucím redaktorem 
kulturní a literární rubriky a psal i politické úvodníky. 

Jeho prvním významným spisovatelským počinem je knižní zpra-
cování příběhů českého polárníka Jana Welzla z třicátých let, na 
kterém pracoval společně s přítelem Bedřichem Golombkem. Jan 
Welzl, o němž jsme psali ve Fac. nostra č. .64-65, vyprávěl své příběhy 
z dalekého severu brněnským redaktorům od r. 1929. Postupně pak 
vyšly knihy Třicet let na zlatém severu (1930), Trampoty eskymáckého 
náčelníka v Evropě (1932) a další. 

V r. 1937 se Valentovi dostalo příležitosti procestovat Spojené státy 
a Kanadu a na závěr svého šedesát tisíc kilometrů dlouhého putování 
poznat kus Západoindického souostroví. Cestu sponzoroval jistý 
štědrý mecenáš jménem Baťa.Vinou světové války pak vydal první část 
svých reportáží v knize „Světem pro nic za nic“ až v r. 1947, a druhou, 
věnovanou nejsilnějším zážitkům z pobytu na Floridě, Kubě, Haiti, 
Portoriku, Martiniku, Trinidadu a Guayanách a na Madeiře pod titulem 
„Nejkrásnější země“ až v r. 1958. 

Za války v knize „Druhé housle“ (1943), v níž zpracoval po-
hnuté osudy lékaře a cestovatele Emila Holuba, se přiblížil žánru 
životopisného románu. 

Hned v únoru 1948 byl spolu s řadou demokraticky orientovaných 
autorů „vyakčněn“ ze Syndikátu českých spisovatelů, později i ze Svazu 
novinářů, a byl také prvním redaktorem Lidových novin, vyhozeným 
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na dlažbu poté, co do vedení deníku nastoupil režimem podporovaný 
Jan Drda. V prosinci 1948 byl dokonce zatčen, v červnu 1949 odsouzen, 
a přestože ve vězení nepobyl tak dlouho, jako mnoho jiných politic-
kých odpůrců režimu, půlroční věznění se projevilo nepříznivě na jeho 
zdravotním stavu. 

Z jeho prozaické produkce je nejpozoruhodnější román Jdi za 
zeleným světlem. Je to první česká próza z 50. let, která se vymkla socialis-
tickému realismu a vrátila se k psychologickému románu. Hrdinou je 
intelektuál, který se za protektorátu přestěhuje na samotu a postupně 
je vtahován do riskantních protiokupačních aktivit. Nejen volbou 
hrdiny, ale i líčením odboje, na který měli tehdy patent jen komu-
nisté, ležel román režimu v žaludku a od jeho prvního vydání v roce 
1956 se ho do pádu totality podařilo vydat jen jednou (1965). Román 
prostě nebylo radno připomínat, ale přesto se jej podařilo v roce 1985 
zdramatizovat a uvést v Městských divadlech pražských (režie Karel 
Kříž). Kromě zdrcující kritiky Jiřího Hájka v Rudém právu protestoval 
i ředitel Československého spisovatele Jan Pilař, protože najednou 
se objevil požadavek nového vydání, což soudruzi nemohli připustit. 
K zákazu inscenace sice nedošlo, ale odehrálo se pár repríz a pak se 
v tichosti stáhla. Do listopadu bylo pět let a příliš dráždit soudruhy 
nebylo radno...(1)

K tématu postavení intelektuála se Valenta vrátil ještě v hořké novele 
Trám (1963). Je příznačné, že poslední dvě Valentova díla – vzpomínky 
na Tomáše Baťu Žil jsem s milionářem (Kolín nad Rýnem 1980) 
a detektivní novela Žít ještě jednou (Kolín nad Rýnem 1983) vyšly až 
posmrtně a v exilu. Edvard Valenta zemřel v Praze 21. srpna 1978. Od 
člověka, který poznal svět, stojí za to si přečíst úryvek ze závěrečné 
kapitoly cestopisu „Nejkrásnější země“: ...Co jsem viděl: země udivu-
jící, fantastické, dojímající, groteskní, stísňující, sensační, povznášející, 
veliké propasti i nesmírné vodopády, rajská pobřeží tichomořská, štíty 
Skalných hor a Sierry Nevady, barevné rozlehlosti pouští i oceánů 
– překvapen utvrzoval jsem se v tom, co se vtíralo po celou cestu tolikrát 
a tolikrát a včem teď, v poslední hodině, spatřuji největší zisk své cesty: 
má rodná zem je krásná. Nevím, zda je nejkrásnější na celém světě; 
ale jistě jí k tomu nechybí mnoho. ... Je u nás tisíc krajin a krajinek, 
před nimiž by i velmi náročný cizinec , znalý všech divů světa a všech 
slavných turistických es, stanul a strnul v úžase a v pokorném dojetí nad 
krásami tohoto světa. Má země by mi byla krásná, i kdyby byla škaredá; 
ale je krásná .... 

A na závěr ještě úryvek z rozhovoru, který vedl český náčelník 
Eskymáků Jan Welzl s ošetřujícím lékařem během svého pobytu 
v Brně, kde se rodily neuvěřitelné reportáže z jeho příhod: 

...Jedna sestra přiběhne shora: „Pan doktor říká, abyste šli dál, přijde 
hned. Pojďte, já vás zavedu do ordinace.“ Teď tu stáli. Najednou se ozve 
na chodbě mocný hlas: „Sestry! Největší nože, největší dláta, největší 
kladiva, kleště a pily pro pana Welzla!“ Trhl sebou a zbledl. Lékař se 
objevil ve dveřích potlačuje úsměv nad svým šprýmem. „Pěkně vítám, 
pane Welzl, co je?“ „Á, pan doktor! Já bych si vás netrófal obtěžovat, 
ale tady mně říkal pan redaktor, že byste mně, pane doktore, spravil 
zadarmo prst na noze. Ale já zadarmo né, já vám dám za to knihu.“ 

„No dobrá, no dobrá, 
uděláme to. Počkejte tady, já 
si jenom umyji ruce, já hned 
přijdu.“ Zůstali sami. Welzl 
se zastavuje před skleněnou 
skříní plnou nástrojů.

„Poslóchété, vy, copak 
ty to tady majó, jezus-
mankote, samy nože! to 
tém snáď řežó lidi?“ „No to 
se rozumí.“ „A klešče! Co s 
tém?“ „No s tím zas trhají 
kosti, vnitřnosti, nehty.“ „Ja, 
jezusmarja! A tady načisto 
aji pila. Ale s tém přece 
neuřezávajó nic liďom!“ 
„Ale jak by ne, uřezávají.“ 
„A co prosím vás, snaď 
né nohu!“ „Nohu, jedna 
dvě uříznou nohu. I ruku 
uříznou. I hlavu, jedna dvě, 
ale pak ji zas přišijí a je 
dobře.“ Nad tím stojí chvilku 
mlčky, zaražen. „No vite, poslóchéte, to my taky u nás všelijaky ruzny 
operace děláme, ale uříznut hlavu, to bych si já netrófal, vite, dyť přeci 
ten člověk by mně při tém mohl aji umřít!“

Ale úcty si dobyl honem zpět statečností, s níž snášel, leže na stole 
lékařův zákrok. Funěl, pot mu vyrazil na zbledlém čele, držel se pevně 
rukama stolu, zatímco lékař byl shrben nad jeho nohou a rýpal se 
mu v ní nožem. (pozn.: Welzl měl zanedbané paronychium před léty 
omrzlého palce)

„Bolelo to pane Wezl?“ „Nepté se a obuj mně fusaklu a botu. To 
my u nás na severu musime byt na iny věci zvykli. Pane doktore, tady 
máte knihu. Stóji sedmdesát korun, ale já vam ju dávám zadarmo 
aji s podpisem.“ „Ale, pane Welzl, to já zdarma nechci, já vám to 
zaplatím!“ „No jak myslite, pane doktor, ale byt to nemuselo. Tož ja, 
ja, tož dobrá, ja, zapomněl bych poděkovat, ja, ale u nás na severu 
se neděkuje. U nás, tam só holt jiny lidi. Tam neděkujó. Tam řeknó: 
tož se oběs za svó dobrotu. Tož voni só nevzdělany. Tož tak. Ja, tož 
maucta, maucta, pane doktor, tož děkuju!“

Ani příliš nekulhal, jenom se chvílemi díval na svou nohu. .... 
V lednu si připomínáme 110. výročí spisovatelova narození. 

( J. Novák)
1. Machalická J.: Ten, který dráždil soudruhy. Lid. Nov. 19. ledna 2011
2. jp: Valenta Edvard – český publicista a spisovatel. www.libri.cz
3. Novák J.: Nejdobrodružnější český spisovatel – Jan Welzl – se narodil 

před 140 léty. Fac.  nostra č. 64-65/2008
4. Valenta E.: Nejkrásnější země. Čs. Spisovatel, Praha 1958
5. Golombek B., Valenta E.: Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě. 
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250 LET OD NAROZENÍ ZAKLADATELE NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
KAŠPAR MARIA ZE ŠTERNBERKU (1761-1838)

„Když roku 
1837 bývalo 
se v Praze 
shromáždění 
n ě m e c k ý c h 
přírodozpytců 
a lékařů, ne-
opominul jsem 
též přítomen 
býti a co možná 
se vyznačiti,“ 
napsal český 
vědec Jan 
E v a n g e l i s t a 
Purkyně. Psal 
svým jazykem 
o shromáždění, 

kde 19. září 1837 přednášel „O žlázách 
žaludečních a o přirozené povaze trávení“ 
a kde uprostřed výkladu v geniální zkrat-
ce několika větami nastínil přírodovědecky 

zdůvodněnou buněčnou teorii. Pražskému 
shromáždění středoevropských přírodovědců 
předsedal tehdy nestor české přírodovědy, 
skoro sedmasedmdesátiletý Kašpar Šternberk. 
Byl to přírodovědec stejně jako Purkyně 
světového jména, především spoluzakladatel 
nauky o pravěkém rostlinstvu, spoluzakladatel 
fytopaleontologie.

Hrabě Kašpar Šternberk byl český aris-
tokrat z prastarého českého šlechtického 
rodu Divišů z Divišova, který si uprostřed 
13. století vystavěl hrad Šternberk na Sázavě 
a podle něj se začal nazývat „ze Šternberka“. 
Kašpar byl nejmladším ze synů hraběte Jana 
ze Šternberka a jeho manželky Anny Jozefy 
rozené Krakovské z Kolovrat, narodil se jako 
osmé dítě svých rodičů 6. ledna 1761. Jako 
nejmladší potomek mužského pohlaví měl být 
podle rodových zvyklostí zasvěcen duchovnímu 
stavu. Měl francouzského domácího učitele 
a jeho základní vzdělání bylo tedy podle 

tehdejší šlechtické módy francouzské. Uměl 
ovšem německy, naučil se i česky.

Hrabě Kašpar studoval teologii v Collegium 
germanicum v Římě. Přišel do Říma roku 1779, 
skoro osmnáctiletý. Studoval se zaujetím, avšak 
s mnohem větší pílí četl v německém kolegiu 
knihy o umění a německou krásnou literaturu. 
Učiteli byl hodnocen jako žák velmi schopný, 
ale též bez respektu k autoritám. Když se 
císařem habsburské monarchie v roce 1780 stal 
Josef II., došlo k zásadním reformám. Josef II. 
proti katolické církvi uplatňoval princip prio-
rity zájmů občanské společnosti. Projevilo se to 
tím, že odejmul církvi statky, z nichž bylo kole-
gium vydržováno, a rakouské studenty z ko-
legia jednoduše odvolal. Hrabě Kašpar však 
mohl dostudovat a po disputaci z církevního 
práva se stal „theologus absolutus“. Vyvázal se 
tak z životní dráhy, k níž byl rodem určen.

V roce 1785 byl jako kanovník uveden do 
kapituly v Řezně a o dva roky později zaujal 

Tomuto indickému dědečkovi jsme vytrhli 
vykotlaný zub
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místo kanovníka i ve Freisingu. Stal se biskup-
ským dvorním a komorním radou, roku 1791 
dokonce tajným radou, avšak v těchto hod-
nostech se zprvu zabýval jenom hospodářskými 
záležitostmi, na prvním místě správou biskup-
ských lesů. Při svých cestách do Čech se stýkal 
s okruhem vzdělanců kolem přírodovědce 
a lékaře Johanna Mayera. 

Od roku 1790 se začal zabývat přírodo-
vědeckou prací. Stal se předním členem proslulé 
Botanické společnosti v Řezně, která nakonec 
zasedala v jeho domě na okraji města s bohatou 
knihovnou a uprostřed jeho skvělé botanické 
zahrady. Od r. 1795 přispíval i do odborného 
periodika Botanisches Taschenbuch.

Hojně cestoval, do Francie, do Alp, ale také 
na Šumavě. V horách jej zaujaly lomikameny, 
které se staly předmětem jeho botanického 
studia. V roce 1810 o nich vydal zásadní spis 
„Revizio saxifragarum“ („Přehled lomikamenů 
v obrazech“), kterým se včlenil mezi přední 
botaniky své doby.

V roce 1804 byl s mohučským arcibisku-
pem Dalibergem v Paříži svědkem korunovace 
Napoleona Bonaparta císařem Francie. V roce 
1808 zemřel v Čechách jeho starší bratr Jáchym 
a protože nejstarší bratr Jan zemřel už dříve, 
musel se hrabě Kašpar ujmout správy rodové-
ho majetku, kterým bylo především panství 
Radnice v západních Čechách. K převozu 
připravená knihovna a sbírky byly už uskladněny 
v kanovnickém domě uprostřed města, když na 
Řezno roku 1809 zaútočila francouzská vojska. 
Kolem Šternberkova domu botanickou zahra-
dou prošla jízda a dělostřelectvo a v zahradě 
nezůstal kámen na kameni. Kanovnický dům 
ve městě se sbírkami a knihovnou unikl vydran-
cování prý jenom tím, že vojáci v něm pronikli 
nejprve do sklepa s bohatými zásobami vína. 
Byli jím zaujati natolik, že knihy a sbírky ne-
chali na pokoji. Ty se pak dostaly do Čech bez 
úhony. Dnes se nalézají ve fondech Národního 
muzea v Praze.

Ve Francii se Šternberk seznámil s mnoha 
významnými osobnostmi z řad přírodovědců, 
mj. s Alexandrem von Humboldtem, a eli-
tou francouzských paleontologů a botaniků. 
Známostí nejvýznamnější však byl proslulý 
geolog a paleontolog Barthélémy Faujas de 
Saint-Fond z toho důvodu, že u Šternberka 
podnítil zájem o zkoumání zkamenělého rost-
linstva. Pro rozvinutí tohoto zájmu se událostí 
zásadního významu stalo přestěhování hraběte 
Kašpara z Řezna do západních Čech, na Březinu. 
Šternberský rodový velkostatek byl v podstatě 
feudálním podnikem a zůstal jím potud, pokud 
poddaní museli robotovat, tj. až do roku 1848, 
kdy byla robota zrušena. Na radnickém panství 
však byla ložiska kamenného uhlí a železných 
rud, která doslova vyzývala k podnikání. Hrabě 

Kašpar se jako podnikatel zajímal o využití 
kamenného uhlí, jako ekonom psal také o pěs-
tování brambor a o pěstování kukuřice. V roce 
1826 byl dokonce zvolen předsedou Vlastenecké 
hospodářské společnosti pro České království. 
V r. 1825 byl jedním z klíčových podílníků 
Pražské železniční společnosti, která po koňce 
z Českých Budějovic do Lince získala v r. 1827 
koncesi na stavbu naší druhé koňské železniční 
dráhy od stanice Bruska na okraji Prahy přes 
Lány, Vejhybku až k pile v polesí Píně (měla 
dále vést přes Radnice do Plzně). Vyměřoval 
ji Joachim Barrande, který při tom učinil řadu 
přírodovědných objevů. 

Ložiska kamenného uhlí na radnickém 
panství ukázala Šternberkovi v plné šíři 
zkamenělé rostlinstvo mladších prvohor. Byl 
jím badatelsky zaujat natolik, že soustavným 
výzkumem dospěl k mimořádně závažným 
závěrům. Dokázal rozlišit nejstarší kame-
nouhelnou květenu, dále květenu mladšího, tzv. 
„přechodného“ období a nakonec nejmladší 
květenu hnědouhelnou. Jako vynikající botanik 
rozeznal, že mezi kamenouhelnou květenou 
a rostlinstvem doby, v níž pracoval, jsou jen 
velmi neurčité souvislosti, a tím pootevírat 
cestu k otázce, jak se stalo, že tato karbon-
ská květena zanikla? Dobovou odpovědí byla 
teorie o kataklysmatech, o katastrofách v geo-
logické minulosti naší planety, jimiž rostlinstvo 
a živočišstvo z větší části nebo zcela vyhynulo 
a muselo tedy být obnoveno, případně znovu 
„stvořeno“.

Šternberk spolu s Karlem Bořivojem Preslem 
a Augustinem Cordou v letech 1820-1838 
vydával společné dílo - německy psaný „Pokus 
o geograficko-botanický výklad rostlinstva 
prasvěta“. Stal se tak s mladším Brongniartem 
spoluzakladatelem fytopaleontologie. Jeho dílo 
náleží právem k největším vědeckým výkonům 
našeho národního obrození.

Stal se autorem tří svazků dvoudílného 
„Nárysu dějin českých dolů“ z let 1836 až 1838. 
Jako botanik se hluboce zajímal o minulost 
českého rostlinopisu, a protože česky znal, 
mohl důkladně prostudovat i česky psané 
botanické práce hlavně z 16. století. Výsledkem 
byl spis o dějinách botaniky v Čechách. Byl 
psán německy, avšak do češtiny jej přeložil 
a roku 1819 vydal zakladatel první novočeské 
básnické školy Antonín Puchmajer. A tak 
se Šternberkovo „Pojednání o bylinářství 
v Čechách“ stalo vlastně prvním naším česky 
tlumočeným přírodovědeckým spisem obroze-
necké doby, který vznikl v Radnici, tam, 
kde Puchmajer farářoval. Překlad vznikal 
v době, kdy Josef Jungmann nevěřil, že by 
o přírodovědeckých problémech bylo možno 
psát českým jazykem. Byl vydán dva roky před 
tím, než Jan Svatopluk Presl začal vydávat 

česky psaný encyklopedický časopis „Krok“. 
A je nesporné, že Puchmajer překládal spis ve 
spolupráci s autorem pojednání, který pobýval 
na nedaleké Březině.

Šternberk si uvědomoval, že i nejbohatší 
přírodovědecké sbírky a knihovny mohou za-
niknout v důsledku lhostejnosti a netečnosti 
dědiců. Z těchto úvah vyšla bezprostřední idea 
vybudovat Muzeum Království českého, které 
by mohlo rozvíjet i Šternberkův vědecký odkaz. 
Dne 15. dubna 1818 vydal nejvyšší purkrabí 
hrabě František Antonín Kolovrat-Libštejnský 
provolání k založení Společnosti vlastenec-
kého muzea, a o pět let později byly potvrzeny 
její stanovy s tím, že členy Společnosti mohou 
být jenom ti, kdo znají nejenom německy, ale 
i česky, a že sekretář musí aktivně ovládat 
němčinu i češtinu. Prvním muzejním preziden-
tem se stal Kašpar Šternberk. Byl jím patnáct 
let, až do své smrti. Šternberk do muzea začlenil 
také rozsáhlý herbář, který Tadeáš Haenke 
dovezl z Latinské Ameriky.  Krameriovy c.k. 
vlastenecké noviny v článku „Vlastencům“ 
uváděly: „… vzniká Národní Muzeum, jehož 
hlavní oučel jest zachování jazyka, zachování 
národu českého“. Muzeum Českého království 
se stalo základnou přírodovědecké práce. 

Jednoho dne roku 1822 se u chebské 
Komorní hůrky objevil Kašpar Šternberk spolu 
s Johanem Wolfgangem Goethem a s mladým 
švédským učencem Jönsem Jakobem Berzeliem. 
Spor o to, zda jde o vyhaslou sopku či nikoliv, 
který už roku 1773 otevřel vedoucí představitel 
českého osvícenství Ignác Born, se blížil 
k závěru. Spor se Šternberk rozhodl vyřešit 
tak, že dal do nitra Komorní hůrky razit štolu, 
aby bylo zřejmé, že tento geologický útvar není 
výsledkem dávného požáru podzemní uhelné 
sloje, ale že jde vskutku o vyhaslou sopku. 

Díky Šternberkově mezinárodní vědecké auto-
ritě se nakonec roku 1837 Praha stala dějištěm 
již patnáctého shromáždění německých (vlastně 
středoevropských) přírodovědců a lékařů.

Byla to též autorita Šternberkova, která 
umožnila, aby od roku 1827 česky začal vycházet 
Časopis českého muzea. Palacký v roce 1868 
při příležitosti padesátého výročí založení 
Národního muzea oslavil právě jeho prvního 
prezidenta Kašpara Šternberka tím, že vydal 
jeho poučnou autobiografii („Paměti“ - 1868). 

 Kašpar Maria hrabě ze Šternberku zemřel 
po opakované mozkové příhodě na svém 
březinském sídle 20. prosince 1838. 250. výročí 
jeho narození připomněla i Česká pošta 
vydáním 43-korunové známky. Jeho jméno je 
zvěčněno mezi dalšími pod okny Národního 
muzea v Praze. 

*Haubelt J.: Kašpar Šternberk. Přemožitelé 
času č. 8, 1988, s. 112-116

(J.Novák)

150 LET OD NAROZENÍ JIŘÍHO STANISLAVA GUTHA-JARKOVSKÉHO 
(1861-1943)

Jiří Guth se narodil 23. ledna 1861 v Heřmanově Městci jako 
šesté z osmi dětí revidenta hlavních důchodů Jeho Osvícenosti pana 
Ferdinanda, knížete Kinského. Když si jeho otec jako jednačtyřicetiletý 
bral za manželku šestnáctiletou nevěstu Barboru, byl úředníkem v paláci 
Kinských na Staroměstském náměstí. Tady se rodičům také narodilo pět 
dětí, jen dvě však přežily do dospělosti. Rok před narozením Jiřího se 
rodina přestěhovala do Heřmanova Městce, služné otce jako důchodního 
se zvýšilo na 800 zlatých ročně, k tomu dostala rodina byt a deputát 
s krávou. 

Od mládí měl malý Jiřík zdravotní problémy. Po pádu ze žebříku začal 
koktat. Ve svých Pamětech napsal: „... od chvíle, co paměť sahá, snáším 
trudy a útrapy jedné nejohyzdnějších, nejsměšnějších a nejtrapnějších vad 
tělesných.“ Koktání se zbavil až jako čtyřicetiletý, když byl přemluven 
k přednáškám a postupně nabyl v řeči jistotu a zbavil se předchozího 
ostychu. 

Na piaristickém gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou se styděl za svoji 
krátkozrakost. Doma v zásuvce našel starý lorňon a pokradmo se pak 
jedním sklíčkem díval na tabuli. 
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Často jej trápil střevní katar, takže i v noci musel vycházet z domu do 
nevlídného zákoutí v temném rohu dvora, vedle chlívku, kde chrochtal 
vepř. Ráno, když vstával, měl na židli připravený škopíček a v něm hrnec 
s vodou. To byla ranní toaleta gymnaziálního studenta. Jako sedmnácti-
letý přišel na pražskou univerzitu. Zpíval v Hlaholu, navštěvoval var-
hanickou školu. O Sokol neměl zájem, nedělní výlety ho nelákaly. Ještě 
tak sednout si na lavičku na nábřeží Vltavy a kochat se pohledem na 
Hradčany v zapadajícím slunci. 

Na nějaké sportování tehdy nijak nepomýšlel. Tři roky mu trvalo, 
než se na občanské plovárně naučil plavat. „Poněvadž tělo bylo stálým 
sezením a nedostatkem cviku zmoženo a zesláblé, nedoučil jsem se ani 
léta následujícího a teprve v období třetím jsem vykonal zkoušku, ale 
únavou jsem ji odstonal a vyležel poté asi dva tři dny.“

V necelých dvaadvaceti letech dokončil studium na filozofické 
fakultě a stal se prvním doktorem filozofie na právě ustavené české 
univerzitě. Udělal si státní zkoušky, aby mohl vyučovat na gymnáziu 
filozofii, matematiku a fyziku. V záři 1883 nastoupil jako vychovatel 
mladých princů v rodině Schaumburg-Lippe na náchodském zámku 
a v Ratibořicích. 

První Guthův počin před nástupem v aristokratické rodině bylo za-
koupit si frak. Často později nošení fraku zdůrazňoval nejen jako nutné 
společenské dekorum, ale jako symbol duševní noblesy. „Dvorní etiketa, 
třeba vypadala přísně španělská, nikdy nebyla mi břemenem, poněvadž 
byl to jen jistý pořádek...slušný společenský tón, který usnadňoval 
vzájemný styk. Převlékání do fraku ke každému diner a super... brzy 
jsem si přivykl.“ 

V r. 1888 se vrátil do Prahy na akademické gymnázium, později přešel 
na gymnázium v Žitné ulici. V r. 1891 přišel na střední školy výnos ra-
kouského ministra školství Paula Gautsche o tělesné výchově. Výnos 
tehdy na školách vzbudil poprask a zděšení a na několika konferencích 
se projednávalo, jak zanedbávanou tělovýchovu na školy zavést. Jiří 
Guth se ve výnosu všimnul pasáže, vybízející učitelstvo, aby sledovalo, 
jak si v tělesné výchově počínají v cizině. Pokud by měl někdo zájem 
porozhlédnout se po světě, ministerstvo bude takovou snahu podpo-
rovat. Guth si okamžitě požádal o stipendium do Francie a obratem 
obdržel dvě stě zlatých. O prázdninách se vydal do Paříže. Jeho kolega 
ze studií František Drtina, v Paříži pobývající, mu doporučil zakou-
pení několika zajímavých knížek o tělesné výchově, jejichž autorem 
byl „jakýsi Coubertin“. Aristokratického barona Coubertina Guth 
úspěšně vyhledal, a ten mu poskytnul audienci. Vedli spolu rozhovor 
o tělesné výchově v Čechách, o sokolstvu, o tělovýchově ve Francii. 
Tehdy ještě ani zmínka o nějakých olympijských hrách. Guth se ještě 
rozjel do Alžírska a Tunisu a vrátil se domů. Příznačné bylo, že zpráva 
ze „služební“ cesty na 37 půlstranách, psaná česky, nebyla ředitelem 
gymnázia v Žitné ulici přijata a Guth ji musel do druhého dne přinést 
německy. V původní české verzi Guth na závěr napsal: „..Ale neztrácej-
me ze zřetele, že chceme-li naší mládeži dáti tělo mohutné, činíme to jen 
proto, aby z něho se stal oddaný, poslušný sluha toho, co v člověku je 
nejsvětějšího a nejvážnějšího – inteligence.“ 

V r. 1883 přišel Jiří Guth na klatovské gymnázium. Řediteli se šel 
představit, jak jinak než ve fraku, poněvadž „tenkrát k císaři pánu cho-
dilo se k dopolední audienci ve fraku. Tak tedy frak!“ Do Klatov za ním 
o rok později přišel dopis barona Coubertina, v němž jej žádal, aby mu 
poslal adresy českých spolků, které by měly být pozvány do Paříže ke 
kongresu k obnovení olympijských her. Guth dodal do Paříže asi deset 
adres, ale na pozvání ke kongresu neodpověděl kladně nikdo. Nejel tam 
ani Guth, a chyběly i mnohé sportovní a tělocvičné spolky z jiných zemí. 
Přesto kongres zvolil Mezinárodní olympijský výbor (MOV), ačkoliv 
většina z navržených členů se pařížského kongresu vůbec nezúčastnila. 
Jedním z nich se stal i Jiří Guth. Coubertin zřejmě již tehdy v Českém 
království viděl sportovní zemi s rozvinutou tělovýchovou, a Guth byl 
zřejmě jediným, koho z Čechů znal osobně. A tak se Jiří Guth stal 
jediným zástupcem MOV, jehož vlast neměla státoprávní suverenitu. 

V Klatovech začal používat také své druhé jméno – Stanislav 
Jarkovský. Vypůjčil si je „od nějakého pana fořta na Náchodsku“ 
a vysvětluje proč: „Toto příjmení, které jsem si přidal ke svému rodnému 
jménu, trochu německému, trochu židovskému, chrání český původ 
můj.“

 MOV pak připravil první novodobé olympijské hry, které se 
uskutečnily v r. 1896 v Aténách. Jiří Guth byl jediným Čechem, který 
do místa konání jako pozvaný člen MOV zavítal. Nadšení Guthovo 
z této celosvětové sportovní novinky jeho okolí po návratu domů 
příliš nesdílelo. A tak z klatovského poklidu, kde „devítihodinový 
signál, kterým stateční dragouni svolávali se na kutě od svých kuchařek 

a kyprých dívek pošumavských 
z podloubí neb průjezdů starých 
domů“ začal burcovat: „Proto jsme 
vzkřísili hry olympijské, aby bylo 
možno povznést výchovu tělesnou, 
dege-nerovanou za našich dob, aby 
zdatnost tělesná a tím i pružnost 
duševní se povznesla.“

Na podzim 1896 dostal Jiří 
Guth profesorské místo na gym-
náziu v Truhlářské ulici, a tak se 
přestěhoval opět do Prahy. Od 
této chvíle se všemi silami snažil 
o ustavení Českého olympijského 
výboru a o účast samostatné české 
národní reprezentace na olympij-
ských hrách. V Paříži v r. 1900 se 
to ještě nepodařilo, ve Stockholmu 
v r. 1912 však již startovalo 50 
českých závodníků. Tyto hry se staly prvním přesvědčivým vítězstvím 
Coubertinovy ideje moderního olympionismu. 

V r. 1900 byl z Guthovy iniciativy založen Český olympijský 
výbor (ČOV). Guth byl zvolen jeho předsedou, a zůstal jím až do 
r. 1929 (v ČSR jako ČSOV). Přestože se útoky na českou sportovní 
autonomii ve sportovním hnutí vystupňovaly, Jiří Guth ji dokázal 
uhájit. Neubránil se však povzdechu: „Zatím tedy, co Rakousko bralo 
Čechům jejich práva jedno po druhém, co naši poslanci více nebo 
méně zoufale bili se ve Vídni, aby zachránili, co se ještě dalo, zatímco se 
v Čechách germanizovalo o překot – česká veřejnost, nejen sportovní, 
očekávala od středoškolského profesora, že obhájí neudržitelnou pozici, 
a když jeho protivníci, jako byla rakouská vláda, choť císařovy vnučky 
a veškeren vídeňský a rakouský sportovní svět nabývaly vrchu, byl jsem 
doma zahrnován výčitkami...Berlín hrozil nepokrytě, že nás na hry do 
Berlína jako Čechy nepustí.“ (Pozn.: OH 1916 se měly konat v Berlíně). 
Nicméně na olympijském kongresu v červnu 1914 na pařížské Sorbonně 
(kromě J. Gutha, člena MOV, se zúčastnili i Josef Rössler-Ořovský, 
sekretář ČOV a dr. Josef Scheiner za ČOS) při hlasování nebyli Češi 
uznáni za samostatný národ. 

O měsíc později vypukla první světová válka. Činnost ČOV byla 
v říjnu 1916 na zásah policejního ředitelství ukončena. Guth byl 
přinucen rezignovat na členství v MOV. Oznámil to formálně v místním 
tisku, Coubertinovi ani MOV to však nikdy nesdělil. 

Po skončení války v r. 1919 byl prozatímně přidělen kanceláři pre-
zidenta republiky a pověřen věcmi, týkajícími se obřadnictví. Sám se 
nazýval obřadním úředníkem. „Musel jsem celou řadu našich pánů 
naučiti, jak si mají při různých státních projevech a obřadech počínati, 
aby nebyli pro smích mezi cizinci.“ 

V r. 1925 byl sice penzionován, v témže roce však se v Praze při 
olympijském kongresu sešel ještě jednou s baronem Coubertinem. 
Zatímco Coubertin na své předsednictví rezignoval a nadále zůstal jen 
„doživotním čestným předsedou MOV“, Guth zůstal členem MOV 
a předsedou ČOV nadále. Na zasedání MOV v r. 1939 však již neod-
cestoval – úřad říšského protektora mu cestu do Londýna přes četné 
urgence nepovolil. 

Celý život se Jiří Guth vyznačoval mimořádnou pracovitostí a kázní. 
Vstával ráno o páté, v létě sedl k otevřenému oknu a psal. Když 
přemýšlel, hrál si s nůžkami na nehty. Nepomáhal si ani čajem, ani 
kávou, nikdy nekouřil. Do spolčenosti chodil nerad, doma se cítil 
nejšťastnější. V dopisech manželce a synovi používal prostou a jadrnou 
češtinu. Jeho význam pro rozvoj mezinárodního a především českého 
olympismu je obrovský. Kromě svých funkcí v olympijském hnutí byl 
spoluzakladatelem a prvním předsedou České amatérské atletické unie 
a předsedou a redaktorem Klubu turistů. Dr. Jiří Guth Jarkovský přežil 
barona de Coubertina o šest let, zemřel ve válečných letech 8. ledna 
1943 v Náchodě. V lednu jsme si připomněli 150. výročí jeho narození. 

Z jeho díla uveďme alespoň některá: Cesta ještě nezarostla, Babí 
léto, Ulomené haluze, Na moři a za mořem, K slovanskému jihu, Na 
pokraji Sahary, Společenský katechismus, Pravidla slušného chování 
pro mládež, Obchodník gentleman, Paměti, Vývoj českého olympismu, 
Turistika. 

Pacina V.: Sport v království Českém. Mladá fronta 1986
Guth J.: Paměti I.-III. 1929

J. Novák
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VZPOMÍNKA NA SANDRA BOTTICELLIHO (1445-1510)

Pravým jménem Alessandro di Mariano 
Filipepi se narodil kolem roku 1445 ve 
Florencii v měšťanské rodině jako nejmladší 
ze čtyř synů Esmeraldy a Mariana Filipepi. 
Otci při jeho narození bylo již padesát a matce 
čtyřicet let, což byl v 15. století již věk velmi 
pokročilý. Pokud byl sám Boticelli za svého 
života často nemocný a neduživý, příčítali to 
lékaři vysokému věku rodičů při jeho narození. 
Povoláním byl jeho otec mistrem koželuhem. 
Nejstarší z bratrů Filipepi kupec Giovanni 
měl podle své vizáže přezdívku „Botticello“ 
(soudek), odkud také pochází později malířovo 
jméno. Stal se později úspěšným florentským 
bankéřem. Další bratr Antonio, pracoval 
jako zlatník. Právě on naučil malého Sandra 
prvním kreslířským dovednostem. Chlapce 
tak brzy začalo přitahovat malířské umění. 
Kolem roku 1460 byl svěřen do péče uznávaného 
malíře a bývalého mnicha Filippa Lippiho Po 
dvou letech studia se definitivně rozhodl stát 
se malířem. Podílel se i na Lippiho freskách 
v katedrále v Pratu. V Lippiho dílně pracoval 
do r. 1467. 

Později se v rodné Florencie seznámil se s bo-
hatým rodem Medicejských. Ti se o mladého 
umělce natrvalo jako obdivovatelé a mecenáši 
umění postarali a on pak v jejich domě pracoval 
po celý zbytek života. To si již otevřel i vlastní 
malířskou dílnu ve které pracoval společně se 
sochařem Verocchiem. 

První doloženou Botticelliho malbou je vý-
zdoba Sala della Mercanzeria z r. 1470. Později 
dekoroval kapli kostela Santa Maria Novella 
ve Florencii. Vytvořil zde svojí první verzi 
Klanění tří králů, na níž postavy zpodobnily 
význačné soudobé osobnosti, zejména členy 
rodu Medicejských. Dílo sklidilo mimořádný 
zájem a obdiv především ve vysokých vrstvách 
florentských měšťanů. Po roce 1478, kdy se 
umělcovy vztahy s rodem Medici ještě upev-
nily, začalo nejskvělejší období jeho tvůrčího 
života. Seznámil se kromě filozofů a básníků 
i s Marcilem Ficinem, který hlásal své ideály 

krásy a jejich aplikace v umění. Tyto myšlenky 
zásadně ovlivnily Sandrovu tvorbu. Jeho sláva 
narůstala a ateliér velmi dobře prosperoval, 
o čemž svědčí i počet žáků a pomocníků. V roce 
1481 jej papež Sixtus IV. pověřil realizaci tří fre-
sek v Sixtínské kapli. Pracoval tam se spoustou 
skvělých umělců. 

Se smrtí Lorenza z rodu Medicejských ztratil 
rod na popularitě a tím Sandrovi nastalo období 
velkých problémů. Po vyhnání Medicejských 
z Florencie se nakrátko stal duchovním vlád-
cem města zanícený kazatel Fra Girolamo 
Savonarola. Ten odmítal soudobé umění, jež dle 
něj nemělo dostatečně křesťanský obsah. Nechal 
spálit všechny obrazy, které byly označeny za 
provokativní, mezi nimi i mnoho Botticelliho 
aktů s náměty z předkřesťanské éry. Sandro se 
raději držel stranou všech událostí a více méně 
v hluboké mravní krizi se uzavřel do světa 
vlastní představivosti. 

Od r. 1501 začala ve výtvarném umění zářit 
jména jako Leonardo, Rafael či Michelangelo. 
Jejich díla zastiňovala všechna ostatní. Botticelli 
postupně zůstal zcela bez zakázek. V r. 1502 
byla jeho finanční situace označována za zoufa-

lou. Jako starý mládenec byl dokonce obviněn 
z homosexuálních styků se svými žáky. Nouze 
jej donutila obrátit se na některé své dřívější 
příznivce s prosbou o podporu. Ani se zdravím to 
nebylo dobré – chodil o dvou holích, protože se 
nemohl napřímit. Posledním uznáním rodného 
města bylo jeho jmenování do komise, která 
měla rozhodnout o konečném umístění sochy 
nové hvězdy na zdejším nebi Michelangelova 
Davida. Zemřel osamělý ve Florencii 17. května 
1510, tedy před 500 léty. Jeho rakev byla uložena 
do rodinné hrobky v kostele Ognissanti.

Dvě díla umělcova – Primavera z r. 1477 
a Zrození Venuše z r. 1482 jsou pokládána za 
vrchol evropského malířství. Jsou k vidění 
v galerii Uffizi ve Florencii. Někdy se uvádí, 
že předlohou k Venuši malíři byla krásná 
Simonetta Vespucciová, rodačka z Janova, pro-
vdaná za obchodníka Marca Vespucciho, bratra 
odvážného mořeplavce Ameriga, po němž byl 
pojmenován Kolumbem objevený kontinent. 
Boticelli snad Simonettu platonicky miloval. 
Zemřela mladá v r. 1476 na tuberkulózu. 

(jn)

Autoportrét

MALÍŘSKÝ GÉNIUS SI SÁHL NA ŽIVOT PŘED 120 LÉTY
VINCENT VAN GOGH (1853-1890)

Holandský malíř, syn protestantského faráře ve vsi Groot-Zundertu 
Vincent Willem van Gogh se narodil 30. března 1853. Rok před 

V i n c e n t o v ý m 
narozením jeho matka 
porodila mrtvé dítě, jež 
dostalo jméno Vincent 
Willem, a tak Goghův 
zvláštní vztah k rodičům 
vyrůstal právě z pocitu, 
že je jakýmsi náhrad-
níkem zemřelého bra-
tra. Vincent měl čtyři 
mladší sourozence, ale 
nejraději měl o čtyři 
roky mladšího bratra 
Theodora. By s ním od 
mládí v nejdůvěrnějším 
kontaktu, jak ukazu-
je jejich vzájemná 
k o r e s p o n d e n c e , 
probíhající od roku 
1872. Na Theeovi 

byl Gogh vlastně celý život finančně zcela závislý; teprve půl 
roku před smrtí prodal svůj první obraz, Červené vinice u Arles.
Na doporučení svého strýce, obchodníka s uměleckými předměty, se 
Gogh učil od roku 1869 v haagské filiálce Goupilova uměleckého 
obchodu; později pracoval u Goupila v Londýně a v Paříži. V březnu 
1876 byl propuštěn. Již před tím se vášnivě ponořil do studia bible; 
proto v dubnu 1876 nastoupil místo pomocného kazatele v Anglii, kde 
žil v neuvěřitelných podmínkách do konce roku. Pak se pokoušel doma 
studovat teologii, protože však nezvládl latinu a řečtinu, navštěvoval 
tříměsíční misionářskou školu v Bruselu a stal se kazatelem v hor-
nickém Borinage; staral se o chudé horníky a pomáhal jim do té míry, 
že zanedbával sebe. Proto byl roku 1880 pro nedůstojné vystupování 
církevní správou propuštěn.

Když se podruhé nešťastně zamiloval, hledal únik v kreslení. V letech 
1882 až 1883 se učil u malíře Antona Mauva v Haagu; kreslil podle 
živého modelu a namaloval první krajiny; v Haagu žil s prostitutkou 
Sien, s níž se chtěl oženit; když od něho odešla, utekl do samoty 
vřesoviště v Drenthe. 

Ukázkou poměrů, v nichž tehdy žil, je úryvek z románu (*): „...
V ateliéru topil jen několik hodin denně, v naději, že se teplo udrží. 
Kreslil hlavy a mezi tím opět počítal. Viděl jak dluhy den ze dne narůstají, 
i po celý leden praštěl venku mráz, musel topit dvakrát tak usilovně Autoportrét s obvázaným uchem

Zrození Venuše
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jako obyčejně, a vlastně by měli i dvakrát tolik jíst. Nešlo to. Vincent si 
kolikrát utrhoval, musel zanechat litografování, okrádal by Sien a děti, 
kdyby pokračoval v tom experimentování, které stálo tolik peněz. ... Od 
té bolesti zubů měl potíže s očima: každé ráno je měl slepené výměšky, 
nemohl je otevřít, dokud si je nevymyl převařenou vodou, a když několik 
hodin soustředěně kreslil, pálily ho jako věčný oheň. Už pokolikáté 
musel Thea požádat o zvláštní příspěvek. Když zaplatil dluhy a když se 
alespoň trochu najedli, zbývalo většinou příliš málo do příštího termínu. 
Několikrát se zhroutil, stejně jako loni po tom venerickém soužení. 
Před očima mu všechno zčernalo,klouzal do propasti a na chvíli ho 
ovládl strach ze smrti. ... Oči mu dělaly starosti. Nejdříve pomýšlel na 
to, jít k tomu doktorovi z obecní nemocnice, který ho vyléčil z kapavky. 
Ale už se neodvažoval k němu jít. Rostl v něm pověrčivý strach, že ta 
oční nemoc má něco společného s kapavkou, a že by to, chraň pánbůh 
– mohlo s sebou přinést novou léčbu....“ 

V letech 1883 – 85 žil u své rodiny v Nuenen; maloval zde krajiny 
a figurální kompozice; hlavním dílem tohoto holandského období je 
obraz Jedlíci brambor, který připravoval řadou kreseb a náčrtů; neusi-
loval o akademickou korektnost, ale hledal „velký výraz“. V blízkém 
Eindhovenu měl několik žáků, s nimiž maloval krajiny. V letech 1885 
– 86 pobýval v Antverpách, kde kreslil námořníky a studoval japon-
ský dřevoryt. Jeho malířskými vzory byli P. P. Rubens a J. F. Millet.
V letech 1886 – 88 žil Gogh v Paříži, kde zprvu navštěvoval Cormonův 
ateliér; u svého bratra, který o své vůli vedl v Goupilově obchodě obra-
zy neoimpresionistů, poznal díla Pissarova a Signacova a přejal jejich 
techniku. Více než k neoimpresionistům však inklinoval k P. Gauguinovi 
a E. Bernardovi. V letech 1888 – 89 pobýval v Arles, kam za ním v říjnu 
přijel Gauguin. Přítel přijíždí v říjnu 1888 a nachází zde Vincenta 
vyčerpaného prací. U Gogha se však začaly projevovat první příznaky 
duševní choroby, mezi malíři docházelo čím dál častěji k hádkám a 
Gauguin opustil Arles 23. prosince 1888. Po odjezdu svého přítele si 
Vincent v záchvatu šílenství uřízne ucho. Nemocný Van Gogh je umístěn 
do ústavu pro choromyslné. Po propuštění z ústavu ho trápí vidiny, noční 
můry a jeho sebevědomí chvílemi roste k nebesům, aby vzápětí kleslo 
k bodu mrazu. Hodně maluje. Tehdy vznikají slavné autoportréty, mimo 
jiné vlastní podobizna s dýmkou a vlastní podobizna s uříznutým uchem.
Všichni si o něm myslí, že je blázen a odchází do léčebny v Saint-
Rémy. Po delším léčení se směl vrátit pro věci do Arles. O dva 
dny později se během malování nervově zhroutil. To bylo na 
konci července 1889. V té době si uvědomil, že je trvale nemocen.
Třikrát se léčil v arleské nemocnici. V obdobích relativního zdraví 
namaloval několik variant nemocničního dvora. Od května 1889 se celý 
rok léčil v ústavu dr. Peyrona a v psychiatrické klinice kláštera Saint-
Paul de Mausole v Saint Remy de Provence, kde ve zdravých obdobích 
vášnivě maloval; tvorba byla pro něho duševní útěchou. Pracoval jako 
posedlý, přesvědčen, že malba přispívá k jeho uzdravení. 

Život s duševně chorými pacienty byl pro Gogha nesnesitelný. 
V květnu 1890 odjel do Paříže a pak se usadil pod dohledem dr. 
Gacheta v Auvers nedaleko metropole. Gogh popsal tohoto lékaře 

v dopise svému bratrovi: „Má modré a smutné oči, jako ty a já. Jsme 
dobří přátelé.“ Vedle barevně jasných a výrazově harmonických 
obrazů, v nichž je patrný kontakt s tehdejším pařížským uměním, tvořil 
v posledním období obrazy, naplněné vnitřním neklidem a tragickou 
osudovostí; k posledním obrazům patří otřesné Obilné pole s havrany. 

V posledních letech života namaloval Vincent van Gogh na 
třicet autoportrétů, které tvoří jakýsi umělcův deník. Svůj zdra-
votní stav si dobře uvědomoval a v komentáři k autoportrétu 
muže s pronikavým pohledem a zrzavým vousem bratru Theovi 
napsal: „Nedá se nic dělat, záchvat může přijít ze dne na den.“ 
Na Theovo pozvání přijel 6. července navštívit rodinu. Po nevhodné 
poznámce vycítil, že je pro bratra přítěží. Opouští ho síly a vracejí 
se nebezpečné záchvaty vzteku. Prochází se s revolverem v kapse. 
Maluje, ale všechno úsilí se mu zdá zbytečné. V neděli 27. července 
1890 za horkého poledne, poblíž zámku v Auvers, se Vincent pokusí 
střelit přímo do srdce. Je těžce raněn, ale vlastními silami se vrací 
domů. Theo, který se dozvěděl o nehodě okamžitě přijíždí. Vincent, 
zdá se, netrpí, kouří dýmku a dlouho si s bratrem povídá. 29. července 
1890 však o půl druhé v noci umírá. Theo zaznamenal jeho poslední 
slova “La tristesse durera toujours” (Hloupost potrvá věčně). Byl 
pohřben na hřbitově v Auvers-sur-Oise. Bratr Theo Vincenta přežil 
jen o půl roku, když u něho rovněž propukla duševní choroba.
Jak hodnotí světově známého malíře odborná kritika: 

„Vincent van Gogh patří k prvním expresionistům v moderním 
malířství; jeho tvůrčí období netrvalo déle než šest let, ale o to příkřeji 
stoupala křivka jeho uměleckého vývoje. Teprve roku 1886, když 
se seznámil s obrazy impresionistů, osvobodil svůj kolorit z temné 
valérové barvy, aby během několika let nabyl svého osobitého výra-
zu v žhavých barvách, sálajících vnitřním plamenem, jež nanášel 
v prudkých úhozech na plátno; Goghovy obrazy jsou v pravém 
slova smyslu co nejbezprostřednějším výrazem jeho rozjitřené duše. 
Goghovo jedinečné dílo se někdy uvádí do úzké souvislosti s tvorbou 
psychopatů; duševní nemoc měla nepochybně na malíře značný vliv; 
jejím působením se dostával do tvůrčího raptu, stavu nejvyššího tvůrčího 
vypětí. Jestliže zpočátku pracoval velmi těžce a ročně nenamaloval 
více než 5 - 6 obrazů, stoupla jeho umělecká produkce v době duševní 
nemoci několikanásobně; v roce 1888 namaloval 46 obrazů, v roce 1889 
již jen 30. Goghovy obrazy však nelze vykládat jako projev jeho schizo-
frenie. Umělec mohl malovat jen ve stadiích, kdy byl relativně zdráv. 
„Tento člověk se buď musel zbláznit nebo nás všechny překonat; netušil 
jsem, že pravdivé budou obě tyto hypotézy.“ Tak se mnoho let po smrti 
Vincenta van Gogha vyjádřil Camille Pissarro. Jedná se zřejmě o nejlepší 
epitaf geniálního umělce, který k zbláznění a k smrti miloval malířství“. 

„S tím, že nikdo nekupuje moje obrazy, nic nenadělám. Jednou však 
lidé pochopí, že jejich hodnota je vyšší než cena, kterou jsem zaplatil 
za barvy,“ povzdechl ji jednou malíř. Jeho předpověď se vyplnila. 
V aukčních síních se jeho díla draží za desítky milionů dolarů. 

(*) De Vries T.: Vincent v Haagu. Melantrich, Praha 1975

DVOJÍ VÝROČÍ „OTCE MODERNÍ CHIRURGIE“
AMBROIS PARÉ (1510-1590)

A m b r o i s 
Paré se narodil 
v Bour-Hersent 
nedaleko Lavalu 
v departementu 
Maine v r. 1510 
v rodině vesnic-
kého řemeslníka. 
Ve velmi mla-
dém věku se 
vyučil lazební-
kem a jako učeň 
cestoval po fran-

couzských provinciích. Často musel vstávat již 
ve 4 hodiny ráno, aby obsloužil v holírně první 
zákazníky. V r. 1533 přišel do Paříže rozšířit svoji 
kvalifikaci o chirurgické výkony. Po několika 
letech byl jako devatenáctiletý přijat v oboru 
lazebník-chirurg do nemocnice Hotel-Dieu, kde 
se jeho zájem soustředil zejména na anatomii 
a chirurgické výkony. V této době totiž chirur-

gie byla pokládána za obor stojící níže než 
vlastní medicína a lékaři ji pokládali pod svoji 
důstojnost. Veškeré zákroky, vyžadující řez do 
lidského těla, tak přenechávali níže postaveným 
lazebníkům. Studium ukončil v r. 1536 a vstoupil 
do armády jako vojenský chirurg. V armádě pak 
sloužil s krátkými přestávkami třicet let, což mu 
nebránilo v provozování úspěšné soukromé praxe. 
Dále se vzdělával – v r. 1545 dokonce dále stu-
doval anatomii u proslulého Francoise-Jacquesa 
Dubois (zvaného Sylvius). Sloužil v armádách 
čtyř králů – Františka I., Jindřicha II.,  Karla IX. 
a Jindřicha III. Za posledně jmenovaného byl za 
své léčebné úspěchy jmenován královým prvním 
chirurgem a komorníkem.

Jeho průkopnická práce a význam poznatků 
v oboru chirurgie bývá srovnáván s jeho 
současníkem Andresaem Vesaliem v oboru 
anatomie (o Vesaliovi jsme psali ve Fac. nostra 
79-80/2009). Nejvýznamnější novinkou, spjatou 
s jeho jménem, bylo léčení střelných ran. Do 

éry Parého byly střelné rány považovány nejen 
za pohmoždění, roztříštění a popálení tkání, ale 
také za zdroj celkové otravy, jejíž příčinou byl 
jedovatý střelný prach, do rány zanesený. Rány 
byly tedy vypalovány rozžhavenými litinovými 
nástroji a vymývány vroucím olejem. Parému při 
obléhání Turina v letech 1536-37 došel olej a tak 
byl nucen použít k ošetření těchto ran jen mastí 
a jednoduchých obvazů. Mast obsahoval vaječný 
žloutek, růžový olej a terpentýn. Výsledky 
této léčby se ukázaly být daleko příznivější 
než předchozí tradiční postup. Zatímco vojáci 
ošetření touto „improvizovanou“ metodou se 
druhý den cítili daleko lépe, mnozí z tradičně 
ošetřených umírali v agonii. Své poznatky Paré 
popsal ve spisu „La Méthod de traicter les playes 
faqites par les arquebuses et aultres bastons a feu“ 
(1545 – Metoda léčení ran způsobených arke-
buzy a jinými střelnými zbraněmi). Dílo sice 
bylo předmětem posměchu, neboť bylo psáno 
francouzsky místo tehdy v odborných kruzích 
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užívané latiny, a nebylo hned všeobecně přijato 
jako obecné pravidlo pro ošetřovatelskou praxi. 
Přesto se záhy dočkalo reedice v rozšířené 
formě: La maniere de traicter les playes faictes 
tant par hacquebutes, que par flèches, & les acci-
dentz d‘icelles, comme fractures & caries des os, 
gangrene & mortification, avec les pourtraictz des 
instrumentz necessaires pour leur curation, le tout 
composé par Ambroise Paré. (Paris, par Arnoul 
L‘Angelié, 1552) 

Obdobný osud měla i jeho další znovu 
zaváděná metoda podvazu velkých tepen při 
amputaci končetin. Tento postup opět se ukázal 
jako daleko účinnější namísto běžně užívaného 
sežehnutí cév rozžhavenými litinovými nástroji.
V několika svazcích Dix livres de la chirur-
gie, avec le magasin des instrumens necessaires 
à icelle (vydal Jean Le Royer, 1564) nejen 
podrobně popsal tuto život zachraňující tech-
niku, ale přeložil do francouzštiny řadu kapitol 
z Vesaliovy publikace o anatomii. Tato publikace 
měla obrovský význam pro vzdělání celé gene-
race francouzských lazebníků, kteří stejně jako 
Paré nikdy neměli možnost osvojit si latinu, 

a jimiž do značné míry kvalifikovaní lékaři 
pohrdali. 

Na rozdíl od mnoha chirurgů té doby 
přistupoval Paré k zákroku až poté, kdy jiná 
volba nebyla možná. Byl jedním z prvních, 
který operoval strangulované hernie namísto 
kastrace pacienta. Zabýval se též implantacemi 
zubů, umělými náhradami končetin, aplikoval 
oční náhrady ze zlata a stříbra. Vymyslel mnoho 
operačních nástrojů, popularizoval používání 
kýlních pásů při herniích a byl první, kdo upo-
zornil na syfilidu jako příčinu aneuryzmat. 

Paré mimo jiné také obhajoval masáž jako 
léčebnou metodu. V porodnictví popsal metodu 
rotace plodu in utero do polohy, optimální pro 
hladký průběh porodu. Obhajoval předčasný 
porod v případě děložního krvácení rodičky. 
Zajímavé však je, že byl odpůrcem provádění 
císařského řezu.

Traduje se jeden z jeho experimentů. V r. 
1567 se ještě věřilo v léčivé účinky bezoárové-
ho kamene v případě otravy jedem. Paré toto 
přesvědčení nesdílel. Stalo se tehdy, že kuchař na 
Parého dvoře byl přistižen při krádeži stříbrných 

příborů a odsouzen k trestu smrti provazem. 
Odsouzený souhlasil, že podstoupí pokus, kdy 
požije jed za podmínky, že vzápětí mu bude 
podán prášek z bezoárového kamene a že bude 
osvobozen, pokud přežije. Sedm hodin po požití 
jedu zemřel, bezoárový kámen mu nepomohl. 

Jako člen Collége de St. Cosme byl osvobozen 
od daní. Nad jeho křeslem v koleji bylo napsá-
no jeho motto: „Je le pansai et Dieu le guérit“ 
(Ošetřoval jsem jej, ale Bůh jej uzdravil).

Má velké zásluhy o rozšíření vědomostí 
o moderních chirurgických postupech mezi 
v té době nejkvalifikovanější profesi v tomto 
oboru – mezi lazebníky-chirurgy. Jeho paci-
enti oceňovali ohleduplnost a demokratický 
přístup vůči vojákům bez ohledu na hodnost 
a po-stavení. Po celý život se snažil povznést 
prestiž a profesionalitu chirurgie, právem 
mu patří přízvisko „otec moderní chirurgie“. 
Ambrois Paré zemřel před 420 léty 20. prosince 
1590 v Paříži, loni se připomínalo i 500. výročí 
jeho narození. V Lavalu, nedaleko jeho rodiště, 
slavného chirurga připomíná památník. 

(jn)

VZPOMÍNKA NA DR. H. C. HENRY DUNANTA (1828-1910)

Jean Henri Dunant, též Henry Dunant se narodil 8. května 1828 
v Ženevě. O jeho životě jsme ve Fac. nostra již psali (*). Jeho životaběh 
ovlivnily především dvě události. 25. června byl přítomen krvavé bitvě 
u Solferina, v níž na obou znepřátelených stranách bojovalo okolo 
320 tisíc vojáků. Francouzsko-sardinská vojska po patnáctihodinovém 
boji porazila rakouskou armádu, což znamenalo rozhodující krok 
ke sjednocení Itálie a otevřelo cestu k titulu italského krále Viktoru 
Emanuelovi II.

Na bitevním poli zůstalo 40 00 padlých a raněných vojáků. Dunant 
byl v následujících dnech svědkem jejich utrpení. Zranění neschopní 
pohybu bez jakéhokoliv ošetření byli ponecháni svému osudu na 
otevřené pláni, vystaveni jak dennímu žáru, tak nočnímu chladu 
a dešti. Otevřené rány mnohých neměl kdo ošetřit, pokračující hnisavé 
komplikace, nemožnost se napít či přijmout potravu doháněla mnohé 
k šílenství. Zoufale prosili o odsun, o kapku vody, o sousto potravy. 
Mnozí utrpěli zlomeniny poté, co po předchozím střelném poranění či 
následkem výbuchů a zásahů střepinami granátů se nemohli vlastními 
silami vzdálit jednoduše tak, že je přejeli těžké dělostřelecké tahače, 
přesouvající se během bitvy z jednoho postavení na jiné. 

Dunant v této situaci vyhledal maršála MacMahona, aby povolil 
zajatým rakouským lékařům ošetřovat své zraněné krajany. Obdobně 
pohnul císaře Napoleona, aby uvolnil svůj zdravotnický personál na 
pomoc zraněným. 

Blízké městečko Castiglione se stalo pro stovky raněných útočištěm. 
Kostely, školy a další budovy se přeměnily na improvizované nemoc-
nice. Ani obětavost místních zastupitelů, obyvatel a uvolněných vojáků 
kapacitně nestačila zajistit pomoc všem potřebným Mnozí umírali hla-
dem a žízní, nebylo dostatek rukou ani na nejimprovizovanější ošetření 
utrpěných ran. Byl nedostatek jakýchkoliv prostředků, a pokud se 
něčeho dostávalo, nebyl kdo by mohl pomoc nabídnout. Dunant s po-
mocí místního duchovního Dona Lorenza Barzizzy přesvědčil stovky 
dobrovolnic, aby se ujaly zraněných jako ošetřovatelky, kuchařky 
či pradleny, a to bez ohledu na národnost zraněných. pod heslem 
„Tutti fratelli“ („všichni bratři“) tak byly zachráněny stovky životů. 
Zorganizoval také díky svým přátelům v Ženevě dodávku obvazů, 
léků, šatstva, heřmánku k vymývání ran, a dokonce i tabáku k úlevě 
zraněných kuřáků. Po dvou týdnech nadlidského úsilí v péči o zraněné 
a nemocné vyčerpaný Dunant odcestoval do Milána a poté do Ženevy. 
Zprávy o jeho úsilí nezůstaly utajeny, pro svůj humanitární čin se stal 
populárním, byl zván do významných a zámožných rodin a sídel. 

Díky v Ženevě vlastním nákladem vydané publikaci Un Souvenir 
de Solferino (1862) a neúnavnému Dunantovu úsilí došlo postupně 
k naplnění jeho cíle – v říjnu 1863 byl založen Výbor Červeného kříže. 

Událostí, která natrvalo poznamenala jeho další životní osudy, byl 
bankrot jeho společnosti v r. 1867. Pronásledován věřiteli opustil 
Ženevu, uchýlil se nakrátko do Paříže, a dokonce se traduje, že jsa 
zcela bez prostředků, byl nucen přespávat v parku na lavičce. Další 
jeho životní pouť probíhala převážně za nuzných podmínek, kdy 
různě po Evropě přijímal příležitostné práce, nabídnuté jeho bývalými 

přáteli. Po krátkém pobytu 
v Londýně, kdy mu vzdálení 
příbuzní nabídli malou roční 
rentu, se v r. 1887 předčasně 
zestárlý a již nemocný Dunant 
přestěhoval do švýcarské ob-
ce Heidenu. V místní nemoc-
nici se pak léčil na řadu zdra-
votních problémů, žil v té 
době v naprostém odloučení 
od veřejného života. Bývalý 
„samaritán Evropy“ se stával 
pesimistickým a nedůvěřivým. 

V Heidenu se seznámil 
s mladým učitelem Wilhelmem 
Sondereggerem a jeho ženou 
Susannou. Ta založila místní 
pobočku Červeného kříže a v 
r. 1890 se Dunant stal jejím 
čestným předsedou. O pět let 
později jej navštívil Georg Baumberger, novinář z listu Die Ostschweiz. 
Napsal článek o organizaci Červeného kříže a jejím zakladateli 
Dunantovi. Další jeho článek „Henri Dunant, zakladatel Červeného 
kříže“ se objevil v ilustrovaném magazínu Über Land und Meer. Článek 
byl později převzat mnoha listy v celé Evropě a znovu na Hunantův 
osud upozornil veřejnou pozornost. 

Vyvrcholením „znovuobjevení“ Dunanta byl návrh norského vojen-
ského lékaře Hanse Daae na udělení Nobelovy ceny. Mezinárodní výbor 
návrh zdůvodnil: „Není nikoho, kdo by si více zasloužil této pocty, než 
vy, který před čtyřiceti léty jste položil základ mezinárodní organizace 
k ulehčení osudu zraněných na bitevních polích. Bez Vás by Červený 
kříž, největší humanitární úspěch devatenáctého století, pravděpodobně 
nikdy nebyl podniknut.“ Historicky první Nobelovu cenu míru tak v r. 
1901 obdržel Dunant spolu s pacifistou Frédericem Passym.(**) 

Bylo příznačné, že z finanční částky 104 000 švýcarských franků za 
toto ocenění, ač uložených dr. H. Daae v Norské bance, aby jej o peníze 
nemohl nikdo připravit, si Dunant až do své smrti nic nevyzvedl. 

V r. 1903 byl Dunantovi udělen čestný doktorát lékařské fakulty 
Univerzity Heidelberg. 

V domě s pečovatelskou službou v Heidenu, kde prožíval poslední 
léta života, trpěl projevy deprese a paranoy z věřitelů. Byly dokonce 
dny, kdy nutil kuchaře, aby před ním ochutnali podávané jídlo, z obavy, 
aby nebyl otráven. Zemřel před 100 léty 30. října 1910. Dle svého přání 
byl pohřben v Curychu. Den jeho narození je dodnes připomínán jako 
Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

Novák J.: Zakladatel Červeného kříže Henry Dunan se narodil před 
180 léty. Fac. nostra č. 66/2008, s. 18

Hořejší J.: Henri Dunant. Objevitelé času č.5, 1988, s. 37-41 
http://www.answers.com/topic/henry-dunant
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„PRAZDROJ LIDEM“ PODPOŘIL PROJEKTY SE VZTAHEM 
KE ZDRAVÍ OBČANŮ

V devátém ročníku programu Prazdroj lidem 
bylo z částky tří milionů korun podpořeno 
dvanáct projektů. Třináct procent všech hlasů 
ze strany hlasující veřejnosti získalo sdružení 
Ledovec, což se promítne příspěvkem půl 
milionu korun na nové poradenské centrum, 
spočívající v rekonstrukci domu na Lochotíně. 
Ve stávajících prostorách sdružení končí letos 
nájemní smlouva. Sdružení Ledovec chce 
rozšířit své služby duševně postiženým lidem. 

Plnou výši prostředků, o něž žádaly, dosta-
nou Městská charita Plzeň na projekt „Nákup 
lůžek pro Domov svatého Aloise“ (490 tisíc 

Kč) a SVK Plzeňského kraje na záchranu 
starého tisku z r. 1585. Projekty se staly vítězi 
v hlasování zaměstnanců Plzeňského Prazdroje 
a Rady reprezentantů. 

Z dalších projektů charitativního charakteru 
obdrží Svaz postižených civilizačními choro-
bami na projekt „Samota je zlá“ 215 tisíc 
Kč, Salesiánské středisko na projekt „S autem 
budeme lépe, rychleji a levněji“ 240 tisíc Kč, Svaz 
diabetiků na projekt „Žijeme s cukrovkou“ 100 
tisíc Kč a Národní rada osob se zdravotním 
postižením na projekt „Boříme komunikační 
bariéry“ také 100 tisíc Kč

Do devátého ročníku programu Prazdroj 
lidem přihlásily neziskové a příspěvkové orga-
nizace působící v Plzni celkem jednačtyřicet 
projektů. Během veřejného hlasování odevzda-
li Plzeňáci téměř devatenáct tisíc hlasů, což je 
skoro dvojnásobek hlasů odevzdaných v mi-
nulém roce. 

Za uplynulých devět ročníků programu 
Prazdroj lidem dostalo podporu 123 projektů 
ve výši 35 milionů korun. Kromě Plzně se pro-
gram vyhlašuje také v Moravskoslezském kraji, 
kde se mu dostaly další milionové částky. 

(r)

NEČEKANÝ ÚSPĚCH HOKEJISTŮ FN PLZEŇ A NEMOCNICE VE STODĚ

Dne 11. ledna 2011 se uskutečnil již 6. ročník tradičního novoročního 
hokejového turnaje hasičských sborů, který letos uspořádal Hasičský 
záchranný sbor Plzeňského kraje, a to konkrétně požární stanice 
Košutka, směna A. Hrálo se na zimním stadionu Plzeň–Košutka, kde 
byly k dispozici obě hrací plochy a kompletní zázemí, což jistě přispělo 
ke zkvalitnění turnaje. Celkem se zúčastnilo 8 týmů, kdy kromě týmů 
hasičských sborů Plzeň-Košutka, Plzeň-střed, Plzeň-Slovany+Přeštice, 
hasiči Domažlice, hasiči Tachova+Kopis byly pozvány týmy SPLH 
Hamerníky, tým Záchranné služby Plzeňského kraje a nově tým Fakultní 
nemocnice Plzeň. 

Týmy byly rozděleny losem do dvou skupin, kde se utkal každý 
s každým, hrálo se 2 x 15 minut čistého času dle pravidel ledního 
hokeje a na jejich dodržování dohlíželi rozhodčí, které zajistila komise 
rozhodčích Plzeňského kraje. Poté se utkaly týmy na čtvrtém místě ve 
skupinách o definitivní umístění na 7. a 8.místě v turnaji, týmy na třetích 
místech se utkaly o celkové 5. a 6. místo, zajímavé utkání nabídly týmy 
na druhých místech ve skupinách, kdy se bojovalo o bronzové medaile 
a vyvrcholením turnaje byl souboj týmů z prvních pozic ve skupinách 
o zlato. Vítěz dostal na rok do opatrování prestižní putovní pohár.

Tým fakultní nemocnice Plzeň byl složen převážně z pracovníků, kteří 
stále pracují ve FN nebo zde nějaký čas pracovali, ale je třeba říci, že 
velmi významnou posilou byl náš bývalý kolega, který nyní působí na 
interním oddělení nemocnice ve Stodě - Martin Straka. Jedná se sice 
jen o shodu jmen se slavným vynikajícím plzeňským hokejistou, ale jeho 
výkon v místních podmínkách by se dal přirovnat k excelentnímu výkonu 
plzeňského indiána v české extralize a díky jeho hokejovým schopnostem 
dosáhl náš tým konečného vynikajícího výsledku. Považuji za vhodné 
zmínit fakt, že pracovníky fakultní nemocnice v týmu doplnili i strážníci 
městské policie, kteří s námi pravidelně „trénují“ každý čtvrteční 
večer. Tým fakultní nemocnice hrál tedy ve složení útoků Šmíd-Dudáš-
Šindelář, Straka-Krátký-Feiferlík, Houška-Pradl-Takáč, Huňáček-Balek-
Straka, obranné dvojice: Eret-Faflík, Strom-Škorpil, Hubsch -Zeithaml 
a nemocniční svatyni bránil gólman Dolanský. Dle losu pořadatelů 
tvořil náš tým skupinu A společně s týmy hasičů Plzeň - Košutka, hasičů 
Plzeň – střed a SPLH Hamerníky. Naším prvním soupeřem, kterého 

jsme vyzvali v turnaji byl tým SPLH Hamerníky, o kterém jsme předem 
věděli, že pravidelně hraje hokejovou soutěž v Domažlicích a měli jsme 
z jeho výkonu obavy, které se nám hned v první půli potvrdily jako 
oprávněné. Po několika osobních a fatálních chybách vcelku snadno 
vsítil soupeř několik branek a do šaten jsme šli s mankem 3 gólů za 
stavu 2:5. O přestávce jsme si řekli taktické pokyny do druhé poloviny 
utkání, které se nám podařilo dodržet a cílem byl výsledek druhé půle 
5:0 což pro nás znamenalo celkově vítězství 7:5. První úspěšný krok 
v turnaji jsme tedy udělali. Jako druhého soupeře jsme vyzvali k utkání 
loňského vítěze turnaje plzeňské hasiče z požární stanice střed. Vědomi 
si chyb z předchozího utkání jsme se snažili zpočátku více myslet na 
obranné povinnosti než na útok a úspěch se dostavil. První poločas jsme 
vyhráli i přes vyložené šance soupeře 2:1. V druhé půli jsme po několika 
zmařených šancích na obou stranách konečně vstřelili branky do sítě 
soupeře a celkové skóre se zastavilo na výsledku 5:3. 

Po delší přestávce, kdy jsme se posilnili v místní restauraci obědem, na-
stoupil náš tým do utkání, ve kterém jsme byli vyzváni k souboji jedením z 
favoritů turnaje a tím byl oddíl pořádající požární stanice Plzeň - Košutka. 
Jejich odhodlání vyhrát a stát se tím vítězem naší skupiny bylo předem 
všem patrné. Utkání začalo ve vysokém tempu a k vidění byla řada osob-
ních soubojů a pěkných hokejových akcí. Prvotní oťukávání brzy vypr-
chalo a hrál se pěkný a troufám si říci, že i divácky atraktivní hokej, který 
sledovala hrstka diváků, především kolegů hasičů z ostatních požárních 
stanic. Dle reakcí publika bylo zřejmé komu jsou diváci nakloněni a tým 
FN to určitě nebyl. První polovina skončila výsledkem 2:2 a na začátku 
druhého poločasu začínaly tedy oba týmy znovu od nuly. Utkání probíhalo 
ve stejném duchu jako v první půli, byla cítit snaha hasičů nás porazit 
a velmi slyšitelně tuto snahu podporovali diváci svými hlasivkami. Oba 
týmy hrály útočný hokej, avšak jediným mužem na ledě jehož výkon 
převyšoval všechny ostatní byl Martin Straka. Jeho osoba byla během 
druhé třetiny vystavena několika nešetrným zákrokům, které ne vždy 
byly potrestány, proto bylo vidět i několik šarvátek a potyček, které však 
k hokeji neodmyslitelně patří. Díky výbornému výkonu Straky, kterému 
se podařilo ve spolupráci s ostatními hráči našeho týmu vsítit soupeři 
neuvěřitelných pět branek skončilo utkání pro nás vítězně v poměru 3:6. 
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 Díky faktu, že jsme ani jednou neprohráli v základní skupině se tým 
fakultní nemocnice umístil na prvním místě skupiny A a my jsme věděli, 
že náš čeká vysněné finále, kdy naším soupeřem bude vítěz skupiny B, 
kterým se stal tým hasičů Tachov + Kopis. Na finálové utkání se přišla 
podívat řada diváků, je nutno říci, že nepatřili mezi naše fanoušky, 
což jsme mohli logicky očekávat. Utkání začalo hned po úvodním 
vhazování s vysokým nasazením, místy byla vidět opatrnost na obou 
stranách. Na naší straně opět předváděl vynikající výkon Martin Straka, 
na straně soupeře významně vynikal bývalý extraligový hráč Dalibor 
Šanda, který odehrál v dresu Plzně několik sezón. Bylo k vidění na 
obou stranách několik zmařených brankových situací, drobné šarvátky 
a strkanice, přesto skóre v zápase otevřel náš hráč a poslal tým FN do 
vedení. Soupeř nenechal s odpovědí dlouho čekat a po individuální 
chybě poměrně snadno vyrovnal na 1:1. Poté po přesné akci našeho 
týmu rozvlnil soupeřovu síť Martin Straka a do šaten se šlo v polovině 
zápasu za stavu 2:1. Úvod druhého poločasu byl poznamenán řadou 
nepřesností zejména na naší straně čehož využil soupeř a jeho obránce 
tvrdou střelou od modré vyrovnal na 2:2. Poté následovala řada tvrdých 
osobních soubojů, které byly místy na hraně pravidel. Naštěstí pro nás 
však nejlepší hráč soupeře Dalibor Šanda neunesl styl hokeje, který se 
v tu chvíli hrál a zcela zbytečným a naprosto nepochopitelným faulem, 
kdy kopl zezadu našeho hráče, byl oprávněně potrestán větším tre-
stem + osobním trestem do konce utkání a musel odejít předčasně do 
šatny a ochladit se sprchou. Poté jsme hráli přesilovou hru, kterou jsme 
však trestuhodně nevyužili. Následovala poslední větší šarvátka, kde 
padlo i několik ran pěstí, ale následné střídavé oslabení týmů na obou 
stranách nepřineslo změnu stavu. Ta nastala až po pěkné kombinaci 
našich útočníků a stav byl tedy 3:2. Následná hra byla opatrná z naší 
strany, přesto jsme se neomezili pouze na obranu a kýžený výsledek se 
dostavil, stav 4:2. Vstřelený gól nás uklidnil, možná lze říci, že i na chvíli 
uspal, a proto jsme po další fatální chybě v naší obranné třetině dostali 
branku, stav byl tedy 4:3. Zbylých několik minut bylo tedy rozhodujících 
pro vývoj utkání, nechtěli jsme připustit prodloužení. Po krátké domluvě 
jsme přistoupili k radikálnímu trenérskému kroku a hráli jsme jen na 
dvě formace. Situaci nám navíc zkomplikovalo vyloučení našeho hráče 
těsně před koncem základní hrací doby, kdy do konce zbývalo několik 
desítek vteřin a soupeř se chystal k intenzivnímu tlaku, jehož cílem 
mělo být vyrovnání. Nyní se náš tým omezil pouze na několik hráčů, 
kteří byli vybráni pro odehrání oslabení a nakonec se ukázalo, že to byl 

výborný tah. Soupeře jsme prakticky nepustili k puku a už vůbec jsme 
mu neumožnili pro něj tolik potřebný tlak. Navíc v posledních minutách 
finálového utkání nás znatelně podpořil svým výkonem brankář. Utkání 
tedy skončilo v poměru 4:3 a my všichni jsme si mohli s čistým svědomím 
zakřičet MISTŘI, MISTŘI. 

Je to pro náš tým naprosto neočekávaný a velkolepý úspěch v silné 
konkurenci hasičských týmů a současně obrovská výzva a motivace do 
příštího roku, kdy se budeme snažit vítězství v turnaji obhájit. Je sice 
pravda, že cesta našeho týmu k vítězství je lemována četnými boles-
tivými ranami, ale s vítězným pohárem v ruce únava mizí a bolestivé rány 
přestávají bolet. 

Snad v příštím roce vás všechny budu moci opět seznámit se stejně 
radostnou zprávou, která je důkazem toho, že lidé z naší nemocnice 
nejsou jen vynikajícími zdravotníky, ale dokážou se prosadit i v silné 
konkurenci na sportovním poli. Ostatním sportovcům z naší nemocnice 
tímto přeji hodně úspěchů a doufám, že i další z nás navážou na vyni-
kající výsledky nejen hokejistů a fotbalistů z fakultní nemocnice v Plzni.

Celkové pořadí turnaje:
1. Fakultní nemocnice Plzeň 2. hasiči Tachov + Kopis 3. hasiči Plzeň–

Slovany + Přeštice 4. SPLH Hamerníky 5. hasiči Plzeň–Košutka 6. hasiči 
Domažlice 7. hasiči Plzeň–střed 8. Záchranná služba Plzeňského kraje. 

David Šmíd

CO TAKHLE DÁT SI SVAŘENÉ VÍNO ANEB POMÁHÁME 
SLABOZRAKÝM A NEVIDOMÝM, POMÁHÁME TYFLOSERVISU

Je čtvrteční odpoledne, všední den jako 
jiný, procházíme se městem a koukáme po 
vánočních trzích. Všude panuje vánoční nála-
da, lidé nakupují, jedí a baví se.

Jdeme zrovna kolem vědecké knihovny ve 
Smetanových sadech, když tu slyšíme nám 
známý hlas MUDr. Bolka.

Je to klam? Je možné, aby mu byl někdo tak 
hlasově podobný?

Po chvilce na nás dýchne vůně svařeného 
vína a my se blížíme ke žlutému stánku 
Plzeňských Lvů, který jako každý rok 
prodejem tohoto moku přispěje finančně 
Tyfloservisu (tato organizace podporuje 
integraci nevidomých a slabozrakých lidí 
do společnosti prostřednictvím intervencí 
zaměřených na samotné nevidomé a slabo-
zraké, osoby jim blízké a širokou laickou 
i odbornou veřejnost).

Hle, není to naše hlasová halucinace, dok-
tor Bolek se ve žluté zástěře stal protřelým 
prodávajícím. ,,Ahoj, co si dáte“, oslovuje nás…
Poprosím o jeden lahodný drink a přispějeme 
s přítelkyní na dobrou věc. ,,Paráda…díky“, 
zvolá svým hlasem.

Jinak před stánkem vládne dobrá nálada 
a my se přidáváme k prof. Slípkovi, který se 
po chvilce klábosení nenápadně optá z jakého 
jsme ročníku, když říkáme z 3. ročníku, tak se 
široce usměje (je jasné, měl podezření, že nás 

čeká zkouška z histologie a snažíme se vetřít 
do jeho přízně, ale my ji máme již dávno za 
sebou). A začne vyprávět příhody ze svého 
pestrého života a do té krásné charitativní 
nálady a to nejen vánoc, koloritu Plzně, lidí 
a křiku prodávajících to zní jak sólový kon-
certní klavír značky Steinway….

Dovolujeme si ještě doplnit poznámku: 
prof. Slípka je jedním ze zakládajících členů 
Lions Clubu, který akci zaštituje, což je 
základní výkonná jednotka mezinárodního 
„lionského“ hnutí organizovaného v nepoli-
tickém dobročinném společenství Lions Club 
International. Jeho cílem je pomoc potřebným 
lidem, v tomto případě lidem s poruchami 
zraku. Chcete-li se dovědět více o tomto 
neobyčejném hnutí neobyčejných lidí a ev. 
navštívit některé akce můžete shlédnout 
webové stránky - http://www.lcplzen-city.cz/

Poznámka…
Měl jsem tu možnost mluvit sice po tele-

fonu, ale přeci s prof.Slípkou , abych se z jeho 
úst dověděl něco více o Lionském hnutí..

„Lionský klub byl založen v r. 1917 
v Americe, kdy během 1.světové války bylo 
hodně zrakově postižených vojáků a tak 
vznikly Lioni - rytíři slepců s heslem „sight 
first“. I díky nim mají dnes slepci bílou hůl, je 
pomocníkem při jejich nelehkém bytí“.

Vrátím se k prof.Slípkovi, právě on byl jed-

ním z guvernérů tohoto hnutí ještě v tehdejším 
Československu (i když se dnes vše dělí, 
u Lionů se nic nemění a ve vedení se střídají 
jak Češi tak Slováci a to i do dnešních dnů) 
a v roce 1995 sehnal spolu s dalšími členy 
peníze na zřízení oftalmologického centra 
v Praze, které se zabývá školením lékařů z 
rozvojových zemí a léčbou katarakty, která je 
v Indii metlou - díky nim se Indie pyšní celou 
řadou vyléčených…

Dle prof. Slípky nejde o charitu, ale o hu-
manismus (naprosto souhlasíme) a dle jeho 
slov, ,,povinností lékaře je starat se o humanit-
ní otázky“, což poslední dobou je hodně 
opomíjené a to nejen v medicíně.

Nejenom muži se činí, ale ani ženy jako 
členky Plzeň Bohemia nezůstávají v pozadí 
- díky nim se sehnal přístroj na odhalování 
očních vad u malých dětí, které neumějí ještě 
číst, a to v rámci akce Lví očko…Co dodat 
- jsme rádi že vedle nás ostatních žijí lidé, 
kterým není lhostejný osud jiných a jsou 
ochotni pro ně něco udělat..

Jaromír Holas a Ivana Vlachová
3.ročník všeobecného lékařství

(Článek doplňuje stručnou informaci, kte-
rou jsme o této akci uvedli v minulém čísle 
Fac. nostra) 
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Astmatici by měli plánovat dovolenou pečlivěji než zdraví lidé. 
Jednak je třeba si s sebou vzít dostatek léků, případně inhalátor, a to 
již do letedla, kde záchvat může vyvolat suchý vzduch na palubě. Je 
vhodné se informovat o alergenech v konečné destinaci. Vyplatit se 
může i informace o místních lékařích ještě před odjezdem. Až na dvacet 
procent se odhaduje počet lidí, postižených kožními problémy vyvo-
lanými světlem. Také fotoalergie je jednou z polymorfních světelných 
dermatóz. (M.Kozel: Astmatici musí dovolenou víc plánovat. Sedmička 
č. 31, 5.8.2010, s. 9)

Zubní lékařka Dr. I. Basáková má cestování jako koníčka. Její 
první velkou cestou byla výprava s CKM do Střední Asie. Zažila 
i řadu dobrodružství – zemětřesení na cestě po skalní stěně v Peru, 
překonávání pohyblivého štěrkoviště při výstupu k horskému jezeru 
v Nepálu či setkání s medvědy v kanadské divočině. Navštívila i českého 
kolegu-stomatologa žijícího v Chile. Chystá se na Réunion a Mada-
gaskar. Obdivuje Plzeň, přála by však rekonstrukci svému gymnáziu 
na Mikulášském náměstí. (P.Mazný: Ivana Basáková si plní sny ces-
továním. Plzeňák č. 15, 28.7.2010, s. 2, 3 a 7)

Redaktoři strávili den a noc v parku v centru města Plzně. V parku 
se přes den odpočívá, randí nebo také popíjí a fetuje. Na otázku, jak 
to tu přes den vypadá, odpověděla prodavačka ve stánku: Jsou tu samí 
feťáci. My z nich kšeft nemáme, protože neprodáváme krabicové víno. 
(P. Pechoušek, E. Zavadil, P. Pomp: Den a noc v parku v centru. Je libo 
heroin nebo hlt vína z krabice? Sedmička č.30, 29.7.2010, s. 2-3) 

Ani opakovaná upozornění na nebezpečnost jezu neodradila 
v Radošově partu mladých vodáků od pokusu jez překonat. Raft s pěti 
vodáky se však převrátil a šestnáctiletá členka posádky utonula. Ohře 
si v loňském roce vyžádala pět životů. (P. Kozohorský: Při pokusu 
o překonání jezu smrti utonula mladá dívka. PD 10.8.2010, s.4)

Od osmnácti let věku by lidé měli absolvovat preventivní prohlídku 
jednou za dva roky u praktického lékaře, jednou ročně u stomatologa 
a ženy jednou ročně u gynekologa. I poté rozsah vyšetření ještě záleží na 
věku a anamnestických údajích, např. u praktického lékaře se od 40 let 
ve čtyřletých intervalech provádí kontrolní EKG vyšetření, od 50 let pre-
ventivní vyšetření na okultní krvácení, u žen nad 45 let praktický lékař 
ověřuje, zda bylo provedeno mamografické vyšetření atd. (M. Kozel: 
Preventivní prohlídky pro dospělé.Sedmička č. 34, 26.8.2010, s. 12) 

Zlepšit náladu, snížit únavu a omezit stres, to vše dokáží „obyčejné“ 
pokojové rostliny. Nejenže zvyšují vlhkost v místnosti, ale fungují i jako 

jakési pračky vzduchu, snižují v něm množství škodlivin. Podle výzkum-
níku z NASA umí odstranit i nebezpečné látky jako formaldehydy, 
trichlorethylen nebo benzen. (R.Růžičková: Co platí na stres v práci? 
Zeleň! Blesk, 6.9.20120, s. 15)

Pro rozštěp páteře je osmnáctiletý mladík od dětství upoután na 
invalidní vozík. Přes hendikep se na svém speciálně upraveném vozíku 
věnuje jízdě na rampě, kde dosáhl neuvěřitelného mistrovství. Jeho 
posledním zdařilým trikem se stalo dvojité salto vzad. Chce být zapsán 
do Guinessovy knihy rekordů. (INT: Na vozíku předvedl dvojité salto 
vzad. Blesk 7.9.2010, s. 24) 

Proti rýmě, kožním potížím, špatnému zažívání a řadě dalších neduhů 
pomáhají chránit vitamíny. Z těch nejdůležitějších jsou uvedeny vita-
míny A, B, C, D, E, F a K. Pro dostatek vitaminů je rozhodující pestrá 
strava s dostatkem čerstvé zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. (mih: 
Vitaminy, které chrání naše tělo. Aha! č.37, 12.9.2010, s. 20-21)

Po absolvování gymnázia se MUDr. P. Zeman z ortopedické kliniky 
FN v Plzni hned na lékařskou fakultu nedostal. V současnosti se spe-
cializuje na artroskopické operace velkých kloubů. Ve volném čase rád 
rybaří, hraje tenis, chodí si zaplavat a na fotbálek. (P. Pomp: Medicína 
mu napoprvé nevyšla. Sedmička č. 43, 27.10.2010, s. 7)

V letech 2006 až 2008 připadaly na sto tisíc obyvatel ČR dvě vraždy. 
Tato smutná statistika zařadila ČR na sedmé místo v Evropě mezi 
26 sledovanými státy. V čele této statistiky jsou Litva s 8,8 vraždami 
a Estonsko s 6,6 vraždami na 100 tisíc obyvatel. Sedmé místo v této 
statistice mezi evropskými metropolemi patří také Praze, kde na 100 
tisíc obyvatel připadaly tři vraždy. Více to bylo v Bratislavě (3,12), 
v Amsterodamu (3,14), v Bruselu (3,2), v Lucemburku (3,98), v Tallinu 
(6,04) a ve Vilniusu (8,28). (čtk: Vraždy: Česká republika je sedmá 
v Evropě. PD 2.12.2010, s. 14) 

Alkohol do práce nepatří, jak přikazuje zákoník práce. Na pracovišti 
se nesmí popíjet dokonce ani po skončení pracovní doby. Potrestání 
může následovat i za zbytkový alkohol. Vedoucí může pracovníka 
podrobit dechové zkoušce i bez udání důvodu. (V. Tardonová: Padáka 
za panáka. Blesk č.298 27.12.2010, s. 15) 

Manželský pár v anglickém Walsallu podstoupil umělé oplodnění 
v září 1998. Dvě embrya byla matce implantována a narodila se zdravá 
dvojčata. Po 11 letech se rodiče rozhodli pro další dítě a v listopadu 
se jim narodila třetí holčička. (INT: Trojče přišlo na svět po 11 letech 
u ledu. Blesk č. 299, 28.12.2010, s. 19)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ... 

OKRESNÍ MĚSTA ROKYCANY A KLATOVY SLAVILA JUBILEUM

V roce 2010 oslavi-
la dvě okresní města 
Plzeňského kraje - 
Rokycany a Klatovy 
– významná jubilea 
svého založení. Protože 
z obou pochází mnozí 
absolventi i současní 
studenti naší lékařské 
fakulty, uvedeme o obou 
několik historických 
údajů. 

Rokycany leží na 
soutoku říčky Klabavy 
a Holoubkovského 
potoka. Ačkoli první 
písemná zmínka 
o Rokycanech je již 
v Kosmově kronice 
z roku 1110, lid-

ské osídlení této oblasti sahá mnohem 
hlouběji do historie. Nálezy dokumen-
tují osídlení Rokycanské kotliny již v době 
kamenné. Na vrcholu Žďár jsou dodnes 
patrné stopy keltského osídlení v podobě 
valů obklopujících malé opidum či spíše 
strážní stanici nad prastarou obchodní stez-

kou. V okolí města se nacházejí i památky 
na nejstarší slovanské osídlení středověku.
V Kosmově kronice se popisuje příjezd 
císaře Jindřicha V. do tehdejšího biskupského 
dvorce v Rokycanech. Zde císař rozhodl, že 
novým českým knížetem se stane Vladislav I.
Biskup Tobiáš z Bechyně přeměnil koncem 
13. století osadu na městečko, pro které jeho 
nástupci vymohli četná privilegia. Roku 1362 
zde Karel IV. založil dnes již neexistující augus-
tiniánský klášter. Na přelomu 13. a 14. století 
byl biskupský dvorec nahrazen biskupským 
hradem, který vévodil městu. Hrad již dávno 
neexistuje, jen jeho základy byly nalezeny 
v těsné blízkosti děkanského chrámu Panny 
Marie Sněžné. Od 14. století měly Rokycany 
opevnění, jehož části se dochovaly a stále 
stojí v ulicích Třebízského a Pod Kostelem. 
Od roku 1406 se Rokycany řídily pražským 
staroměstským právem. V majetku církve město 
zůstalo až do husitských válek. Město dobyla 
Žižkova vojska 12.2.1421, ale téhož roku bylo 
dobyto, vypáleno a vydrancováno plzeňskými 
katolíky. Od roku 1430 patřilo město k tábor-
skému bratrství. Rokycanští se také zúčastnili 
obléhání Plzně husity v r. 1436. Během válek 
byl zpustošen i klášter, který byl později - 

v roce 1546 - definitivně zrušen. Táborské 
bratrstvo město zastavilo, a tak v roce 1436 
připadly Rokycany rodu Švamberků, v jehož 
vlastnictví zůstaly až téměř do konce 15. století.
V roce 1498 je vykoupil král Vladislav II. 
a připojil je k tzv. městům komorním. Na 
královské město byly za velké výkupné povýšeny 
císařem Rudolfem II. roku 1584. V té době se 
zde dařilo obchodu a těžba železa umožnila 
založení několika hamrů a hutí. Za třicetileté 
války byly Rokycany z velké části vypáleny 
a patřily k nejvíce zničeným českým městům. 
Za účast v protihabsburském odboji bylo 
město v roce 1623 postiženo konfiskací majet-
ku, později pak vpády císařských a švédských 
vojsk. 14.12.1642 zde došlo k tragické deci-
maci Madlonova pluku (všichni důstojníci byli 
sťati a každý desátý voják zastřelen), protože 
tento pluk údajnou zbabělostí zavinil porážku 
císařských vojsk v bitvě u Breitenfeldu 
(2.11.1642). Tuto krutou válečnou exekuci 
připomíná mohyla se vztyčeným křížem na 
křižovatce ulic Madlonova a Litohlavská.
Po velkém hospodářském úpadku se díky 
rozkvétajícímu železářství a lesnímu bohatství 
začalo město opět vzmáhat. Další pohroma však 
nebyla daleko. Dva obrovské požáry v letech 



1757 a 1784 připravily město o jeho středověký 
ráz. V roce 1784 vyhořely Rokycany prakticky 
do základů až na osm domů. Zničeno bylo 
vše včetně obecních budov, radnice i kostela.
Ve 40. letech 19. století se Rokycany opět 
zařadily mezi nejvýstavnější a nejbohatší 
česká města. V roce 1850 staly sídlem politic-
kého a soudního okresu Rokycany v důsledku 
postátněné veřejné správy. V druhé polovině 
19. století se čile rozvíjel průmysl, zaměřený 
převážně na železářskou výrobu. Vznikly 
podniky jako Bedřichova huť, Hirschovy 
a Guthovy železárny, městská slévárna a vál-
covna další. V tomto období stoupal také 
počet obyvatel a město se začalo rozšiřovat. 
Velmi významná byla stavba železniční 
trati Praha - Plzeň, jež přinesla městu další 
rozkvět. V následujících desetiletích byly 
vystavěny nové veřejné budovy - gymnázi-
um, sokolovna, knihovna a  hospodářská 
škola. Dne 24.9.1905 bylo otevřeno 
vlastivědné muzeum Dr. Bohuslava Horáka.
Slibný rozvoj města zastavila 1. světová válka, 
po ní však vznikly další podniky, které pro-
slavily Rokycany i v zahraničí, především 
Marila vyrábějící marmelády a závod na 
plyšové hračky Hamiro. Po druhé světové 
válce je doplnil ještě třetí světoznámý 
podnik na výrobu jízdních kol - Favorit.
Rokycany jsou známé jako město ležící na 
tzv. demarkační linii, která na konci druhé 
světové války oddělovala území osvobozené 
a kontrolované Americkou a Rudou armá-
dou. Dne 7. 5. 1945 vstoupily do města první 
americké obrněné transportéry. 9. května zde 
byl zatčen prchající německý pohlavár K. H. 
Frank a téhož dne vstoupily do rokycanského 
předměstí Borek i první průzkumné obrněné 
jednotky Rudé armády. Lze tedy konstatovat, 
že 9. 5. 1945 zde došlo k prvnímu setkání 
armád protifašistické koalice – Rudé armády 
a Americké armády v Československu. Toto 
setkání připomíná památník postavený v roce 
1996 na demarkační linii mezi Borkem a Roky-
cany a také Vojenské muzeum na demarkační 
linii v Rokycanech.

K nejslavnějším rokycanským rodákům 
zcela určitě patří husitský kazatel, mistr 
pražské univerzity Jan Rokycana (1396-1471), 
který od r. 1435 dokonce zastával funkci rek-
tora. V prosinci 1432 vedl české poselstvo na 
Basilejském koncilu, v r. 1435 jej český sněm 
zvolil arcibiskupem, papežem však v této 
funkci kanonizován nebyl. 

K 900. výročí první písemné zmínky o Ro-
kycanech vyšla výpravná publikace Rokycany 
1110 – 2010 kde textovou část napsala PhDr. 
Hana Hrachová, Ph.D. Slavnostní křest knihy 
se uskutečnil 6.1.2010 

Klatovy datují své 
založení k poněkud 
pozdějšímu období 
– do r. 1260. Před 
založením města 
Klatovy stála na sever 
od dnešního městského 
centra trhová osada 
(první písemná zmínka 
z r. 1253), jejíž název 
pocházel nejspíš ze 

slova „kláty“ (= pařezy, špalky). Město ste-
jného jména bylo založeno jako královská 
fundace a osídleno převážně německými kolo-
nisty někdy před rokem 1288. První zmínka 
o Klatovech jako městě se nachází v listině 

krále Václava o záhubě klatovských měšťanů 
při velkém ohni v roce 1288. Další dochovaný 
pramen zmiňující město Klatovy je zaklá-
dací listina špitálu sv. Ducha od Konráda 
z Pomuka, měšťana klatovského, z roku 1289. 
Klatovský historik Jindřich Vančura o založení 
říká: „Jistě nepo-chybíme, domníváme-li se, že 
k založení došlo kolem roku 1260.“ Město 
mělo už v době založení velké čtvercové 
náměstí, pravidelný šachovnicový půdorys 
a hradby vybudované ve 13. a 14. století.

Velký rozkvět zažilo za vlády Lucemburků, 
kdy získalo různá práva, např. právo mílové, 
právo užívání příjmů z pozemků a právo 
výročního trhu. Postupně se město zalidňovalo 
i českým obyvatelstvem. V husitských válkách 
stály Klatovy na straně husitů. Po bitvě u Li-
pan se přiklonily ke králi Jiřímu z Poděbrad. 
Město dále rozkvétalo, v roce 1547 bylo 
dokonce uváděno jako sedmé nejbohatší 
město v Čechách. Tehdy se také začala stavět 
Černá a Bílá věž, renesanční radnice, farní 
chrám a nové městské domky.

Po bitvě na Bílé hoře přišlo pro Klatovy 
špatné období – vpády vojsk za třicetileté války, 
požáry, konfiskace jmění, násilné pokatoličtění. 
Toto období úpadku skončilo rokem 1636 
s příchodem jezuitů, kteří ve středu města 
postavili barokní kostel a řádovou kolej se 
seminářem. Nový rozkvět města začal v roce 
1685, kdy se Klatovy staly díky obrazu Panny 
Marie Klatovské poutním místem. V roce 1689 
založili francouzští žháři požár, který zničil 
prakticky všechny pozdně gotické a renesanční 
památky. Roku 1812 poctil svojí návštěvou 
Klatovy sám císař František II. Jednalo se již 
o třetí návštěvu panovníka v historii města 
po Ferdinandovi III. v r. 1647 a Karlu VI. v r. 
1711. 

Od 1. poloviny 19. století se v Klatovech 
začal rozvíjet textilní průmysl – první manufak-
tury přádelnické a plátenické výroby. V roce 
1813 se podařilo místním pěstitelům vyšlechtit 
z drobných francouzských karafiátů „klatovské 
karafiáty“. Tyto květiny pak úspěšně reprezen-
tovaly Klatovy na mnoha světových výstavách. 
6. října 1876 byl zahájen provoz na železniční 
trati Plzeň – Klatovy. Díky železnici se město 
v 19. a 20. století nadále rozvíjelo, v roce 1898 
mělo 12 764 obyvatel, z toho 248 Němců.

Počátkem 20. století byly vystavěny mnohé 
nové významné budovy jako např. Okresní 
úřad, muzeum, záložna, nemocnice, sokolovna, 
elektrárna a další. Za druhé světové války 
byly Klatovy zbaveny svého přirozeného 
správního území, když byly velké části Šumavy 
připojeny k Říši (státní hranice vedla mezi 
městy Janovice nad Úhlavou 
a Nýrsko, a jižně od Sušice). 
V té době byly Klatovy cen-
trem odbojového hnutí, které 
bylo v době heydri-chiády 
tvrdě potlačeno popravou 
73 vlastenců v Lubském lese. 
V roce 1945 byly některé části 
města těžce poškozeny bom-
bardováním – zcela zničena 
byla např. budova nádraží. 
Město bylo osvobozeno 5. 5. 
1945 americkou armádou.

Po druhé světové válce 
došlo k masivní výstavbě 
nových průmyslových závodů 
i obytných čtvrtí. Správní 
reformou z roku 1960 se 

Klatovy staly centrem rozlehlého okresu, 
který nově zahrnuje také Sušici, Horažďovice 
a oblasti Šumavy od Nýrska až po Modravu. 
Postupně se do obvodu městského národního 
výboru integrovaly okolní obce jako Luby, 
Štěpánovice nebo Střeziměř. 

V posledních dvaceti letech se věnuje 
zvýšená pozornost historickým památkám 
města a dochází k jejich rekonstrukci. Mezi 
osobnosti, které prošly Klatovami a zejména 
pak jejich vzdělávacími institucemi patří řada 
významných lékařů, literátů, vědců a dalších 
osobností. Z lékařů to byli např. internista 
prof. MUDr. Josef Thomayer (1853 - 1927) 
a MUDr. Karel Slavoj Amerling (1807-1884). 

V obou jubilujících městech působí vý-
znamná zdravotnická zařízení. Rokycanská 
nemocnice, a.s. se začala budovat V srpnu 
1952 a byla slavnostně otevřena 22. června 
1957. Postupně nemocnice rozšiřovala svoji 
lůžkovou kapacitu až na 430 lůžek v roce 
1961 na šesti odděleních, kdy extenzivní roz-
voj zdravotnictví dosahoval svého vrcholu. 
Počet zaměstnanců se také měnil, nejvíce 
jich v nemocnici pracovalo 640 v roce 1970. 
V dalších letech se počet lůžek a oddělení 
postupně snižoval, ale současně vznikaly 
intenzivní formy péče – anesteziologicko 
resuscitační oddělení a jednotka intenzivní 
péče. Po roce 1989 se proces diferenciace 
péče o nemocné prohloubil. Při zahájení pro-
vozu měla nemocnice k dispozici 250 lůžek 
na čtyřech základních lůžkových odděleních: 
interní, chirurgické, dětské a gynekologicko-
porodnické. Zaměstnávala 328 pracovníků. 
Nemocnice se stále přizpůsobuje novým 
a měnícím se podmínkám transformujícího 
se českého zdravotnictví . Dochází k rekon-
strukci sociálních zařízení, ambulancí, zavádí 
se nové moderní přístrojové vybavení, došlo 
k rekonstrukci operačních sálů, transfuzní sta-
nice, stravovacího provozu, jsou vybavovány 
nadstandardní pokoje a v ne-poslední řadě je 
zajištěna možnost připojení pacientů na inter-
net spolu se zřízením internetových kiosků 
pro veřejnost.

Obdobnými změnami prochází i Klatovská 
nemocnice, a.s. I ta v posledních letech zažívá 
období dynamického rozvoje. Nemocnice 
nabízí 17 akreditovaných oborů. Pohotovostní 
služby zajišťuje deset oddělení. V současné 
době probíhá druhá etapa výstavby nového 
nemocničního areálu, který ještě více rozšíří 
možnosti zdravotnické péče o pacienty z celého 
okresu i z dalších spádových destinací. 

(jn). 
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PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA

PRANOSTIKY

Když 10. ledna slunce svítí, budem žita i vína 
hojnost míti.

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami 
a bude úrodno. (6.1.)

Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně 
brambor.

O svatém Erhartu zima zebe do nártu. (8.1.)

Na svatého Marcela zima leze do těla. (16.1.)

Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. 
(19.1.)

Na svatého Vincence seď doma u pece. (22.1.)

Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro 
víno i žito starat se o žence.

Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou 
toho roku na vojnu vojáky brát. (25.1.)

V den obrácení svatého Pavla když teče voda 
po silnici, šetřte pro dobytek píci.

ŽIVOTNÍ MOUDRA

Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása
a láska. (Julius Zeyer)

Vidět daleko a dojít tam není totéž. (Brancusi)

Nenávist je láska bez znalosti faktů. 
(Richard Bach)

Člověk nemůže současně kormidlovat dva 
čluny. (Africké přísloví)

Člověk nemyslí na to, co mu dají, ale na to,
co mu nedopřejí. (Africké přísloví) 

Závist si nikdy neudělá svátek. 
(Francis Bacon)

Marně o radu žádá, kdo radě věřit nechce. 
(Walther)

Nevíš, jak je těžké břímě, které neneseš. 
(Africké přísloví)

Umřeme, když již nemáme pro co žít. 
(William Shakespeare)

Utrácím peníze, jako bych je měl. 
(Mike Todd)

Člověk je teď kladivem nebo kovadlinou. 
(Henry Longfellow)

Smích léčí ale jen ty, kteří se smát umějí. 
(Jiří Žáček)

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. 
(F. A. Mauriac)

Papír se nečervená. 
(Latinské přísloví)

Lepší je stádo jelenů vedené lvem než stádo 
lvů vedené jelenem. 

(Marcus Tullius Cicero)

Neznalost není hanba, ale hanba je, když 
znalost odmítneš. (České přísloví)

Každý člověk se stává hezčím, když má 
radost. 

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. 
(Honoré de Balzac)

Věřím, že fantazie je silnější než vědění. 
(Robert Fulghum)

Lépe žít den jako lev než sto let jako ovce. 
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Láska hory přenáší, ale s blbostí nehne. 
(Jiří Žáček)

Utrpěnou škodou mnozí lidé zmoudřeli. 
(Latinské přísloví)

Zákon je technické a ne vždy podařené 
provádění spravedlnosti. (Emil Vachek)

Žádný muž není tak dokonalý, aby ho žena 
nemohla ještě zdokonalit. (Švédské přísloví)

Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez 
soucitu. 

Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem. 
(Latinské přísloví)

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší 
cenu, než palác, ve kterém lidé pláčí. 

(Čínské přísloví) 


