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JAK FUNGUJÍ PLATBY ZA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

Kontroverzní zákon o regulačních poplatcích má za sebou půl roku plat-
nosti. Došlo k několika úpravám. Po řadě připomínek byly některé skupiny
pacientů od plateb osvobozeny. Vyšetření mají zdarma dárci orgánů a lidé
se soudně nařízenou péčí. Další rušení plateb přichází v úvahu od ledna
příštího roku, návrhy jsou již připraveny. 

Bezplatné bude ošetření dětí do šesti let. U dětí do patnácti let by
mělo dojít k vrácení poplatků při překročení limitu tří tisíc korun. Pro
ostatní zůstává pětitisícová hranice. 

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt však tvrdí: „Žádné další
změny už nepřipustíme, současný návrh je maximálním kompromisem.
Navíc je výsledkem dohody s koalicí.“ 

Podle Tomáše Cikrta se poplatky osvědčily. Za první pololetí se na po-
vinných platbách vybralo okolo 3,7 miliardy korun. Pětitisícový ochranný
limit překročilo téměř 1500 pacientů. V prvním čtvrtletí klesnul počet

návštěv pohotovostí o 35 procent. Počet vydaných receptů se snížil o 36
procent. 

Vzhledem k plánované úpravě se ozvali pediatři, kterým plánovaná změna
sníží část příjmů. Také psychiatři jsou někdy na rozpacích, kterým osobám
je soudně nařízena léčba a tím jsou od plateb osvobozeny. Cikrt vy-
světluje: „Zákon říká, že jde o případ, kdy pacient musí být léčen, přestože
nevyslovil souhlas s péčí. A� už z důvodu, že je v bezvědomí, nebo mu to
nařídí soud, když shledá, že je se svou nemocí pro své okolí nebezpečný.
Většinou se jedná o alkoholově nebo drogově závislé nebo lidi s různý-
mi sexuálními úchylkami. Je pochopitelné, že takoví lidé musí být hos-
pitalizováni i bez souhlasu.“ 

Podle průzkumu jsou poplatky ve zdravotnictví využity především na
nákup nové techniky a na zlepšení platů zdravotníků. 

(r - použito údajů z denního tisku)  

CO ZJISTILO CVVM O NÁZORECH OBYVATELSTVA NA ZDRAVOTNÍ PÉČI?

V týdnu mezi 2. a 9. červnem  2008 provedlo Centrum pro výzkum
veřejného mínění (CVVM) průzkum o názorech obyvatelstva na zdra-
votní péči a další zdravotní problémy. Respondenty byla tisícovka osob
starších patnácti let. 

Dotázaní hodnotili mj. svůj zdravotní stav. Šedesát procent respon-
dentů jej označilo jako dobrý, 28 procent jej označuje jako „ani dobrý
ani špatný“ a dvanáct procent ho považuje za špatný. Ve srovnání s ob-
dobným hodnocením vlastního zdravotního stavu před pěti léty v r. 2003
nenastaly u české veřejnosti v tomto ohledu žádné významné změny.

Lidé se také vyjadřovali k otázce, zda lékaři a zdravotnický personál
poskytují pacientům dost informací o jejich zdravotním stavu a o mož-
nostech léčby. V odpovědích se respondenti rozdělili do dvou přibližně
stejně velkých skupin. 44 procent občanů si myslí, že pacientům je po-
skytován dostatek (tj. „rozhodně dostatek“ nebo „spíše dostatek“) infor-
mací, 47 procent je opačného názoru. Výrazná většina lidí, 80 procent
zdotázaných, si myslí, že pacient by se měl podílet na rozhodování o léčbě.
Třiapadesát procent lidí však současně uvedlo, že pacienti v České re-
publice tuto možnost nemají.

Podíl lidí, kteří jsou spokojeni s lékařskou péčí, ve srovnání s minulými
léty, má tendenci k poklesu. V současnosti vyjádřilo spokojenost 40 pro-

cent respondentů. Naopak se o pět procent zvýšil počet těch nespoko-
jených, momentálně jich je čtvrtina. „Současný odklon respondentů od
příznivého hodnocení je pravděpodobně bezprostřední reakcí na pro-
bíhající reformu zdravotnictví“ uvedli autoři výzkumu z CVVM. Míra
spokojenosti se podle průzkumu odvíjí od zdravotního stavu, životní
úrovně a také věku respondenta. Čím zdravější, bohatší a mladší je
odpovídající osoba, tím je pravděpodobnější, že bude s lékařskou péčí
spokojen. 

Tabulka s údaji o spokojenosti s lékařskou péčí (údaje v procentech):

velmi docela ani spokojen docela velmi neví
spokojen spokojen ani nespokojen nespokojen nespokojen 

2008 3 37 34 19 6 1
2007 7 43 29 16 4 1
2006 6 39 32 18 3 2
2005 5 40 33 16 3 3
2004 5 44 30 16 4 1
2003 5 44 30 15 4 2

(r - podle zprávy ČTK)  

40. VÝROČÍ PRAŽSKÉHO JARA A NÁSLEDNÉ OKUPACE 
ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY

Srpen byl pro většinu našich občanů spojen s Olympiádou v dalekém
Pekingu. I ti, co sportu sami neholdují, většinou sledovali alespoň občas
boje sportovců o olympijské vavříny a prožívali radost, když se zadařilo
některým z našich. Srpen 2008 však také představuje kulaté výročí
události, která pro mnohé z našich spoluobčanů představovala zlom v je-
jich životě, stavěla je před často osudová rozhodnutí a podepsala se ne-
smazatelně na politickém vývoji celé naší vlasti na několik dalších
desetiletí. 21.srpna 1968 v časných ranních hodinách 

vtrhla na území Československa vojska pěti zemí tehdejší Varšavské
smlouvy, tedy států, s nimž naši republiku v rámci jak Rady vzájemné
hospodářské pomoci tak vojenského uskupení Varšavské smlouvy poji-
ly ty nejtěsnější spojenecké svazky. Cílem akce, nařízené z nejvyšších míst
tehdejšího moskevského vedení Sovětského svazu, bylo ukončit obrodný
proces, známý jako „Pražské jaro“, k němuž se odhodlalo reformní křídlo
naší KSČ od ledna téhož roku. Demokratizační změny, v zemích tehdej-
šího socialistického tábora zcela  neobvyklé, byly vyvolány tlakem široké
veřejnosti, znepokojené vzrůstající hospodářskou a politickou krizí. Po-
měry v tehdejším Československu výstižně pojmenoval dokument „Dva

tisíce slov“, zveřejněný 27. června 1968, který získal u našich občanů
širokou podporu. Ocitujme z něj krátkou pasáž: 

„Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace.
Začal  v komunistické straně. Je ovšem třeba dodat, že tento proces ani
nemohl jinde začít. Iniciativa a úsilí demokratických komunistů je proto
jen splátkou na dluh, který celá strana má u nekomunistů, jež udržovala
v nerovnoprávném postavení. Komunistické straně nepatří tedy žádný
dík, patří jí snad přiznat, že se poctivě snaží využít poslední příležitosti
k záchraně své i národní cti. Není důvodu k vítězoslávě je pouze důvod
k nové naději.“

Zákrok armád Varšavské smlouvy se neobešel bez krveprolití. Počet
obětí na životech dosahoval stovky, ještě více bylo zraněných. Obrovské
byly ztráty ekonomické. Ještě závažnější však byly politické důsledky.
Okamžitě po invazi byla do Moskvy převezena část členů tehdejšího ÚV
KSČ s generálním tajemníkem Alexandrem Dubčekem, předsedou vlády
Černíkem, předsedou Národního shromáždění Smrkovským a dalšími.
K nim se později připojili další převážně komunističtí politici s preziden-
tem republiky Svobodou. Po jednání ve dnech 23.-26.8. byli donuceni
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Prof. MUDR. JOSEF REMS, DrSc., 1931 – 2008

podepsat potupný diktát, známý jako Moskevský protokol, na jehož zá-
kladě byla na území Československa rozmístěna „dočasně“ sovětská vojska.
Tu „dočasnost“ jak známo ukončila až sametová revoluce - poslední
sovětští vojáci opustili naše území 30. 6. 1991. Jediný z devatenácti zástupců
na jednání, kdo odmítl protokol podepsat, byl MUDr. František Kriegel. 

Nálady plzeňských studentů v těchto dnech dobře charakterizuje
dopis, adresovaný všem spoluobčanům. Z něj citujeme: „Všem, všem,
všem!!! Drazí spoluobčané, sešlo se naše národní shromáždění, které až
na jeden hlas odsoudilo vpád okupantů na naše území. Byl zahájen též
14. mimořádný sjezd strany, který, jako nejvyšší orgán, jmenoval do svého
čela ss. Dubčeka, Smrkovského, Císaře, Černíka a další. Také zasedání
celého ÚV KSČ, na kterém byl mimo jiné i zrádce a kolaborant Kolder,
toto základní pošlapání lidských práv odmítnul! Celý svět tedy ví, že naše
nejvyšší orgány nikoho o žádnou pomoc nepožádaly. Sovětští okupanti se
te
 zoufale snaží najít mezi naší špičkou nějakého zrádce, kolaboranta,
nějakou krysu, která by mohla prostřednictvím sovětské propagační ma-
šinérie vytrubovat do světa zprávy příznivé okupantům a samozvaně
zastupovat náš stát navenek. Proto vás vyzýváme: Právě te
 národe Český
stůj při sobě, Český národe netrp mezi sebou zrádce!! Dále čeká vedení
okupantů na záminku na jakoukoliv akci! Netrpte proto mezi sebou
provokatéry, nenechte se svést k násilným činům, na které oni jedině
čekají, aby mohli rozpoutat ještě větší krveprolití. Důstojně a klidně
ignorujte tyto primitivy v okupačních uniformách a neposkytujte jim v žád-
ném případě jakoukoli pomoc, ledaže by byla vynucena násilím nebo pří-
mou pohrůžkou. Celý svět musí vidět, že okupanty sem naši dělníci
nepozvali a že s nimi v žádném případě dobrovolně nespolupracují.
Svým klidem a hrdostí dejte najevo svou převahu kulturního národa
nad těmito barbarskými primitivy. Celý svět je s námi. Studenti LF UK
v Plzni, studenti VŠSE v Plzni, studenti PF v Plzni a Dubček klub.“

Od r. 1964 vycházel v Plzni časopis plzeňských vysokoškoláků Index.
Samozřejmě reagoval na srpnové události. Několik dnů po invazi ve
svém „osmém okupačním čísle“ z 28. 8. 1968 napsal: „V této těžké chvíli
jsme postaveni před otázku dalšího vývoje sami. Jde o to být či nebýt.
Musíme si ujasnit závěry vyplývající z moskevského diktátu. V prvé řadě
je pro náš další vývoj nezbytné, aby veškeré ozbrojené jednotky opusti-
ly neprodleně naše území. Jediným pozitivním výsledkem, dosaženým
na jednání v Moskvě, je návrat našich legálních představitelů do Prahy

a do svých funkcí. Je třeba si uvědomit, že naše delegace udělala vše, co
bylo v jejích silách a možnostech. Právě proto jednota skutečné národ-
ní fronty, která se vytvořila v těchto těžkých dnech, bude jedinou hyb-
nou silou pro náš současný i budoucí vývoj.“

Na závěr vzpomínky na toto tragické výročí moderních českých dějin
něco úsměvného. Ve všech městech a obcích se v srpnových dnech
objevily nejen nápisy, burcující k pasivnímu vzdoru vůči okupačním jed-
notkám, ale také vtipné ironizující slogany, mezi nimiž k nejčastějším
patřilo „Lénin vozbudis, Brežněv sašol s uma“ neboli „Lenine probu
 se,
Brežněv se zbláznil“ či místo směrovek na křižovatkách jediná nezabílená
- „Moskva 2000 km“. Výstižně charakterizovala naši ekonomickou situaci
i tato rýmovačka: „Na hlídání naší banky, nejsou třeba vaše tanky, vždy�
to hovno co tam máme, snadno sami uhlídáme, zlata je tam malý kus,
sebral nám ho bratr Rus.“

Plzeňané si mohli připomenout události ze srpna 1968 na fotografických
panelech, instalovaných v srpnu v Křižíkových a Šafaříkových sadech (au-
tor Jiří Plzák), a na výstavě dokumentů k Pražskému jaru 1968 v mázhausu
plzeňské radnice na náměstí Republiky  (autor Miloslav Krist). (r) 

Autor: Jan Vyčítal

V čase, kdy se letní prázdniny chystají k přehoupnutí do své druhé po-
loviny, podlehl po dlouhém boji své těžké chorobě prof. MUDr. J. Rems,
DrSc. Jeho odchodem se uzavřela definitivně jedna pestrá, plodná a na-
výsost živá kapitola příběhu psaného plzeňskou otorinolaryngologií. 

Prof. Rems se narodil 2 dny před svátkem svého patrona - 17. 3. 1931
v Karlových Varech, kde byl v té době zaměstnán jeho otec jako pomoc-
ný berní zřízenec, což profesor vždy s úsměvem zdůrazňoval. První třídu
obecné školy ještě stačil dokončit ve Varech, po zabrání Sudet se rodina
Remsova přestěhovala do Českých Budějovic. Tady prožil mladý Josef
léta dospívání,  Budějovice mu přirostly k srdci a málokdo z nás tušil, že
nejsou jeho rodným městem. Absolvoval tu i klasické gymnázium, kde
maturoval v roce 1950. Úspěšně složil přijímací pohovory a byl následně
přijat ke studiu na čerstvě založené Lékařské fakultě UK v Plzni, se kterou
zůstal spjatý vlastně po celý svůj život. Po zvládnutí teoretických rigoros se
MUC. Rems zapojil do studentské vědecké práce - nejprve na Anato-
mickém ústavu jako pomocná vědecká síla. Po roce na anatomii přešel
na ORL kliniku lékařské fakulty. V archivu kliniky se zachoval dopis,
kterým v roce 1958 tehdejší přednosta kliniky prof. Kotyza žádá děkana
fakulty o přijetí MUDr. Remse na místo odborného asistenta. Charakte-
ristika Remse je zde natolik trefná, že si dovolím citovat tento list prak-
ticky in extenso. Přesto, že prof. Kotyza mluví o Remsovi 27letém, ti kteří
ho znali, mi jistě dají za pravdu,  že věk Remse nikterak nezměnil. 

“Josef Rems, promovaný lékař, nar. 17. 3. 1931, nastoupil na Otolaryn-
gologické klinice v Plzni na podzim r. 1953 ve funkci vědecké síly. Ačkoli za
rok na to byla zrušena místa vědeckých sil na klinikách, pracoval Rems na
klinice další 2 léta dobrovolně a bezplatně. 1. 8. 1956 byl přidělen na kliniku
jako promovaný lékař. Odtud byl poslán na I. Chirurgickou kliniku v Plzni,
aby si tam osvojil základní chirurgické znalosti a návyky. Pracoval tam od
15. X. 1956 do 30. IV. 1957. Během svého působení na Otolaryngologické
klinice získal všechny potřebné znalosti jak k rozpoznávání, tak i léčbě kon-
servativní a z velké části i chirurgické léčbě otorhinolaryngologických one-
mocnění. Je manuelně velmi zručný a má všechny předpoklady státi se vý-
borným operatérem. K tomu mu nesporně pomáhají též anatomické znalosti,
které si osvojil jako fiškus v Anatomickém ústavu. Mimo to Rems získal
specielní znalosti v rentgenologii v oblasti ušní, nosní a krční. Dovede nejen
zhotovovat a dále zpracovávat rentgenové snímky (kopie, diapozitivy), ale též
je odborně posuzovat. 

V poslední době se s úspěchem zabývá fotografií a filmováním endo-
skopických obrazů. 

Dále jeho specielní zaměření je anestesiologie. Té se věnuje nejen po stránce
teoretické, ale i praktické. Samostatně a spolehlivě provádí endotracheální narkosy. 

Pracovní morálka Remse je příkladná. Prakticky veškeren volný čas po
splnění nařízené pracovní povinnosti tráví na klinice plněním různých úkolů
spadajících do rámce klinické činnosti. Sem patří např. příprava materiálu
a asistence při rozvíjení nových vyšetřovacích a operativních způsobů.

Pro funkci učitele má Rems všechny předpoklady. Má trvalou zásluhu v po-
řizování velkého počtu učebních pomůcek a pravidelně vypomáhá při před-
náškách. Dovede přednášet jasným slohem a svěřené thema dovede syste-
maticky zpracovat. K tomu všemu přistupuje jeho ochota vždy vyhovět stu-
dentům, když se na něho obrátí s dotazy a přáními. 

Rems je klidné a skromné povahy. Na pracovišti je oblíben pro svou ochotu
a obětavost při kolektivní práci. Má vrozený cit pro trpícího člověka, a proto
ho nemocní mají rádi. Pro uvedené vlastnosti je oblíben i středním zdravot-
nickým personálem a ostatními zaměstnanci kliniky.

Ze všech těchto důvodů oceňuji kladně Remse a zdůrazňuji, že jmenovaný
již dnes má trvalé zásluhy o zvýšené pedagogické a vědecké činnosti kliniky.
Proto vřele doporučuji, aby mu bylo uděleno místo odborného asistenta na
Otolaryngologické klinice v Plzni.

Plzeň 22. XII. 1958 Prof. Dr. F. Kotyza
přednosta Otolar. kliniky v Plzni

Místo odborného asistenta tehdy Rems na základě Kotyzovy supliky
získal a zastával jej úspěšně do roku 1969. Mezitím absolvoval tzv. externí
aspiranturu a v roce 1966 získal titul CSc. po obhájení práce „Patogeneze
defektů sluchových kůstek v průběhu chronického zánětu středního
ucha“. Problematice středouší se tehdy ostatně věnoval systematicky pod
vedením prof. Kotyzy. Důkazem toho je i první Remsova publikace
uveřejněná v časopise Čs. ORL v roce 1957 - „Projekce antrum mas-
toideum a sinus sigmoides  u novorozence se zřetelem k diagnostické
punkci antra“. Byla to práce studentská, ve které se pojily Remsovy mor-
fologické znalosti, jeho technická zručnost a představivost s potřebami
tehdy běžné klinické praxe.

V roce 1968 se dr. Rems habilitoval a byl následně jmenován docen-
tem ORL. Je pověřen prozatímním vedením ORL kliniky po dobu exper-
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II. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY.
XIII. MINÁŘOVY DNY. PLZEŇ 4. - 6. 6. 2008

V Plzni proběhl ve dnech 4. - 6. 6. 2008 II. česko-slovenský kongres inten-
zivní medicíny a 13. ročník konference Minářovy dny - ošetřovatelské pos-
tupy v intenzivní péči. Obě akce současně byly pořádány I. interní klinikou
LF UK a FN Plzeň, Anesteziologicko-resuscitační klinikou LF UK a FN
Plzeň a Českou společností intenzivní medicíny. Obou odborných akcí se
zúčastnilo 346 lékařů a 377 sester za podpory 38 vystavujících firem. Kro-
mě tuzemských specialistů byli přizváni i zahraniční hosté - ze Slovenska,
Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska a Slovinska. V této podobě se
jednalo o první samostatný kongres intenzivní medicíny pořádaný v České

republice s odbornou garancí nové odborné společnosti, a sice České
společnosti intenzivní medicíny.

Celá akce měla jako hlavní motto „Od dojmů k důkazům…“ a věnovala
pozornost všem oblastem intenzivní medicíny. Pozvání přijali a aktivně vy-
stoupili nejen vrcholní představitelé české intenzivní medicíny a přidru-
žených oborů, ale i odborníci světového formátu. Dva z nich, profesor Peter
Radermacher z německého Ulmu a profesor Xavier Leverve z francouz-
ského Grenoblu jsou dlouhodobými spolupracovníky I. interní kliniky
v rámci vědecko-výzkumných projektů. Zatímco II. česko-slovenský kongres

Dne 10. srpna 2008 nás zarmoutila zpráva,
že nás navždy opustil doc. RNDr. Josef Reis-
chig, CSc., dlouholetý vedoucí Biologického
ústavu LF UK v Plzni. Ztratili jsme v něm nad-
šeného obdivovatele přírody vždy ochotného
se prostřednictvím svých fotografií a filmů
podělit o čerstvé zážitky z mikro - i makro-
světa. Ačkoliv se v mládí chtěl stát hokejo-
vým trenérem - dokonce vystudoval Fakultu
tělesné výchovy a sportu UK a měl úspěchy
v lehké atletice - vyvíjela se jeho kariéra
jiným směrem. Rozhodujícím faktorem bylo
studium biologie na Přírodovědecké fakultě
UK, kde ho velice zaujaly přednášky doc. Pa-
zourka o anatomii rostlin. Odtud se ni� jeho
života proplétala až k neskutečně krásným
obrazům rostlinných tkání, které v devade-
sátých letech pořizoval již s pomocí fluores-
cenčního a později také konfokálního mikro-
skopu. Dalším učitelem, který ho aniž to
samozřejmě tušil ovlivnil na celý život, byl
doc. Kunst. Ten tehdy začínajícímu absolven-
tovi nabídl místo asistenta v oboru ento-
mologie na Přírodovědecké fakultě UK.
Odtud se datuje Pepíkův zájem o bezobratlé
a jejich zobrazování. Již jako student při-
pravil makrozáběry hmyzu, které byly vydány
ve formě sady diapozitivů jako učební
pomůcka pro základní školy. Zde můžeme
vystopovat počátky Pepíkova celoživotního
úsilí o popularizaci přírodních věd pomocí
fotografie a filmu. Ve filmu debutoval také
ještě jako student PřF UK snímkem Metody
sběru hmyzu (film je dosud na přírodově-
decké fakultě velmi oblíben zejména pamět-
níky, kteří se v něm vidí stále mladí).

Ve filmu se pak nadlouho odmlčel, až
masivní nástup videotechniky přinesl mocný
příval inspirace, který vyvrcholil v CD Video-

atlasu bezobratlých živočichů. Při práci na tomto
díle se Pepík plně ztotožnil s myšlenkou pro-
fesora Veselovského, který byl zastáncem ná-
zoru, že kultura národa není dána jen jeho
znalostí historie a literatury, ale také znalostí
přírody, zvířat a rostlin. Pepík se celý svůj
život snažil prostřednictvím své práce tuto
kulturu vytvářet a podporovat, nadšeně před-
váděl studentům nové mikroskopické tech-
niky a to, co je možné jejich pomocí spatřit.
Většina spolupracovníků na fakultě má v živé
paměti drobné mikrofotografie, kterými nás
před vánocemi obdarovával a které zde do-
dnes zdobí řadu pracoven. Od počátku
devadesátých let minulého století uspořádal
Pepík desítky výstav svých mikrofotografií
prakticky po celé republice. Jednou z nej-
větších byla výstava Skrytá krása stvoření
pořádaná v rámci oslav 650 let trvání Uni-
verzity Karlovy v křížové chodbě Karolina.
Pepíkovy mikrofotografie zcela jistě vrcho-
vatě naplnily autorův záměr - přiblížit krásu
přírody lidem, kteří se o ni běžně nezajímají,
a přivést je k zájmu o přírodní vědy. Rád cito-
val zápisy z návštěvních knih svých výstav -
k nejkurióznějším patřil zápis paní, která kon-
statovala, že už jí nevadí, že má tolik toho
cholesterolu v těle - vždy� ty jeho krystalky na
fotografii jsou tak krásné... Jiná návštěvnice
výstavy napsala, že prožívala hlubokou depre-
si, ale výstava Pepíkových fotek jí pomohla -
te
 už chápe, že to, co vidí ona, není zdaleka
všechno.

Pepík dostal do vínku dar vidění a schop-
nosti předávání viděného a tohoto daru se
v čase jemu vyměřeném snažil využít ze všech
svých sil. V posledním období svého života
byl nucen bojovat s těžkou nemocí a bojoval
tvrdě - tak, jak ho sport naučil. Ačkoliv

příběh tohoto života má na konci nevyhnu-
telnou tečku jako ostatně každý příběh z pří-
rody, kterou Pepík tak miloval, byl to příběh
vrcholně naplněný dobrodružstvím poznávání
i obyčejným lidským bytím.

Za spolupracovníky 
doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

Doc. RNDr. J. Reischig jak nám zůstane
provždy v paměti.

tizy prof. Kotyzy v Alžírsku (do roku 1971) a i po jeho odchodu do důchodu
v roce 1972. Již koncem 60. let, poté co se zúčastní světového ORL kon-
gresu v Mexiku a absolvuje krátkou stáž u dr. Kleinsassera v Kolíně nad
Rýnem, se doc. Rems nadchne pro mikrolaryngochirurgii a stane se jejím
neúnavným propagátorem. Je technicky nadaný a zručný, přizpůsobí si
operační mikroskop, získá potřebné instrumentarium, adaptuje fotoaparát
a jako první v republice se pouští rutinně do hrtanové mikrochirurgie.
Publikuje, přednáší, dokumentuje a naprosto nezištně předává informa-
ce a zkušenosti. Udivuje všechny svými dokonalými dia snímky, které mají
úroveň srovnatelnou se světem. Získává si  řadu přátel, obdivovatelů a ná-
sledovníků. Má mimo jiné výhodu v tom, že je násilně přeučený levák,
jeho endoskopické mikrochirurgické výkony jsou bez přehánění brilantní
ukázkou bimanuální práce. Ve výboru ORL společnosti má na starosti
nástrojovou komisi, pracuje jako krajský ORL odborník západočeského
kraje, přednáší na kongresech doma i v zahraničí, absolvuje řadu stáží. 

V roce 1976 je definitivně jmenován přednostou ORL kliniky a zůs-
tane jím až do svého odchodu do důchodu v roce 1995. Jeho doktorská

disertační práce těží ze zkušeností z hrtanové operativy - tématem jsou
„Hrtanové prekancerozy“. Studie je opatřena vynikající barevnou foto-
dokumentací. V roce 1983 je doc. Rems jmenován profesorem ORL. 

Z nepočitatelných dialogů, kterých jsem měl tu čest se účastnit vím, že
cítí, že dosáhl vrcholu. Vrcholu, o kterém si netroufal nikdy ani snít.
Zůstává totiž skromným klukem z Budějic, jak své milované město lás-
kyplně nazývá. Klukem, který sní o tom, stát se „flígrem“ - letcem a mávat
křídly nad domkem své vyvolené. Klukem, který netouží po slovutnosti
na poli vědeckém, o kterém tehdy nic netuší a tušit ani nemůže. Jeho
život se ale odvinul úplně jinak a Rems neodporoval. Naopak zamiloval
se do otoláryngologie, jak s úsměvem náš obor nazýval. Svým bytostným
člověčenství snoubeným s manuální dovedností pomáhal nemocným.
Svou nezkrotnou energií strhával pro věc otolaryngologie všechny – své
žáky, kolegy a následovníky. 

Bude nám všem velmi chybět. 
Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.

VZPOMÍNKA NA Doc. RNDr. JOSEFA REISCHIGA, CSc. 
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V Brně zorganizovalo tradiční mezinárodní konferenci „Biosignál
2008“ Oddělení biomedicínského inženýrství Fakulty elektroinženýrství
a komunikací Technologické university Brno. V několika sekcích, roz-
dělených podle medicínských oborů, proběhla jednání, v nichž autoři
představili především využití nových technologií a zobrazovacích postu-
pů v medicíně. Jednalo se o využití v oftalmologii (např. Radu M.
(Rumunsko): Analogová detekce diabetických příznaků v retinálním
vyobrazení“, Dobeš M. (ČR): Oční registrace využívající rychlý vzájemný
informační algorytmus“ a další), v biometrii tělesných parametrů člově-
ka (např.Hiroyashu S. (Japonsko): Emoční klasifikace pomocí teplotního
vyobrazení obličeje“,  Holzner C. (Rakousko): Využití mozkového počí-
tačového interface ke kontrole virtuálního prostředí“ aj.), v elektrofysi-
ologickém modelování (např. Ozer M. (Turecko): „Vliv poměru mezi
inhibiční a excitační vodivostí na pravidelnost spontánní kortikální
aktivity“, Bouchereau F. (Mexiko): „Kolísavé modelování a spektrální
stanovení EEG signálů“, Christe G. (Francie): „Modelování v srdeční elek-
trofysiologii“ aj.), při počítačových asistenčních metodách při studiu slu-
chové struktury mozku (např. Ruckay L. (ČR): „Výběr a klasifikace
nezávislých EEG komponent ve vztahu k pohybu“, Aydin S. (Turecko):
„1-D ortogonální perspektivy sluchových mozkových aktivit“.

V sekci „Zpracování biologických signálů“ zazněla řada sdělení s pří-
mým vztahem ke klinice, např. Ozer H. (Německo): „Tvar EKG ve
spánku a v bdělém stavu“, Alagarda V.D. (Španělsko): „Zlepšení diagnos-

tiky blokády Tawarova raménka pomocí analýzy mapy potenciálů z po-
vrchu těla“, Hsieh J. (Tajvan): „Nový počítačový 12-svodový EKG systém
pro klinické aplikace“, Swamy G. (USA): „Stanovení křivky aortálního
tlaku a beat-to-beat změn minutového tepového objemu pomocí mno-
honásobných křivek periferního arteriálního tlaku“, Manis G. (Řecko):
„Dlouhodobé korelace časových sérií srdeční frekvence“, Tyšler M.: „Vliv
změn tepové frekvence na neinvazivní stanovení místní ischémie a její
kompenzaci“, Cardona Rocha F. (Velká Británie): „Variabilita srdečního
rytmu jako marker asfyxie“, Gemignani V.: „Systém stanovení trvání sys-
toly a diastoly při zátěžovém ergometrickém testu“, a další.  

Z plzeňských pracoviš� byla prezentována práce „Elektronický systém
a počítačový program k optimálnímu doporučení pohybové aktivity“
(autorů M. Štork, J. Novák a V. Zeman). Na základě výsledků zátěžového
testu v laboratoři obdrží vyšetřovaný konkrétní doporučení, jakých
pohybových aktivit, jak často a jak intenzivně používat ke zlepšení
úrovně tělesné zdatnosti. Z dalších prací uvedl M. Štork  „Měření elek-
trodermální aktivity v průběhu senzomotorického úkolu“ a „Charak-
teristický vztahový algorytmus  při oscilometrickém stanovení systolického
krevního tlaku na zápěstí“.

Pořadatelé vydali sborník abstrakt a disketu s plným zněním jednot-
livých sdělení. Jubilejní 20. konference EURASIPu se uskuteční v Brně
za dva roky. 

(J. Novák)

intenzivní medicíny byl určen lékařům,
tradiční Minářovy dny byly zaměřené na
vzdělávání především středního zdravot-
nického personálu v ošetřovatelských
postupech na jednotkách intenzivní péče.

Přednášky, volná sdělení i panelové dis-
kuse byly věnovány intenzivní péči v pe-
diatrii i péči o dospělého pacienta vnejrůz-
nějších oborech. Cílem obou paralelních
akcí bylo přinášet zajímavé novinky z oboru
intenzivní medicíny, více seznamovat zdra-

votníky se zavedenými aprověřenými postupy vpéči okriticky nemocné. Prostor
byl rovněž věnován etickým principům, protože k nedílným součástem kvalit-
ní zdravotní péče patří znalost a respektování pacientových přání a potřeb.

Součástí kongresu bylo i vyhlášení nejlepších původních prací. Ocenění
v kategorii přednášek i posterů získal kolektiv lékařů JIP I. interní kliniky
LFUK a FN v Plzni (A. Kroužecký, R. Sýkora, J. Chvojka, J.Raděj, V. Var-
nerová, T. Karvunidis, I. Novák a M. Matějovič) za práce zkoumající nový
způsob antikoagulačního zajištění metod kontinuální náhrady funkce ledvin
a přínos nové hemoeliminační metody - párové plazmafiltrace a adsorpce -
v léčbě septického šoku.  

Kongres proběhl ve velmi pozitivní atmosféře a ohlasy po skončení kon-
gresu jen dokumentovaly nastavení vysoké la�ky pro příští kongresy ČSIM. 

Za organizační výbor MUDr. Ivan Novák, vedoucí lékař JIP a Doc. MUDr.
Martin Matějovič, PhD, přednosta I. interní kliniky 

Za předsednickým pultem zleva: MUDr. I. Novák, doc. MUDr. M.Matějovič, Ph.D.,
náměstek ředitelky FN MUDr. Jiří Poborský 

a děkan LF UK v Plzni Doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
Za předsednickým pultem doc. MUDr. J. Kobr, CSc. 

a doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.

Prof. Julian Bion obdržel při kongresu
Čestné členství České společnosti

akutní medicíny

19. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EURASIP „ANALÝZA BIOMEDICÍN-
SKÝCH SIGNÁLŮ A VYOBRAZENÍ“, BRNO 29. 6. - 2. 7. 2008

AKTIVNÍ ÚČAST PLZEŇSKÝCH LÉKAŘŮ NA XVI. VÝROČNÍM SJEZDU
ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 24. - 27. 5. 2008 V BRNĚ

Ve dnech 24.-27. května 2008 se již tradičně v areálu brněnského výs-
taviště konal již XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti.
Jedná se o největší kardiologickou událost v Čechách. Celkový počet
účastníků byl 3950 (z toho 2186 lékařů, 1071 sester). Každoročně jsou
předními kapacitami v oboru prezentována nová doporučení pro pre-
venci, diagnostiku a terapii kardiovaskulárních chorob. Tradičně je také

věnován velký prostor volným výsledkovým sdělením ve formě před-
nášek i posterů. 

V sekci hotlines byly představeny výsledky recentních studií zabýva-
jících se kardiovaskulárním aparátem. Plzeňským zástupcem referujícím
výsledky studie EUROASPIRE byla prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc. z
Centra preventivní kardiologie 2. interní kliniky.
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Sekci pracovní skupiny Preventivní kardiologie s tématem Kardiome-
tabolický syndrom předsedala spolu s prof. MUDr. Z. Urbanovou, CSc. z 1.
LF VFN Praha prof. MUDr. H. Rosolová z 2. interní kliniky a přednesla
sdělení „METABOLICKÝ SYNDROM U DIABETIKŮ“. Ve stejné sekci
přednesl doc. MUDr. Otto Mayer, CSc. z téhož pracoviště sdělení
„METABOLICKÝ SYNDROM U KARDIAKŮ“. Také předsedal sekci
Prevence kardiovaskulárních chorob, kde uvedl výsledky o „SOUČASNÉ
ÚROVNI SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ICHS VE STUDII EUROASPIRE
III“. V bloku České společnosti pro aterosklerózu věnovanému komplexní-
mu přístupu ke kardiovaskulárnímu riziku přednesla prof. Rosolová sdělení
„PRE-DIABETES A KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO“. Také předsedala
bloku České společnosti pro hypertenzi, kde v rámci představení nových
guidelines arteriální hypertenze - vyšetřovací metody přednášel prof. MUDr.
J. Filipovský, CSc., přednosta 2. interní kliniky, o „VYŠETŘENÍ AORTÁLNÍ
RIGIDITY“. 

Přednosta I.interní kliniky doc. MUDr. M. Matějovič, PhD. přednesl po-
zvané přehledové sdělení „ENDOKRINNÍ ZMĚNY V PRŮBĚHU KRI-
TICKĚHO STAVU“ ve společném bloku pracovní skupiny Akutní kardi-
ologie České kardiologické společnosti a České společnosti anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny.

Přehledová sdělení nebyla pouze doménou kardiologů, ale také radio-
logů a lékařů nukleární medicíny. MUDr. A. Fikrle, CSc. přednesl sdělení
NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE V DIAGNOSTICE A PROGNÓZE ICHS.
Doc. MUDr. J. Ferda, PhD. hovořil o „VÝZNAMU CT V KARDIOLOGII“,
„MULTIDEKTOROVÉM  (DUAL-SOURCE) CT“ a významu „CT DIAG-
NOSTIKY U AORTÁLNÍ CHLOPNĚ“. 

Plzeňští lékaři jako tradičně představili kvalitní výsledky svého výzkumu.
Kolektiv autorů kardiologie 1. interní kliniky pod vedením doc. MUDr.
Richarda Rokyty, PhD. prezentoval několik sdělení týkajících se inter-
venčního řešení akutního infarktu myokardu. V přednášce „LEVÝ RA-
DIÁLNÍ PŘÍSTUP V INTERVENČNÍ LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU
MYOKARDU S ST ELEVACEMI - JEDNOROČNÍ PROSPEKTIVNÍ
SROVNÁNÍ S FEMORÁLNÍM PŘÍSTUPEM“ autoři I. Bernat, J. Pešek, J.
Koza, J. Tesařová a R. Rokyta svými výsledky jednoročního sledování
potvrdili, že levý radiální přístup, který intervenční kardiologové na 1. in-
terní klinice provádějí nyní již zcela rutinně jako jedno z mála pracoviš�
unás, je bezpečnou a účinnou alternativou femorálního přístupu i u pacien-
tů s infarktem myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) bez kardiogenního
šoku. Jeho výhodou je minimální riziko závažných lokálních komplikací,
nižší spotřeba kontrastní látky, snadná péče o místo punkce tepny a vysoký
stupeň soběstačnosti pacienta po výkonu. V přednášce „LOKÁLNÍ KOM-
PLIKACE PCI PŘI POUŽITÍ CLOSING DEVICE ANGIO-SEAL VIP“
autoři J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, R. Kollros, H. Brůhová a R. Rokyta
potvrdili bezpečnost a praktičnost implantace closing device Angio-Seal
VIP při uzávěru vpichu do arteria femoralis u pacientů léčených perkután-
ní koronární intervencí (PCI). Ve sdělení „SÉROVÉ HLADINY FOSFORU
U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM“ autoři R.
Rokyta, J. Tesařová, A. Šimanová, V. Pechman a P. Gajdoš uvedli častou
hypofosfatémii upacientů s akutními koronárními syndromy, kdy ale
dochází k její spontánní normalizaci již za několik hodin. V této pilotní
studii nebyla nalezena korelace s hladinou troponinu I.

Na 2. interní klinice má tradici kardiovaskulární prevence. Ve sdělení
„METABOLICKÝ SYNDROM INZULÍNOVÉ RESISTENCE V OBECNÉ
POPULACI – TERÉNNÍ VÝZKUM 2007“ autorky B. Petrlová a H. Roso-
lová představily jednak Institut metabolického syndromu, který se syste-
maticky zabývá problematikou zejména kardiovaskulárních civilizačních
onemocnění, a také projekt zaměřený na kardiovaskulární zdraví obyvatel
malých měst a vesnic (Klatovsko a Olomoucko), kdy obyvatelé přicházeli
do přistaveného autobusu, kde jim byla odebírána anamnéza a vyšetřeny
zdravotní ukazatele (hmotnost, výška, krevní tlak, plazmatická glukóza
a lipidy) a spolu s výsledky byly předány občanům konkrétní rady ke snížení
kardiovaskulárního rizika. Metabolický syndrom byl zjištěn u 35,8% občanů
s převahou mužů. Projektu se zúčastnil velký počet občanů a tudíž byla
dobrá možnost je edukovat. 

Ze spolupráce lékařů 1. interní kliniky a Ústavu klinické biochemie
ahematologie FN Plzeň s Kardiologickým oddělením Kardiovaskulárního
centra Fakultní nemocnice v Motole Praha (autoři G. Štěrbáková, K.
Linhartová, J. Veselka, J. Racek, L. Trefil) vznikla zajímavá práce „KAL-
CIFIKACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ JE SPOJENA SE ZVÝŠENOU
HLADINOU PARATHORMONU A SNÍŽENOU HLADINOU VITA-
MINU D U PACIENTŮ S KORONÁRNÍ NEMOCÍ“.  Zvýšená hladina
sérového parathormonu a snížená plasmatická koncentrace vitamínu D
jsou nezávisle spojeny s kalcifikující aortální stenózou u pacientů s vý-
znamnou koronární nemocí a zachovanou funkcí ledvin. Výsledky na-
značují, že u těchto pacientů se poruchy metabolismu kalcia mohou podílet
na patogenezi kalcifikované aortální stenózy. 

Naši radiologové také spolupracovali s pražskými kolegy na sdělení
„KALCIOVÉ SKORE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ V HODNOCENÍ AOR-
TÁLNÍ STENÓZY: VZTAH KE KONGENITÁLNÍ MORFOLOGII
CHLOPNĚ“ (K. Linhartová, J. Ferda, B. Kreuzberg). Za pomoci echokar-

diografických metod a počítačové tomografie srdce zjistili, že u pacientů
saortální stenózou alespoň středně významného stupně korelovalo kal-
ciové skóre s významností vady, nezávisle na kongenitální morfologii chlop-
ně. Doporučují, aby nález kalcifikace aortální chlopně na CT vždy vedl
kechokardiografickému vyšetření vady.

Výsledková sdělení byla prezentována i ve formě posterů. Ve spolupráci
kardiologů 1. interní kliniky, Kardiochirurgického oddělení a Radiodiag-
nostické kliniky vznikly kasuistiky „POSTTRAUMATICKÝ DEFEKT
SEPTA KOMOR“ (M. Šmíd, J. Čech, J. Ferda, V. Zlocha, R. Rokyta),
„POUŽITÍ DLOUHÉHO SHEATHU K PŘEKONÁNÍ EXTRÉMNÍ TOR-
TUOSITY ARTERIA SUBCLAVIA PŘI KORONAROGRAFII PROVÁ-
DĚNÉ RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM“ (J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, R. Kollros,
J. Ferda, R. Rokyta) a „RECIDIVUJÍCÍ POINFARKTOVÁ RUPTURA
MEZIKOMOROVÉHO SEPTA JAKO PŘÍČINA KARDIOGENNÍHO
ŠOKU, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA“ (J. Čech, M. Šmíd, P. Hájko-
vá). Zajímavou kasuistikou je bezesporu „EUFUNKČNÍ STRUMA JAKO
PŘÍČINA TAKO TSUBO KARDIOMYOPATIE“ (P. Gajdoš, J. Lhotský, R.
Rokyta, V. Pechman, I. Bernat), ve které je prezentována 73letá nemocná
snálezem elevací ST úseků (STE) přijatá na Kardiologickou jednotku inten-
zivní péče 1. interní kliniky pod obrazem plicního edému, se systolickou
dysfunkcí levé komory srdeční. Urgentní koronarografie ukázala normální
nález na věnčitých tepnách. Pro inspirační stridor provedeno CT krku a hrudi
s nálezem významné stenózy trachey způsobené útlakem restrosternální
strumou (eufunkční). Nemocná  pro progredující respirační selhání byla
zaintubována. Kardiospecifická laboratoř s vrcholovým troponinem I 15
μg/l. Pátý den došlo k regresi STE. Strumektomie byla provedena 6. den
hospitalizace, byla zjištěna histologicky multinodulární koloidní struma.
Kontrolní echokardiografie 12. den hospitalizace ukázala normalizaci
funkce i morfologie LKS. Závěrem lze říci, že stresem indukovaná kar-
diomyopatie i se svým nevyjasněným etiologickým pozadím má nepochyb-
ně v diferenciální diagnostice STE své místo a jako následek respirační
nedostatečnosti z důvodu útlakového syndromu objemnou strumou dosud
nebyla popsána. 

Tým z kardiochirurgického oddělení (M. Zárybnická, A. Šestáková, A.
Týblová) sledoval „KVALITU ŽIVOTA NEMOCNÝCH V ČASNÉM
POOPERAČNÍM OBDOBÍ PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKO-
NECH“ dle posuzovací škály SCL-90. U mužské populace převažovala di-
simulace změn v kvalitě života po kardiochirurgické operaci. U žen je větší
sebekritičnost ke kvalitě života v pooperačním období. Po operaci nastupují
obavy z úspěšnosti operace a z následné kvality života u sledovaného
vzorku ve 48%. Změny kvality života se manifestovaly do oblasti dechové
tísně, psychosomatiky, spánku, sexuality a psychosociální adaptability. 

Ve spolupráci kardiologů 1. interní kliniky s Oddělením nukleární me-
dicíny FN Lochotín vznikla kazuistika „REKANALIZACE CHRONIC-
KÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY KOMBINOVANÝM FE-
MORO-RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM U 27 LETÉHO PACIENTA“ (autoři J.
Pešek, I. Bernat, A. Fikrle, R. Rokyta).

Na aktivní účasti plzeňských pracoviš� se podílel i střední zdravotnický
personál. Sestry kardiologického oddělení I. interní kliniky prezentovaly
vlastní výsledky ve třech ústních sděleních a na jednom posteru. 

Kromě českých a slovenských přednášejících byli pozváni také zahra-
niční hosté. V bloku Evropské kardiologické společnosti byla prezentována
sdělení „PRIMARY PCI IN HYPOTERMIC PATIENTS AFTER RESUS-
CITATION“ (M. Noč, Lublaň, Slovinsko), „SYSTEMS OF CARE FOR ST-
ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION (STEMI): 1-YEAR MOR-
TALITY IN PATIENTS WITH ACUTE STEMI IN THE VIENNA MO-
DEL“ (K. Huber, Vídeň, Rakousko), „CARDIOVASCULAR DISEASES IN
TURKEY: FOCUS ON PREVENTION“ (C. Erol, Istanbul, Turecko),
„HEART FAILURE WITH PRESERVED SYSTOLIC FUNCTION“ (M.
Salvador Taboada, Madrid, Španělsko) a „HUNGARIAN NETWORKING
FOR PRIMARY PCI“  (T. Foerster, Szeged, Ma
arsko). Další zahraniční
přednášky byly uvedeny v bloku věnovanému rizikům a přínosům nefar-
makologické léčby: „FREESTYLE STENTLESS TISSUE VALVE IN
YOUNG PATIENTS - BIOLOGICAL HEART VALVES : STENTLESS VS.
STENTED - WHICH TISSUE VALVE FOR WHICH PATIENT“ (U.
Rosendahl, Baden, Německo), „BEATING HEART SURGICAL AF
TREATMENT“ (P. Suwalskim, Varšava, Polsko) a „PAST AND FUTURE
OF ELECTROPHYSIOLOGY“ (B. Lüderitz, Bonn, Německo). Dalšími
zahraničními přednášejícími byli P. Hamet (Montreal, Kanada) se sdělení-
mi „ON THE PATH TOWARD PREDICTIVE GENOMICS IN CARDIO-
VASCULAR DISEASE“ a „GENES, HYPERTENSION AND DIABETES
MELLITUS (ADVANCE PROGNOMIX SUBSTUDY)“, K. Pacák (Bet-
hesda, USA) s přednáškou „DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ
ASPEKTY U FEOCHROMOCYTOMU“ a H. Madeira (Lisabon, Portu-
galsko) s přednáškou „CONGESTIVE HEART FAILURE IN HYPER-
TROPHIC CARDIOMYOPATHY“. 

Závěrem lze říci, že se kardiologický kongres vydařil nejen po odborné,
ale i po společenské stránce a je třeba zdůraznit bohatou aktivní účast
odborníků z LF a FN v Plzni.

B. Petrlová
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STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI SE ZÚČASTNILI MEZINÁRODNÍCH
VĚDECKÝCH STUDENTSKÝCH KONGRESŮ V GDAŇSKU A ISTANBULU

Na začátku května tohoto roku se v Gdaňsku a Istanbulu souběžně
konaly mezinárodní studentské vědecké konference, na kterých byly pre-
zentovány výsledky dlouhodobé práce s názvem: Use of cytokines of
inflammatory response in process of liver regeneration in porcine model of
partial portal vein ligation. Výzkum regenerace jaterního parenchymu na
zvířecím modelu probíhá na Chirurgické klinice FN Plzeň pod vedením
MUDr. Václava Lišky a přednosty kliniky prof. MUDr. Vladislava Třešky,
DrSc.

Vzhledem k tomu, že jsem se zúčastnil 16th ISSC (International Stu-
dent Scientific Conference) v Gdaňsku a konference v Istanbulu 21st

IMSSC (International Medical Sciences Student Congress) se zúčastnil
můj spolužák a spolupracovník Jan Brůha, rád bych vás blíže seznámil
s průběhem polské konference. Ta byla pořádána na půdě gdaňské fakul-
ty medicíny za účasti studentů z Polska a zemí střední a východní Evropy
(Německa, Rumunska, Běloruska a Ruska). Zvláštním hostem konference
pořádané v tomto bývalém hansovním městě byl ženevský profesor Walter
Siegenthaler, známý svými publikacemi z oblasti patofyziologie a interního
lékařství. Jeho úvodní přednáška o srovnání medicíny a lékařské péče
v USA a Střední Evropě byla opravdu poutavá, stejně jako jeho vstupy do
diskusí v průběhu prezentace jednotlivých prací.

Svoji prezentaci jsem měl možnost uvést v sekci základního výzkumu
spolu s dalšími šestnácti projekty, prezentovanými devíti přednáškami
a sedmi postery. Celkem bylo v sekcích jednotlivých oborů medicíny před-
staveno 176 prací autorů pregraduálního i postgraduálního studia. Závěrečné
vyhlášení konference bylo uspořádáno ve slavnostní hale v historickém
centru města. Celkově vítězná prezentace se týkala způsobu separace
hematopoetických buněk v koncentračním gradientu chemokinu SDF-1.
Moje přednáška sice nebyla mezi těmi, které  byly v závěru oceněny, avšak
komise kladně ohodnotila možné klinické využití výsledků našeho výzku-
mu. Stejně tak i  bohatý doprovodný program v podobě výběrových před-
nášek, večerních koncertů hudby mnoha žánrů, vstřícnost organizátorů a
kulisa středověkého přístavu  přispěly k celkovému dojmu: „Jestem z tego
entuzjastyczny!“

Konference v Istanbulu se zúčastnilo 280 studentů z 22 zemí celého
světa. Jan Brůha (3.ročník LF Plzeň) prezentoval výsledky naší práce v sekci
chirurgie. Srovnám–li na základě vlastní zkušenosti a dojmů Jana Brůhy
konference v Gdaňsku a v Istanbulu, mohu konstatovat, že si byly i přes
velkou vzdálenost v jednom aspektu opravdu blízké. Na organizaci se po-
díleli výhradně studenti tamních univerzit a bylo znát, jak mnoho jim
záleží na dojmu, který si účastníci odvezou domů. Možná se mýlím, ale
konference podobného rázu v České republice chybí. Domnívám se, že
by jistě měla naději na úspěch například i v Plzni.

Závěrem bych rád poděkoval vedení chirurgické kliniky a děkanátu
naší fakulty za podporu, bez které bychom se mohli zúčastnit stu-
dentských zahraničních konferencí jen stěží.

O. Vyčítal (3. ročník LF Plzeň)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ GERIATRIE 3. 9. 2008

3. 9. 2008 se v prostorách Šafránkova pavilonu konal první Večer geria-
trického oddělení FN pořádaný Spolkem lékařů v Plzni. Byla prezentována
sdělení úzce související s problematikou oboru Večeru předsedal a zkušeně
jím provázel prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. Velmi milá byla i přítomnost
prof. MUDr. Jaroslava Kosa, který se ve svém vpravdě seniorském věku
semináře rovněž zúčastnil. Úroveň odborných sdělení hodnotili přítomní

vesměs kladně. Aktérky byly požádány o reprízu večera v Léčebně TRN Janov.
Na večeru odezněla následující sdělení: 1.Soukupová K.: Vizitka geria-

trického oddělení FN Plzeň. 2 .Š�astná V., Soukupová K., Kučerová H.: Za-
myšlení nad významem anamnesy - kazuistika. 3. Kučerová H.: Farmako-
terapie ve stáří. 4. Š�astná V., Soukupová K., Kučerová H.:  Naše zkušenosti
se subkutánní hydratací. K. Soukupová

MUC. Ondřej Vyčítal při diskusi s účastníky kongresu v Gdaňsku

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY
10. 9. 2008

Dne 10.9.2008 se konal přednáškový večer Spolku lékařů českých, jehož
program zajiš�ovali pracovníci Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Před-
náškovému večeru předsedal doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Zazněly celkem tři příspěvky. Jako první vystoupila MUDr. Vanda Fran-
ková s kazuistickým sdělením „Chyby a omyly v gerontopsychiatrické praxi“.
První kazuistika se týkala 48letého pacienta, u kterého byla až post mortem
diagnostikovaná genetická forma Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci. Klinicky
byl stav hodnocen jako frontotemporální demence (nebyly přítomny typické
známky na EEG, nebyl zcela správně interpretován nález na MRI). Ve druhé
kazuistice šlo o ambulantního pacienta, jehož klinický stav byl zprvu chybně
diagnostikován jako porucha s bludy. Teprve po rozvinutí vedlejších účinků
farmakoterapie a podrobném neuropsychiatrickém vyšetřením byl stav přehod-
nocen jako suspektní počínající demence u Parkinsonovy nemoci (či počína-
jící demence s Lewyho tělísky). Tato klinická diagnóza byla podpořena ná-
lezem na DaTSCAN (IKEM Praha), který prokázal sníženou kumulaci ra-
diofarmaka ve striatech. MUDr. Franková zdůraznila nutnost pečlivého
klinického vyšetření, důkladné diferenciálně diagnostické rozvahy a mezi-
oborové spolupráce (psychiatr, neurolog, radiolog, patolog) pro zlepšení
diagnostiky gerontopsychiatrických pacientů. 

Druhé sdělení přednesla PhDr. Karolína Malá a týkalo se syndromu ADHD
(Attention Deficit Hyperactive Disorder) a jeho kontinuitou do dospělého
věku. V první části se autorka zabývala odlišnostmi diagnostického pojetí
klasifikačních systémů MKN-10 a americké DSM-IV a stručným přehledem
neuropsychologické problematiky ADHD. Těžiště příspěvku spočívalo ve

shrnutí výsledků dvou amerických longitudinálních studií: UMASS (Uni-
versity of Massachussets Medical School Study) a Milwaukee Study (autoři
Russel Barkley a kol., publikováno v r. 2008). Uvedené studie se soustředily
na koreláty ADHD u dospělé populace. Uzavírají, že porucha ADHD je i v do-
spělosti dobře definovaná, lze ji vymezit devíti základními kritérii týkajícími
se narušení exekutivních funkcí, a že je u dospělých spojená s množstvím obtíží
týkajících se vzdělávání, zaměstnání, sociálních vztahů, sexuálních aktivit,
známostí a manželství, rodičovství a příbuzenské morbidity, kriminality a abúzu
drog, zdraví a životního stylu, hospodaření s penězi, řízení, a dalšími. Studie
nadto zdůrazňuje profit z adekvátní medikace ADHD v dětském i dospělém
věku (především stimulancia a atomoxetin) a současně nezjiš�uje žádné vážnější
nežádoucí dopady jejich dlouhodobého užívání na růst a vývoj dítěte a do-
spívajícího (zejména tělesné parametry nebo abúzus amfetaminových drog). 

Třetí příspěvek autorů Mgr. Hany Navrátilové a MUDr. Igora Průši
zazněl z úst posledně jmenovaného. Autoři přehledně popsali diagnostick-
ou kategorii „Schizotypální porucha“, upozornili na fakt, že pro nás závazná
klasifikace nemocí ji řadí mezi psychózy, zatímco americká DSM IV mezi
poruchy osobnosti. Pregnantně vymezili schizotypální poruchu proti schi-
zoidní poruše osobnosti a referovali o diferenciálně diagnostických vodítcích.
Obecnou problematiku následně podložili ilustrativní kazuistikou pacienta,
o kterého pečovali na svém oddělení. V závěru formulovali své názory na ty-
pický profil člověka trpícího schizotypální poruchou a pokusili se tak plastič-
těji dokreslit jinak poměrně obecná kritéria uváděná platnou klasifikací
nemocí. K. Malá
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NÁVŠTĚVA KING´S COLLEGE, LONDON (I)

V červnu tohoto roku jsem měla odletět soukromě na několik dní do
Londýna. Z důvodů různých napadlo mě spojit milé s profesním a odhod-
lala jsem se odeslat několik, abych tak řekla, nástřelných e-mailů do růz-
ných anatomických ústavů v Londýně i okolí.

Mnoho zajímavého dá se, aspoň podle mého názoru, pozorovat zdáli,
aniž by se vlastně cokoli dělo. I žádná odpově
 je odpově
. Dlužno dodat,
že kontaktní dopis jsem měla přeložený od rodilé mluvčí, takže ve formě
ani obsahu neměla být pochybení.

Jak název mého příspěvku napovídá, někdo mi přece jen odpověděl.
Ráda využívám této příležitosti, abych veřejně ocenila alespoň některé
aspekty elektronické komunikace. 

Původně jsem zamýšlela pojmout tento svůj příspěvek za věcný a spíše
odborný, ale materiály, které mám z Anglie přislíbené, se před prázdnina-
mi nějak nepodařilo do pošty zkomprimovat. Snad v září…

V oparu prázdninové atmosféry bych se ráda podělila alespoň o dojmy
neodborné.

Tak především bych potenciálním cestovatelům doporučila mapu. Zní to
poněkud banálně, ale já doposud cestovala vlastně intuitivně. Nebo možná
s orientovaným doprovodem. Zlatá moje kamarádka mi večer před schůzkou
ukázala na netu cestu - vystoupit na London Bridge, a pak je to kousek
pěšky. Druhý den jsem vyrazila s několikahodinovým předstihem. Ověšená
fototechnikou, vybavená svačinou, jala jsem se na průzkum míst nových
ihledání vzpomínek starých aspoň třináct let.

Sraz s vedoucím oddělení jsem měla odpoledne v půl čtvrté v Guy´s
Campus. Kolem jedné jsem ještě fotila u budov Parlamentu, když si na-
jednou uvědomím, že si nepamatuji tu kýženou stanici metra. Přes řeku
vidím St. Thomas Hospital. Zkouším volat kamarádce, telefon hluchý.
Přecházím Temži, abych se v recepci nemocnice zeptala, kde je Guy`s Cam-
pus. Černočerná recepční poněkud neochotně opáčí, že tady rozhodně
ne, a posílá mě přes silnici na autobus. Tam potkávám dva uniformované
policisty. Kladu jim stejnou otázku v naději, že mě nasměrují. Jenže žádný
z nich cestu netuší. Další poznámka pro cestovatele: V Londýně je téměř
každý cizinec, s radou chodců nepočítej! Po nějaké chvíli paní od Police
(velké P volím záměrně), po nějaké chvíli přemýšlení mě skutečně na-

směruje. To je už 2 pm, abych byla stylová. Ukazuje někam v dál, pak cosi..
Svižným krokem, tuše už poněkud jiné prostorové dimenze velkoměsta,

ženu tím směrem. Další poznámka pro cestovatele: Poři
 si cestovní připo-
jištění! V zemi, kde se jezdí nejspíš vlevo, je poněkud stresující rychle se
zorientovat. Metropole se zmateností počítá. Před některými přechody je
možno se na zemi ve velkých písmenech dočíst „look left!“, hned zase „look
right!“, ovšem vjemů je tolik, že člověk kouká obvykle přesně opačně, a do-
prava si po svém běží…

Takže systémem koukni sem a koukni tam, sem tam vyfo� někoho
bizarního, přihnala jsem kolem 3 p.m. do vrátnice budovy King´s College,
ale úplně jiného campusu. V recepci mě dva naštěstí orientovaní studenti
poslali i s mapou kus zpátky, pak dvě stanice metrem. Prý mám reálnou
šanci schůzku stihnout.

To už ve mně nervozita přerovnává útroby. V horku ženu se ověšená
technikou, pro časovou redukci preventivně otáčejíc hlavou téměř kontin-
uálně všemi směry, na Waterloo Station na metro. Potenciálního cesto-
vatele už raději neobtěžuji poznámkami o London Tube. Po dvou stanicích
se ocitám na London Bridge a někdy kolem 3:15 vylézám z metra. 

Drama vrcholí. Paralelně se snahou zorientovat se v cizím terénu, honí
se mi hlavou šoty neúspěšné verze scénáře, co jako řeknu doma a v práci,
když to ani nenajdu... Te
 už není čas na jedinou chybu. Ptám se na poště,
kolemjdoucího, nikdo neví. Už sama nevím, kdo mě nakonec nasměroval.
Ale když jsem dorazila do Campusu, byl tak 500 metrů od výstupu z metra.
Nechápala jsem, že tak obří komplex může někdo z okolí neznat. Nechce
se mi věřit, že by i paní za poštovní přepážkou byla cizinka.

Velikost Campusu byla vzhledem k časové tísni až hrozivá. V již plně
exprimovaném zoufalství vběhla jsem do nejbližší budovy, že aspoň panu
doktorovi zavolám, že jsem na cestě. Černočerná paní za přepážkou ten-
tokrát ochotně vytočila číslo, ohlásila mě a já se s překvapením dozvěděla,
že pan doktor na mě čeká o jedno patro výš. Bylo tak 3:28 pm. Stihla jsem
ještě letmou toaletu a s už docela standardní tepovou frekvencí, celá š�ast-
ná vešla do pracovny vedoucího lékaře.

(Pokračování příště) 
MUDr. Lada Eberlová  

4. ZAHRADNÍ SLAVNOST LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI 27.6.2008
Jak se stalo příjemnou tradicí na konci uplynulého školního roku, i le-

tos se na konci června sešli početní hosté na 4. zahradní slavnosti, k níž
děkan plzeňské Lékařské fakulty doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
pozval současné i bývalé pracovníky, posluchače, kteří v tomto roce ukon-
čili studium, nyní již naše promované kolegy, a samozřejmě i další hosty
a příznivce naší fakulty. Rovněž již tradičně po příchodu každý návštěvník
obdržel za symbolický obnos v podobě padesátikoruny číši s emblémem
fakulty a pak již mohl přikročit nejen k bohatému pohoštění, ale také
pobavit se s přáteli, s nimiž se setkat se často nabízí jen při této příleži-
tosti. Zahrada Procháskova pavilonu na Lochotíně se zdá být k tomuto
účelu jako stvořená, a nerušil ani provoz na vedlejší Lidické třídě. 

Příjemné časně letní počasí, hudba „na živo“ a uvolněná atmosféra spolu
s chutnou krmí a skvělým výběrem nápojů k prevenci dehydratace určitě
každého z účastníků slavnosti nadchly. Dík za dobrou myšlenku patří
nejen vedení fakulty, ale zejména také organizačnímu týmu ve složení
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. Právě jim jsme po
zdařilé „párty“ položili několik otázek:

Kolik se „zaregistrovalo“ hostů na letošní zahradní slavnosti?
Bylo zaregistrováno celkem 449 hostů, drtivá většina z nich bývalí i sou-

časní zaměstnanci a čerství absolventi naší fakulty.    
Kdo akci sponzoroval?    
Největšími  sponzory byly letos firmy Danone (sponzora zajistil náš pan

děkan) a Olympus. Dalšími sponzory byly firmy Vinselekt Michlovský,
Maso uzeniny Pirník, Pekařství Kučera a Špilar – ryby, drůbež, zvěřina.

Kdo připravuje menu nabízené v tak hojném množství? Kolik surovin se
letos spotřebovalo?

Jako každoročně i letos jídlo připravila menza, která na tento den uza-
vře všechny své provozy a věnuje se plně přípravě slavnosti. A ono to není
pouze tento den, např. divocí kanci jsou vždy dodaní celí - i s kůží atd.
a někdo je musí stáhnout, vykostit a dále připravit, někdo musí naložit
maso atd. - příprava slavnosti není práce pouze ten určitý den. Letos se
spotřebovalo asi  450 kg masa, podobně jako vloni - naše spotřeba se již
příliš nemění. Rádi bychom zdůraznili, že všechno připravuje podnik
menzy zcela neziskově, suroviny kupuje a dodává Lékařská fakulta.
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Domníváme se, že na komerčním  principu by akci takového rozsahu
nebylo možné z finančních důvodů zajistit a menze i všem jejím zaměst-
nancům, kteří se podílejí na přípravě, patří velký dík.

Zvěřinový guláš mistra Podlešáka byl skvělý, proslýchá se, že suroviny ke
kančímu guláši zajistil díky přesné mušce pan děkan. Bylo tomu tak?

Kance skutečně zajistil pan děkan. Kupovali jsme je u firmy co zajiš�uje
výkup zvěřiny od mysliveckých sdružení. Zda byl či nebyl spectabilis i lov-
cem dotyčných dvou kanců nám není známo - z menzy máme toliko tu
informaci, že střeleni byli výborně. Jinak dopravu kanců zajiš�uje stejně
jako dopravu všeho možného, co na zahradě při akci vidíte,  naše správa
budov. Musí to někde naložit, zase vyložit, tam a zpět, všechno připravit
a je nutné jim také moc poděkovat, myslíme že všechno fungovalo perfektně.

Kdo je pan Hess, jehož Šumavskou pečeni jsme mohli ochutnat?
Pan Hess a Podlešák jsou dva šéfkuchaři menzy - zaměstnanci stravující

se ve výdejně Lidická možná p. Hesse, který má na starost jídla vydávaná
v ŠAFu, možná tak dobře neznají. Když už o nich mluvíme - můžeme
snad prozradit kolegům stravujícím se pravidelně v menze, že většinou je
p. Podlešák autorem polévky a dvojky, zatímco p. Hess vaří jedničku a tro-
jku. Informace pro případ nutné osobní pochvaly a tak podobně….?

Skvělá byla i kuřata na roštu, zeleninové přílohy, čerstvý chléb či pečivo.
Pečivo jako i minulé roky zajiš�uje osobně pan Martínek ze správy

budov od našeho sponzora Pekařství Kučera, kde připraví speciálně na
naší akci krájené malé bochánky. Snědlo se jich téměř metrák. Kuřata
byla letos premiérově chlazená. Dodává náš sponzor Špilar a nutno při-
pustit, že jsou skutečně lepší než ta mražená, co byla v loňských letech.
Vidíte, pořád se dá leccos vylepšovat.

Nicméně - skvělý byl i výběr nápojů. Pomineme-li nealko balenou dobrou
vodu, jaké to byly značky vybraných vín a sektu, které mohli návštěvníci dle
liba okusit?

Bylo jich mnoho, všechny je vyjmenovat by znamenalo odcitovat pod-
statnou část rejstříku vinných odrůd a to hned od začátku - např. Ali-
bernet, André, Ariana, Aurelius atd., atd. Většina vín pocházela ze sklepů
doc. Michlovského (firma Vinselekt Michlovský), část byla také ze sklepů
mladého vinaře Rostislava Straky, jehož jméno již však není znalcům
neznámé. V každém případě to byla vynikající, většinou nějak oceněná vína,
lecjaká VIP recepce by nad jejich výběrem bledla závistí. Mimochodem -
mou volbou č. 1 pro tento den bylo cuvée Chardonnay/Semillon 2006 z
řady Parallele 49, favorit kolegy Růžičky byl spíše Merlot 2003 - p.s..
z řady Vinium Palaviense, obojí z produkce Vinselekt Michlovský. 

Nás však mrzelo, že se řada účastníků stavěla negativně k tzv. sudovým
vínům, která byla též k dispozici. Byla to vynikající vína, která jsme pečlivě
vybírali a nemálo úsilí jsme věnovali také udržení jejich správné teploty.
Jednalo se o vína, která se normálně lahvují jako jakostní odrůdová
(Cabernet Sauvignon a Veltlínské zelené). My jsme je nakoupili ve stavu
ještě před lahvováním, čímž jsme jednak ušetřili za velké množství lahví,
jednak jsme se snažili ulehčit práci s otvíráním lahví před naléváním. Vína
jsme vybírali nejen dle jejich kvality a chuti, ale také tak, že byla chu�ově
sladěna s podávanými jídly.

Kdo všechen ten nepořádek po slavnosti uklidil?
Nejenom uklízení nepořádku po ale i veškeré zajištění prostranství

před akcí řeší naše správa budov. Mají s tím všichni docela dost práce,
řekli bychom nad rámec svých běžných povinností a je jistě na místě jim
moc poděkovat.

Při tak hojné nabídce by nebylo divu, kdyby někdo z účastníků slavnos-
ti přebral. Stal se takový případ?

Zda měl někdo přes míru nebo nikoliv asi nemusíme do našeho listu
komentovat. Vidíme jako přirozené, že ti mladší mají k alkoholu
srdečnější vztah – a proto i zúčastnění studenti byli myslíme docela pří-
jemně uvolnění. Pokud akci chápou jako své rozloučení s naší alma mater,
je to myslíme naprosto na místě a správné. K tomuto jenom drobnou

poznámku - kdy akci ukončujeme. Slavnost jak víte nemá pevnou hodinu
začátku a už vůbec ne konce. Ale konec je správné stanovit v jistý vý-
značný okamžik - a ten se stal letos takto: jeden mladý účastník akce
nejistým krokem přistoupil k pípě červeného vína a tímto naplnil až po
okraj kelímek od piva, snad ještě i se zbytkem piva. Cestou zpět ke stolu
půlku rozlil, tak se kelímek se zbytkem sudového vína rozhodl doplnit
nějakým lahvovým…. Podobný případ se stal i loni, myslíme že taková
událost je neopominutelným signálem pro zahájení sklízení a ukončení akce. 

Živá muzika je již nedílným doprovodem zahradních slavností. Kdo letos
hrál k dobré náladě?

Dopoledne zahajovala oblíbená dvojice Jaroušek Špelina a Honza Ježek
- na fakultě již velmi známých muzikantů a našich výborných kamarádů.
Lidové písně nám zazpívala skupina cca dvaceti krojovaných zpěváčků ze
skupiny Meteláček. Zde musíme poděkovat našemu fakultnímu zaměst-
nanci z izotopové laboratoře p. Janu Javůrkovi, který produkci Meteláčku
zajistil. Hudební produkci jako již tradičně zakončovala jazz - rocková
skupina jejímž bubeníkem a frontmenem je náš student, Richard
Sequens.

K uvolněné atmosféře patřila i výzva dostavit se v uniformě, stejnokroji
či kroji. Skutečně několik návštěvníků této výzvu uposlechlo, a jejich „oděv“
byl v podvečeru také náležitě oceněn. Sám jeden z organizátorů se dostavil
ve slušivé uniformě prvního pilota civilního letectva, jaké další zajímavé
oděvy byly k vidění?

Tak předně to byly lidové kroje, měli jsme z nich velikou radost a v
druhé řadě to byly uniformy - potěšila nás dívka v hasičské uniformě a
mládenec v mysliveckém. Objevily se také týmy ze dvou fakultních pra-
coviš� (SVI a OVAVT), které si vytvořily vlastní stejnokroje - tedy jen trič-
ka, ale bylo to od nich moc hezké. Je nám jen líto, že těch, kteří se zapo-
jili do „krojování“ bylo velmi málo. Doufáme, že se to snad časem vylepší.

Do kdy slavili ti největší vytrvalci? Jak dlouho vydržel someliér MUDr.
Dominik, kterému od nalévání tuhla pravice již okolo čtrnácté hodiny?

Vlastně ani nevíme. Pro nás, tedy pro pořadatele akce končí, když je
uklizena zahrada, ale to neznamená, že slavnost nepokračuje dále. Máme
totiž zprávy, že kolem jedenácté hodiny večerní velká skupina vytrvalců
přesunula pokračování zahradní slavnosti do středu města, kde se její
účastníci rozešli až ráno. MUDr. Dominik v postavení předního someliéra
je již také tradičním a velmi významným článkem bezchybného chodu
zahradní slavnosti. Nesmírně oceňujeme jeho vytrvalost při rozlévání vína
- vydrží to většinou cca sedm hodin v jednom kuse a přitom si rád
popovídá o víně, které rozlévá. Je totiž pravým milovníkem vína, který
upřednostňuje povídání
o víně, než jeho nezří-
zenou konzumaci. Velmi
ho obdivujeme, že při
zachování společenské
noblesy dokáže usměr-
nit někdy až nepříjemně
dotěrné „zákazníky“. Jsou
však občas okamžiky,
kdy noblesa v komu-
nikaci poněkud uvadne
- to poznali ti, kteří si
přišli pro víno se skle-
ničkou od hořčice, hr-
nečkem na kávu či do-
konce s kelímkem na
pivo i se zbytkem piva. 

Rád bych však také
upozornil ještě na další
dvě osoby, které při ro-
zlévání vína a další ob-
sluze hostů vydatně již
druhým rokem pomá-
haly. Byli to Pavel Fe-
durčák a Jakub Vondraž,
studenti naší fakulty.
Jejich pomoc byla opět
nedocenitelná a touto
cestou ji za ni oběma
moc děkujeme. 

Bude akce pokračovat i v následujících letech?
Ano, vedení školy přislíbilo garanci i dalších ročníků zahradní slavnosti.

Stává se to (snad) takovou pěknou tradicí. Pro další roky jsme vymysleli
klíč na stanovení termínu akcí - bude to vždy poslední pátek v měsíci červnu.

O Z N Á M E N Í

Jubilejní 5. zahradní slavnost se bude konat
v pátek 26. června 2009

na zahradě Procháskova pavilonu. 

Zleva: Ing. A. Jíšová v rozhovoru s doc. RNDr. J. Reischingem
a senátorem MUDr. R. Sequensem

Předání cen úspěšným nositelům kostýmů
(zleva): MUDr. J. Růžička, MUDr. L. Bolek

a doc. RNDr, M. Korabečná
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM Prof. MUDr. MOJMÍRA PETRÁNĚ CSc.

V letošním roce oslavil své 85. narozeniny prof. MUDr. M. Petráň, dlou-
holetý a významný pracovník naší fakulty. Narodil se v Praze v r. 1923.
Středoškolská studia ukončil po vypuknutí druhé světové války, která na
několik let přerušila jeho další studia. Během války pracoval ve Kbelích
velektrotechnickém průmyslu, kde si osvojil značné elektrotechnické
znalosti a dovednosti. Vzdělával se v té době sám, dle svých slov snažil se
věnovat všemu mimo hudbu, pro níž v sobě nenacházel talent. V létech
1945 až 50 vystudoval v Praze medicínu a nastoupil jako výpomocný asis-
tent na Fyziologickém ústavu lékařské fakulty.

Absolvoval aspiranturu ve Fyziologickém ústavu ČSAV a stal se tam pak
vědeckým pracovníkem. V roce 1960 se habilitoval a přešel na naší fakultu,
kde pracoval jako přednosta Fyzikálního ústavu, byl proděkanem i vedoucím
katedry a to až do politických čistek na počátku let sedmdesátých, kdy péčí
zdejších normalizátorů byl „přeškolen“ na mladšího vědeckého pracovníka. 

V této funkci pak přetrval až do svého odchodu do důchodu v roce 1989.
Do KSČ vstoupil pod dojmem svých zkušeností z války již v roce 1945
(obdržel čs. Vojenskou medaili Za zásluhy 2. stupně v roce 1946). Rok 1968
jej však bolestivě poučil o ideologiích všech směrů. Byl pro své názory v roce
1970 z KSČ vyloučen. Jako jeho blízký spolupracovník vím, že ztráta funkcí
pro něj nebyla velikou ranou. Mohl dále, by� s řadou ústrků, pracovat. Co
ovšem silně poci�oval, byla skutečnost, kterou jsem mu v té době předpově-
děl, že mu z dobrých přátel zbude jen málo, pokud neměli pověst reakcionářů.
Stal se pro soudruhy na naší fakultě až na velmi čestné výjimky prašivou ovcí.

S jeho příchodem na naši fakultu se ocitl ve funkci přednosty Ústavu
fyziky nejen medicínsky, ale i fyzikálně, technicky a matematicky fundo-
vaný učitel. Přebudoval praktika, dal novou náplň přednáškám s velmi zají-
mavými demonstracemi. Náplň jeho výuky se přes mnohý pokrok v zásadě
nezměnila. Zavedl též testy při zkoušení. V tom asi se mnou bude souhlasit
řada čtenářů, protože řada z nich jeho výukou prošla. Bylo by zdlouhavé
vypisování jeho publikační a literární činnosti. Uvedl bych pouze knihu
Electrophysiological methods in bilogical research, kterou napsal společně
s Burešem a Zacharem. Kniha vyšla třikrát anglicky, jednou vbývalém
SSSR rusky, jednou v čínském a jednou v japonském překladu.

Těžiště jeho vědecké práce bylo v optické mikroskopii, kterou se zabýval
již v Praze na ČSAV. Jeho hlavní vynález, objev principu mikroskopu s dvo-
jitým řádkováním (Tandem Scanning Reflected Light Microscope -

TSRLM) se zrodil až za jeho působení v Plzni, původní idea vznikla někdy
v roce 1964. Měl jsem to štěstí, že jsem s prof. Petráněm mohl na tomto
vynálezu spolupracovat. Toto zařízení, patentované u nás i v zahraničí, při-
neslo prof. Petráňovi, naší fakultě, Karlově univerzitě a i našemu státu svě-
tovou prioritu. Nebudu zatěžovat zdlouhavým výčtem všech publikací,
uznání a poct, která prof. Petráň svou vědeckou prací dosáhl. Uvedu pouze
to nejpodstatnější. Je členem Royal Microscopical Society v Oxfordu. Byl
vr. 1990 jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy, obdržel medaili
Za zásluhy 2. stupně od prezidenta Klause. Jeho jméno je uvedeno v se-
znamu nejvýznačnějších světových vědců vedle osob jako Einstein, Max
Planck, Feynman či Faraday, vydaném Cambridge University Press. Ostatní
česká jména v tomto seznamu lze spočíst na prstech jedné ruky. Je řádným
členem Učené společnosti.

Přes svůj věk je prof. Petráň stále téměř každodenním návštěvníkem naší
fakulty, kde je vždy vítán pro své obrovské znalosti, o které se vždy ochot-
ně dělí s každým, kdo požádá o radu. Myslím, že všichni přejeme prof.
Petráňovi ještě mnoho dalších let ve zdraví a stálé zachování jeho nebývalé
duševní svěžesti.  

Milan Hadravský

Naše dnešní jubilantka se narodila 24. 8.
1948 v Plzni, v rodině významného očního
lékaře doc. MUDr. Karla Šamana, DrSc.,
který jí byl vždy vzorem a nasměroval ji na
medicínskou dráhu. Po absolvování LFUK
v Plzni v roce 1972 nastoupila jako se-
kundární lékařka na Dětskou kliniku FN
vPlzni. V roce 1980 začala pracovat na In-
fekční klinice, které zasvětila další léta svého
profesního života. Její příchod na Infekční
kliniku byl pro toto pracoviště velkým př-
ínosem. Znalosti z pediatrie a zkušenosti
s dětským pacientem se na Infekční klinice
velmi zúročily. Pro děti byla jistotou, pro
kolegy učitelem. 

Od roku 1988 zastupovala přednostu kliniky, od roku 1996, po odchodu
tehdejšího přednosty MUDr. V. Fencla do důchodu, převzala vedení
kliniky a jako přednostka Infekční kliniky FN pracuje dosud. 

Na prvním místě v její zdravotnické práci byla vždy perfektní, vysoce
odborná, obětavá a svědomitá péče o nemocné. Se stejným nasazením se
věnovala také pedagogické činnosti a vědecké práci. O tom svědčí více než
50 publikací, přednášek, monografie, kapitoly v učebnicích pediatrie a infek-
tologie i spoluúčast na grantových projektech. V roce 2002 po obhajobě
disertační práce získala vědeckou hodnost Ph.D. Nelze pominout ani její
zásadní podíl při výchově mladých lékařů, práci ve výboru Společnosti
infekčního lékařství i práci v Lékařské komoře. 

Málokterá klinika se může pochlubit přednostou s tak perfektním medicín-
ským rozhledem a ochotou kdykoliv přispět svými vědomostmi v diferenciální
diagnostice onemocnění pacientů hospitalizovaných nejen ve Fakultní ne-
mocnici. Jana Táborská má schopnost spojit závažnost medicínské profese
s lidskou vřelostí a uměním řešit s úsměvem a často hraným klidem i ty
nejzávažnější problémy.

Za celý kolektiv kliniky přeji své kolegyni mnoho dalších spokojených let.

MUDr. Svatava Virtová, zástupce přednostky Infekční kliniky FN Plzeň

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
PANÍ Prof. MUDr. ALENY LINHARTOVÉ, DrSc.

Prof. Linhartová se narodila v roce 1928 v Plzni. V tomto
městě absolvovala školu, maturovala a Lékařské fakultě
UK v Plzni věnovala celý svůj život. Po promoci v listopadu
1952 nastoupila jako sekundářka do Šiklova patologicko-
anatomického ústavu, kde se věnovala jak rutinní diagnos-
tické práci, tak výuce mediků. Na ústavu pracovala po celý
život až do roku 1998. Žačka profesora Vaňka, převzala
jeho způsoby výuky ahodnocení patologických nálezů, včetně
úzké spolupráce s klinickými lékaři. Vaňkovy zásady uplat-
ňovala při výuce mediků a mladých lékařů. Vzpomínám na
hodiny strávené u mikroskopu v pracovně paní profesorky
při analýze bioptických a nekroptických nálezů. Její žáci včet-
ně mne ji vnímáme jako milou, ale důslednou učitelku
a velmi korektní examinátorku. 

Rozsáhlá vědecká práce prof. Linhartové byla opako-
vaně vzpomenuta a zhodnocena, např. i v Plzeňském lékařském
Sborníku (Plzeň.lék.Sborn., 46, 113-114, 1978). 

Paní profesorka je extrémně slušný člověk v tom nejlep-
ším smyslu slova. Nikomu vědomě neublížila, naopak vždy
pomohla. Na její slovo je možné se spolehnout. Vždy pre-
ferovala zájem ústavu, fakulty a univerzity před zájmem vlast-
ním. V tom by mohla být i dnes příkladem. 

Jménem pracovníků Šiklova ústavu a jménem svým
přeji paní profesorce pevné zdraví, duševní svěžest a ro-
dinnou pohodu, abychom mohli oslavit další její životní
jubilea. 

Prof. MUDr. František Fakan, CSc.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM MUDr. JANY TÁBORSKÉ, Ph.D. 
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Doc. MUDr. MILENA KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D.

NOVÍ DOCENTI SE PŘEDSTAVUJÍ

Strakonická rodačka (nar. 4. února 1972) vyrůstala až do maturity na
strakonickém gymnáziu bezstarostně, obklopena péčí milujících rodičů a tří
sourozenců. Celá studia byla přesvědčená, že je jí předurčena matematicko-
fyzikální fakulta UK, a že bude kráčet ve šlépějích své maminky. Pak se v
ní však najednou „něco“ hnulo, a to „něco“ rozhodlo, že na poslední chvíli
podala přihlášku na plzeňskou Lékařskou fakultu. Rozhodla se tak  pro
druhou rodinnou tradici - její tatínek byl internistou ve Strakonicích a
dokonce 11 let řediteloval v tamní nemocnici. Nechme pani docentku
vyprávět její životní příběh samu:

„Musím se přiznat, že mne studium ohromně bavilo - přednášky měly
většinou spád a „š�ávu“ a vyučující dokázali „kořenit“ výuku příběhy a vlast-
ními zkušenostmi. Nejvíc mi učaroval svět embryologie - profesor Slípka
totiž dokázal naučit i pobavit a stal se v mých očích nedostižným vzorem.
Byl tím hlavním důvodem, proč jsem se již od druhého ročníku zapojila do
studentské vědecké práce na ústavu histologie a embryologie.

Promovala jsem v roce 1996 a hned jsem pokračovala doktorandským
studiem na histologii. Protože jsem toužila i po kontaktu s pacienty a po
klinické práci, snažila jsem se dostat na gynekologicko-porodnickou kli-
niku a dodnes jsem vděčná doc. MUDr. Zdeňkovi Rokytovi, CSc., že mi to
již od roku 1996 na částečný, později (od roku 2000) na plný úvazek
umožnil. Tahle kombinace oborů, společně s ročním pobytem zprostřed-
kovaným Fulbrightovou komisí na Oddělení reprodukční endokrinologie
v Massachusettské všeobecné nemocnici na Harvard University v Bostonu
v U.S.A., mi otevřely dveře do světa, ve kterém žiji nyní, do světa moleku-
lárně biologického, klinicky orientovaného výzkumu v oblasti reprodukce. 

V roce 2000 jsem obhájila disertační práci „Studium vybraných defektů
nervového, endokrinního a imunitního systému a jejich následků“. Od té
doby jsem pracovala na gynekologicko-porodnické klinice na plný úvazek,
v roce 2002 jsem udělala atestaci  I. stupně a v roce 2006 jsem získala spe-
cializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví. Díky pomoci
prof. MUDr. Zdeňky Ulčové-Gallové, DrSc. při zakoupení přístroje na
provádění elektroforézy v teplotním gradientu jsem mohla přispět k zavedení
této metodiky ve FN a vyšetřovat geny regulující plodnost. K tomu jsem
se po celou dobu zapojovala do výuky na ústavu histologie a embryologie.

V letošním roce se mi podařilo obhájit habilitační práci „Studium embryo-
endometriální komunikace v průběhu implantace embrya: leukemický in-
hibiční faktor (LIF) a gonadotropin-releasing hormon (GnRH) jako regu-
lační faktory periimplantačních dějů“.

V současné době pokračuji ve studiu časné embryogeneze a jejích
molekulárních regulačních mechanismů, jež přímo ovlivňují plodnost a jež
tedy můžeme využít při léčbě neplodnosti. Kromě tohoto tématu se začí-
nám věnovat kmenovým buňkám a snažím se vytvořit mezioborový tým,
jenž se bude postupně věnovat jak dospělým a embryonálním kmenovým

buňkám různých živočišných druhů, tak kmenovým buňkám nádorovým.
K tomuto tématu mne přivedla spolupráce s Institutem reprodukční me-
dicíny a endokrinologie a stáž u prof. Outi Hovatty v Regea Institutu na
University of Tampere ve Finsku, kterou jsem absolvovala v roce 2006. 

Ve vědecké práci mi pomohl fakt, že se mi od počátku dařilo získávat
grantovou podporu, jsem či byla jsem hlavní řešitelkou již tří grantových
projektů a několika dalších jsem se účastnila jako spoluřešitelka či členka
řešitelského kolektivu. Též se mi vedlo publikovat výsledky v dobrých
časopisech, což se mi vrací vysokou citovaností mých prací (na konci roku
2007 již více než 250 citací) a prezentovat je na řadě evropských i mezi-
národních kongresů. Jejich výčet je k dispozici stejně jako seznam mých
publikací na internetových stránkách www.lfp.cuni.cz/histologie/staff
/kralickova/zivotopis.html. Snažím se zapojit do popularizace embryologie
a jsem spoluautorkou knihy „Vývoj miminka před narozením aneb od
embrya k porodu - embryologie pro nastávající maminky“, jež vyšla v roce
2007 v nakladatelství Grada. 

Výsledky mé vědecké práce již byly několikrát oceněny - ještě v průběhu
studií v roce 1995 mi byla udělena cena Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR „Talent 1994”, v průběhu doktorandského studia v roce
1997 jsem dostala cenu nadace Medicom Internationale. V roce 2004 jsem
byla oceněna Evropskou společností pro reprodukční imunologii a v roce
2005 na 15. sympoziu asistované reprodukce v Brně jsem získala 2. místo
v soutěži o nejlepší abstrakt. V Paříži v roce 2007 na kongresu Evropské
gynekologické společnosti získal náš tým cenu za nejlepší poster. 

V současné době působím na Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni
a na Gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN, kde právě probíhá
grant IGA MZd „Polymorfismus HLA-G a KIR genů jako potenciální marker
poruch plodnosti žen - selhání embryotransferu a opakovaného potrácení“. 

Vím, že za své vědecké úspěchy vděčím nejen shodě mnoha š�astných
náhod, ale především mnoha svým vynikajícím učitelům a kolegům - prof.
MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc., doc. MUDr. Zdeňkovi Rokytovi,
CSc., doc. MUDr. Františkovi Vožehovi, CSc., doc. MUDr. Jitce Kočové,
CSc., RNDr. Aleně Němečkové, CSc., doc. Sylvě Vožehové, CSc. či RNDr.
Petrovi Šímovi, CSc. z Akademie věd ČR. Vážím si jejich spolupráce a jsem
ráda, že jim zde mohu touto formou poděkovat.

Největším zdrojem radosti jsou pro mne toho času moje dvě dcery -
čtyřletá Eliška a roční Milenka. Největším odpočinkem je pro mne hudba
a příroda, hlavně ta šumavská. Uvědomuji si, že jsem zatím měla v životě
ve všem podstatném hodně štěstí - na báječné rodiče a sourozence, na to-
lerantního manžela, na inspirativní učitele i na to být na správném místě
ve správný čas. Doufám, že mi nikdy nechyběla pokora a schopnost empatic-
kého partnerství ve vztahu jak ke svých studentům, tak k pacientkám,
těhotným a rodičkám.“ 

VÍTÁME NOVÉ POSLUCHAČE NAŠÍ FAKULTY

Do 1. ročníku plzeňské Lékařské fakulty UK se zapsalo 228 studentů
na obor všeobecné lékařství a 47 studentů na obor zubní lékařství. Do 6.
ročníku je k 15. 9. zapsáno 170 studentů všeobecného lékařství. Další

počty v jednotlivých ročnících budou známy až na konci září. V současné
době probíhají zápisy ostatních ročníků. 

Ing. M. Buriánková

HROZÍ ČESKÉ REPUBLICE NEDOSTATEK LÉKAŘŮ?

Koncem roku 2007 pracovalo v ČR 43 tisíc lékařů. V průměru tak na
jednoho lékaře připadalo 238 obyvatel. To samozřejmě nic neříká o skuteč-
ném počtu osob, připadajících na jednoho praktického, dětského či ženského
lékaře nebo stomatologa. V průměru připadalo na jednoho pediatra 1408
dětí, na jednoho stomatologa 1700 obyvatel, na jednoho gynekologa 4150
žen. Na 100 000 obyvatel připadá v ČR 5 211 praktických lékařů, tj na jed-
noho připadá okolo šestnácti set obyvatel. Stále častěji, zejména v někte-
rých regionech, je obtížné najít lékaře, u nějž by bylo možno se nechat
zaregistrovat. Předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Václav Šmatlák
pokládá sice počty klientů, připadajících na jednoho lékaře za srovnatelné
s evropskými čísly (např. počet lékařů na 100 000 obyvatel je v Polsku 250,

vNěmecku 383, v Rakousku 460), větším problémem však je stále vysoká
frekvence návštěv ordinací. 

Podle České stomatologické komory je třináct procent stomatologů
vdůchodovém věku a jejich nástupců přibývá jen pomalu. Ročně končí na
lékařských fakultách studium okolo stovky nových absolventů. Podle pre-
zidenta České stomatologické komory MUDr. J. Pekárka studium stoma-
tologie je pro fakulty ekonomicky velmi nákladné, a tak si mohou dovolit
jen omezený počet studentů. Ten je v současnosti limitován i omezeným
počtem učitelů. Podle náměstka ministra zdravotnictví by měly pomoci
zlepšit situaci aktivnější politikou i pojiš�ovny. 

Tabulka na následující straně



11

Celkové počty lékařů vybraných oborů v krajích a v ČR
(n = počet všech lékařů na 100 000 obyvatel)

praktici pediatři stomatologové gynekologové počet obyvatel n

Praha 705 256 1088 235 1 212 097 723
Středočeský kraj 521 235 507 119 1 201 827 312
Jihočeský kraj 323 130 361 77 633 264 390
Plzeňský kraj 297 108 371 65 561 074 441
Karlovarský kraj 137 65 164 37 307 449 377
Ústecký kraj 402 181 390 103 831 180 349
Liberecký kraj 207 90 230 44 423 948 349
Královéhradecký k. 275 122 341 62 552 212 446
Pardubický kraj 237 102 279 45 511 400 357
Vysočina 233 107 264 54 513 677 339
Jihomoravský kraj 622 244 669 129 1 140 534 454
Olomoucký kraj 341 142 385 90 641 791 416
Zlínský kraj 303 122 361 59 590 780 357
Moravskoslezský kr. 609 258 699 159 1 249 897 372
ČR 5 211 2 162 6 109 1 278 10 381 130 420

(r-podle údajů v denním tisku)

PROGRAM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU NA AKADEMICKÝ ROK
2008/2009

V říjnu zahájí výuku nový cyklus  University třetího věku. Uvádíme pro-
gram přednášek I.ročníku v zimním semestru. Přednášky se konají vždy
v úterý ve 14,45 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.

21. 10. 2008 Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.: Lidské tělo I. - Soustava kos-
terní a svalová

11. 11. 2008 Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.:Buňka, základní
stavební jednotka živého organismu

25. 11. 2008 Prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.: Lidské tělo II. – Soustava
trávicí a dýchací

09. 12. 2008 MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.: Lidské tělo III. – Soustava
močová a pohlavní

06. 01. 2009 Doc. MUDr. Vlastimil Habermann, CSc.: Chemie života
20. 01. 2009 Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.: Tkáně, základní součásti orgánů
10. 02. 2009 Doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc.: Mozek a chování
24. 2. 2009 Prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.: Srdce a krevní oběh

V. Stříbrná

PROJEKT MEDPED

Kardiovaskulární onemocnění jsou odpovědná za více než polovinu
úmrtí v České republice a vyspělých zemích vůbec. Jedním z hlavních rizi-
kových faktorů jsou porucha lipidového metabolismu - dyslipidémie. Projekt
MedPed je zaměřen na závažné geneticky podmíněné poruchy tukového
metabolismu, a to především takové, které vedou k předčasným úmrtím v dů-
sledku akcelerovaného rozvoje aterosklerózy. V počáteční fázi projektu
byla největší pozornost věnována familiární hypercholesterolémii. 

Název MedPed je odvozen z anglického Make early diagnoses to Prevent
early deaths in Medical Pedigrees (včasným stanovením diagnózy zabránit
předčasným úmrtím v postižených rodinách). Projekt MedPed sdružuje
odborníky z více než 30 zemí světa v jejich úsilí významně snížit počet
předčasných úmrtí u lidí s geneticky determinovanými, avšak léčitelnými
poruchami metabolismu lipidů. Mezinárodní spolupráce má pomoci včas
identifikovat a léčit co největší počet ohrožených jedinců. Počáteční akti-
vity se zaměřily na osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je
nejlépe definována klinicky, biochemicky i na molekulární úrovni a nese
největší riziko předčasného úmrtí, pozornost je však věnována také ostatním
závažným dyslipidémiím. Velký důraz je v projektu MedPed kladen na vy-
hledávání nemocných mezi příbuznými již diagnostikovaných pacientů a také
na využití DNA diagnostiky. Nemocní jsou registrováni v centrální online
databázi, kam ošetřující lékaři doplňují aktuální data. Vše je samozřejmě
chráněno lékařským tajemstvím a probandi podepisují informovaný souhlas. 

Familiární hypercholesterolémie je choroba s autosomálně dominant-
ním typem dědičnosti a frekvencí heterozygotů 1:500, homozygoti jsou ra-
ritní (1: 1 000 000). Nastává v důsledku mutace v genu kódujícím LDL re-
ceptor, který hraje zásadní úlohu v udržení homeostázy cholesterolu. Cha-
rakteristickými rysy FH jsou zvýšené koncentrace celkového a LDL cho-
lesterolu s normální hladinou triglyceridů a HDL cholesterolu a předčasná
klinická manifestace ischemické choroby srdeční (ICHS). K manifestaci
ICHS dochází u heterozygotů většinou mezi 30 a 50 lety věku. Homozygot
s těžkou formou FH může prodělat infarkt myokardu či ischemickou cévní
mozkovou příhodu již v dětském věku! U části nemocných se vyvíjejí šlachové
xantomy, xantelasma víček a arcus lipoides corneae. Diagnózu je možné
určit na základě klinických projevů nebo spolehlivě průkazem mutace v LDL
receptorovém genu. Klinicky velmi podobným, i když mnohdy méně zá-
važným onemocněním, je familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB),
za který je zodpovědná mutace v genu pro apolipoprotein (apo) B. LDL-
cholesterol se hromadí v oběhu, protože defektní apoB-100 neumožní

jeho správné navázání na LDL receptor. Přesvědčivé rozlišení od FH je
možné zejména na základě analýzy DNA. V rodinách, kde je již známa
mutace zodpovědná za vznik FH/FDB, umožňuje DNA diagnostika velmi
rychlou a spolehlivou identifikaci všech postižených osob. V léčbě použí-
váme vyšší dávky statinů, často v kombinaci s pryskyřicí či ezetimibem.

Projekt MedPed je velmi efektivní také z hlediska vynaložených ná-
kladů. Bylo již přesvědčivě prokázáno, že užití hypolipidemik v primární
prevenci ICHS je u pacientů s FH účinné a výrazně méně nákladné než
léčba komplikací ICHS, případně ztráta člověka v produktivním věku.
Náklady na vyhledávání pacientů s FH tuto příznivou bilanci nemohou
významně ovlivnit. Je zřejmé, že včasná identifikace velkého počtu pacientů
s FH již v presymptomatickém stadiu a jejich následná léčba mohou ušetřit
značné prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Projekt MedPed není
centrálně financován, prostředky na aktivity související s projektem zajiš�ují
všechny zúčastněné země z vlastních zdrojů. 

Biochemickými kritérii FH je koncentrace LDL-cholesterolu nad 95.
percentilem hodnot specifických pro danou populaci a to i u příbuzných
prvého, ev. druhého stupně. Je nutno vyloučit sekundární hypercholes-
terolémii. Existují již i molekulárně genetická kritéria.  

Klinickým kritériem diagnózy je předčasná manifestace aterosklerózy u
probanda či příbuzných prvého a druhého stupně. Šlachové xantomy jsou
téměř pro diagnózu FH patognomické. Další klinická kritéria nejsou příliš
spolehlivá - jsou jimi arcus senilis corneae a xantelasmata palpebrarum. 

Tab. 1  Věkově a pohlavně specifické hodnoty 95. percentilu pro celkový
a LDL-cholesterol v české populaci. Podle Šamánek M. a Urbanová Z. (Čas
lék čes 136 (12), 1997) a Cífková R. (osobní sdělení).

Věk

1-17

25-24

35-44

45-54

55-64

6,27

7,23

7,71

7,80

8,01

6,26

6,31

7,35

7,98

8,62

4,22

4,76

5,26

5,28

5,46

4,76

4,15

4,99

5,38

6,09

LDL-cholesterol (mmol/l)

ŽenyMuži

Celkový cholesterol (mmol/l)

ŽenyMuži
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Koncem měsíce května 2007 bylo v databázi registrováno celkem 3409
pacientů s FH nebo FDB z 2521 rodiny. DNA byla k dispozici od 2520
osob z 1836 rodin. Mutace v genu pro LDL receptor byla zatím prokázá-
na u 566 pacientů z 313 rodin a mutace v genu pro apolipoprotein B u 412
pacientů ze 220 rodin. 

Na projektu MedPed participují ve FN Plzeň tři odborné ambulance.
Nemocní do věku 18 let jsou sledováni v lipidové poradně na Dětské klini-
ce u prof. MUDr. F. Stožického, DrSc., dospělí  v lipidové poradně na Ústavu

klinické biochemie a hematologie ve FN Lochotín u prim. MUDr. H. Rus-
ňákové (tel. 377104642 v úterý a čtvrtek, objednání přes sestru kl. 4254) či
v Centru preventivní kardiologie 2. interní kliniky FN Bory u prof. MUDr.
H. Rosolové, DrSc. a as. MUDr. B. Petrlové (tel. 377 402 737, e-mail: petr-
lovab@fnplzen.cz). Pokud máte mezi svými přáteli nebo příbuznými něko-
ho, kdo splňuje diagnostická kritéria FH nebo trpí závažnou dyslipidémií,
můžete se na uvedená pracoviště obrátit.

Další informace na www.athero.cz Barbora Petrlová

ŽIJEME DÉLE, MUSÍME DÉLE PRACOVAT

Vysočina 43    (8,3)
Praha 93    (7,8)
Olomoucký kraj 40    (6,2)  
Jihomoravský kraj 71    (6,2)  
Zlínský kraj 36    (6,1)  

Jihočeský kraj 36    (5,7)  
Karlovarský kraj 17    (5,5)  
Středočeský kraj 65    (5,4)  
Moravskoslezský kraj 60    (4,8)  
Pardubický kraj 23    (4,5) 

Královéhradecký  k. 26    (4,5)
Ústecký kraj 34    (4,1)  
Plzeňský kraj 19    (3,4)  

Poslední místo Plzeňského kraje v uvedené ta-
bulce může souviset podle doc. MUDr. J. Fínka
se statisticky nejvyšším počtem zemřelých na rako-
vinu v celé České republice, ovlivněným mj. i vy-
sokým výskytem radioaktivního radonu na západě
Čech. Negativní roli hrají i špatné stravovací
návyky, souvisící s přejídáním, kouřením a  vysokou
konzumací  alkoholických nápojů.

Prodlužující se průměrný věk s sebou přináší
jeden velký problém. Úměrně vyššímu počtu dů-
chodců v populaci nepřibývá nově narozených
dětí, populace ve všech evropských zemích jako
celek stárne. Hrozí, že na lidi, kteří jsou dnes
vproduktivním věku, nebude mít v jejich stáří
kdo pracovat. Podle vlády u nás chybí moderní
koncepce péče o seniory. A tak zatím prvním
dílčím výsledkem je zvýšení hranice věku odchodu
do důchodu. Lidé narození po roce 1965 budou
pracovat až do svých 65 let. V mnoha zemích
k tomuto zvýšení věkové hranice odchodu do
důchodu již dávno došlo. 

Zvýšení věkové hranice pro odchod do dů-
chodu bývá v současnosti často diskutováno. Řada
občanů s ním zásadně nesouhlasí, stalo se do-
konce i předmětem politických debat. O vyjádření
k tomuto problému jsme požádali doc. MUDr.
Helenu Zavázalovou, CSc., vedoucí katedry so-
ciálního lékařství LF UK v Plzni. 

Jak se na zvýšení věkové hranice odchodu do
důchodu díváte z hlediska Vašeho oboru? Bude

výhledově hranice 65 let stačit? Nepřehazujeme
horký brambor jen o pár let na naše potomky?
Bude naléhavější, aby si každý z našich občanů
vzhledem k perspektivě delšího pracovního nasa-
zení upravil svůj životní styl? Kolik je délka života
u nás nyní a kolik byla před 10 a 20 léty?

Podle demografické prognózy zpracované  Čes-
kým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít
vČeské republice přibližně půl milionů lidí ve
věku nad 85 let (v roce 2006 to bylo 101 718) a
téměř tři miliony osob starších 65 let ( 31,3%).
Naděje dožití (střední délka života) v roce 2050
bude činit 78,9 let pro muže a 84,5 let pro ženy
oproti 73,4 let pro muže a 79,7 let pro ženy v ro-
ce 2006). Předpokládá se, že v období let 2000-
2050 se v hospodářsky vyspělých zemích zvýší
podíl lidí ve věku 80 let a více třikrát, počet sto-
letých a starších 15,5krát. 

Lepší životní a pracovní podmínky, kvalitnější
zdravotní péče a sociální ochrana a podpora
vedou k tomu, že stále více lidí se dožívá vyššího
věku. Starší lidé žijí aktivněji a zdravěji, mění se
způsob života. Správný životní styl bude rozho-
dující pro delší výkon zaměstnání. Současně
s těmito fakty se prodlužuje střední délka života,
ta činila v roce 1900 39 let pro muže a 42 let pro
ženy, v roce 1960 67,9 let pro muže a 71,6 let pro
ženy, v roce 2000 71,6 let pro muže a 78,3 let pro
ženy. V roce 2007 se zvýšila na 73,7 let pro muže
a 79,9 let pro ženy.V současné době ženy ve věku

65 let budou žít ještě  více než 18 let a muži 15
let. Kolem roku 2020 to bude ještě delší doba,
uvádí se pro ženy kolem 20 let.

Pokud se zamyslíme nad těmito statistickými
údaji, pak se jeví reálné prodloužit věk odchodu
do důchodu. V minulých letech - před rokem
1957 - u nás už hranice nároku na starobní
důchod 65 let existovala a v řadě zemí je tomu
stejně.

Demografické stáří je nyní posuzováno podle
počtu osob starších 60 let event. 65 let. Vzhle-
dem k zlepšování zdravotního stavu, odsouvání
vzniku nebo komplikací závažných chorob do
nejvyšších věkových kategorií ( komprese mor-
bidity, mortality a nesoběstačnosti) lze předpo-
kládat, že se hranice vlastního stáří bude po-
sunovat a nelze vyloučit i postupnou věkovou
úpravu  nároku na starobní důchod.

Projekce obyvatelstva ČR ve věku 60 let a více
do roku 2020

rok podíl v % počet v tisících

2000 18,4 1889
2005 20,0 2058
2010 23,0 2365
2015 25,5 2621
2020 27,0 2750

(jn - hz)  

Je známým faktem, že délka života se stále
prodlužuje. Ve středověku díky časté úmrtnosti
v raném dětství a smrtícím pandemiím se lidé
dožívali průměrně 25-30 let. Ještě v polovině 19.
století se čtyřicítka pokládala za pokročilý věk. Z
evropských zemí se v současnosti nejvyššího
průměrného věku dožívají ženy v Andoře (86,6
let), ale i ve všech ostatních zemích se průměrný
věk stále zvyšuje.  Podle některých údajů se v
současnosti střední délka života každým rokem
zvyšuje o tři měsíce, pokud by tento trend
nadále pokračoval, mohla by  se polovina dnes
narozených dívek dožít stovky a polovina dnes
narozených chlapců pětadevadesáti let. 

Není samozřejmě naším cílem prodlužovat
život za každou cenu, cílem je dokázat léta navíc,

obrazně řečeno, také smysluplně a v dobrém
zdravotním stavu využít. I tady se ve vyspělých
zemích ukazuje pozitivní trend - stařecké nedu-
hy vypukají stále později a tedy počet let
prožívaných v dobré tělesné kondici vzrůstá. 

Proč však vůbec jsou mezi lidmi v tomto smě-
ru tak výrazné rozdíly - někdo se dožívá v plné
duševní i tělesné svěžesti osmdesátky i více let,
jiného už v padesáti trápí nejrůznější zdravotní
potíže? Odpově
 na tuto otázku není jednoz-
načná, a jen obtížně se dá shrnout do jedné věty.
V současnosti se asi čtvrtina těchto rozdílů přip-
isuje genetickým faktorů, zděděným po našich
předcích. Další čtvrtina souvisí  s životními pod-
mínkami, chorobami a životním stylem v dětství.
A asi polovinu rozdílů určují životní podmínky v

dospělosti a ve stáří. Z toho vyplývá, že svoji
kondici, svůj zdravotní stav, si významně
můžeme ovlivnit sami - výživou, pohybovou
aktivitou, omezením či odstraněním škodlivých
návyků a tzv. pozitivním myšlením, jak bývá
označován optimistický vztah k okolí. 

V centru pozornosti, často i masmedií, bývají
naši spoluobčané, dožívající se kýžené stovky.
Mohli jsme se tak dočíst, že nedávno zemřela
nejstarší Češka paní Marie Kráslová z Jižních
Čech ve věku 109 let. V letošním roce se stovky
u nás dožívá 569 našich spoluobčanů. Převažují
ženy, těch je mezi stoletými 470. A jak si stojí se
stoletými seniory jednotlivé kraje? Přehled uvádí
tabulka, z níž vyplývá, že Plzeňský kraj v tomto
směru je až na samém chvostu.

Přehled stoletých celkem a na 100 tisíc obyvatel:

OHLÉDNUTÍ ZA OLYMPIJSKÝMI HRAMI V PEKINGU

Olympijské hry jsou v současnosti fenoménem, který mezi celosvětový-
mi akcemi nemá obdoby. Nejde jen o samotnou účast sportovců, zájem
medií, architekturu sportovních zařízení apod., ale také o obrovskou sle-
dovanost sportovních soutěží po celé naší planetě. S tím samozřejmě sou-
visí i nesporný propagační význam, a� s pohledu úspěšnosti sportovců nebo
s pohledu pořadatelské země. Připomeňme si několik okamžiků z této
nedávno skončené nejvýznamnější sportovní události. 

Před odjezdem předseda Českého olympijského výboru MUDr. Milan Ji-
rásek prohlásil, že bude spokojen se ziskem osmi medailí (taková byla bi-
lance i na dvou předchozích olympiádách) a samozřejmě předpokládá, že
se mezi českými sportovci vyvarujeme organizačním potížím či dopingu.
Konečná bilance tak úplně těmto přáním nakonec neodpovídala, přesto . . .

Hned v úvodní disciplině celé pekingské olympiády zvládla skvěle zá-
kladní část své discipliny - střelbu z malorážky na 10m - nejlépe ze všech
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česká representantka a plzeňská rodačka Kateřina Emmons, některým
známá pod dívčím jménem Kůrková. Ve finále sice jednou zaváhala,
soupeřky však před sebe nepustila, a bylo z toho první olympijské zlato.
Když k němu ve své méně oblíbené disciplině - střelbě malorážkou na
3x20 ran - ještě přidala stříbrnou medaili, patřila určitě mezi nejspoko-
jenější účastníky her. Přesnou mušku měl další střelec David Kostelecký.
Vdisciplině trap postoupil do finále ve vedoucí pozici a poté jako jediný
byl zcela neomylný - pětadvacetkrát zasáhl vymrštěný terč. Vítězem by se
stal, i kdyby poslední tři pokusy už nestřílel. A pak disciplina, která nikoho
z Čechů nemohla nechat lhostejným. Poj
me si ji přiblížit:

Barbora Špotáková nastupovala v hodu oštěpem jako favoritka. Před
závěrečným šestým hodem se propracovala před svoji velkou rivalku
Němku Obergföllovou, na výsledkové tabuli však před ní stále čněla zá-
zračně se zlepšující Ruska Abakumovová. „Pořád se mi honily hlavou
černé myšlenky, že je 21. srpen a 40. výročí okupace, že Ruska vede a má
hozeno sedmdesát a půl metru, že tenhle den není Čechům souzený“,
sdělila později novinářům naše atletka. Zbýval pokus poslední naděje. Šestá
série, která vše rozhodne. „Byla jsem jako v transu. Poj
, Barunko, šeptala
jsem si v duchu.“  Pak odhodila oštěp. A ten letěl, báječně dlouho. Téměř
až k čáře, označující světový rekord Kubánky Menendezové. Podlomila se
jí kolena, sesula se k zemi. 71,42 metru. Evropský rekord. Ale především -
zlatý olympijský hod. Abakumová již nedokázala odpovědět, její poslední
pokus skončil okolo 67 metrů. 

Stříbrné medaile přidali deblkanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek
ve vodním slalomu a skifař Ondřej Synek. Čeští sportovci dosáhli dalších
pěti umístění na 4.-5. místě a dalších třinácti umístění na 6. až 8. místě, tedy
na místech, bodovaných do soutěže národů. Podle medailové bilance
obsadila Česká republika 24. místo, o jedno místo před Slovenskem. 

Jak dopadly v Pekingu dopingové kontroly? Během her bylo provedeno
4 600 testů a 2 652 zkoušek ještě před jejich zahájením. Sportovci mohli
být testováni i dvakrát denně, zkoušce se podrobilo v každé disciplině pět
nejlepších a další dva vylosovaní. Obří olympijská antidopingová laboratoř
zaznamenala pozitivní nález jen v šesti případech. Byl mezi nimi např. dvoj-
násobný medailista střelec Kim Čong-so z KLDR, u nějž bylo prokázáno
požití propranolonu. U vietnamské gymnastky Ngan Thuong bylo nalezeno
diuretikum.ˇ

Početnější dopingové hříšníky odhalily předolympijské testy. V Řecku
byli z výpravy vyloučení tři běžci, jedenáct vzpěračů a jeden plavec pro
užití anabolika methyltrienolonu. Prezident tamního olympijského výboru
spekuluje, že by mohlo jít o signál organizovaného užívání zakázaných
prostředků. Nebyli sami, komu prokázaný doping v předolympijském
období vystavil zákaz startu na hrách - celkem testy odhalily 39 případů. 

Pokud někdo dopoval zatím ještě neznámou látkou, kterou se nedaří
stávajícími metodami prokázat a tedy prošel kontrolou jako bezúhonný,
zdaleka ještě nemá vyhráno. Zatímco dříve se negativní vzorky skladovaly
jen měsíc, nyní to bude osm let. Nová analýza tak může prokázat nedovo-
lenou látku i daleko později, i dnes jsou známé případy, kdy sportovec
nezaslouženou medaili musil vrátit. Te
 navíc každý, kdo podle „sazebníku
trestů“ obdrží nucený odpočinek na více než půl roku, je automaticky
vyloučen z účasti na příštích olympijských hrách. 

Ještě jedna pochyba se vynořila ohledně regulérnosti soutěže. Ve
sportovní gymnastice nepovolují pravidla na vrcholných mezinárodních

soutěžích start gymnastkám, které ještě nedovršily šestnáctý rok věku.
Pochyby o splnění této podmínky vyvolávalo po celou dobu soutěže
vzezření čínských závodnic, vítězek v soutěži družstev. Svůj dojem popsal
jeden z českých novinářů: „Stojím proti olympijské vítězce Teng Lin-lin
anejraději bych ji odeslal do lavice čtvrté třídy základní školy a dal jí
panenku Barbie. To vyplašené děvčátko s útlým tělíčkem a mezírkou mezi
zuby měří pouhých 137 centimetrů, jak tvrdí informační systém her. Ale
datum narození 21.dubna 1992? No to snad ne! Teng je dítětem ve tváři,
dítětem i svým chováním. Jsou tu také Jang l-lin, Che Kche-sin a Tianfg Jü-
jüan. Další děti. Připadám si jako na pionýrském táboře, ne na finále
olympijské soutěže žen.“

Drobnější postava a s tím spojená nižší tělesná hmotnost umožňuje
vženské gymnastice zvládnout snáze řadu akrobatických prvků. Mezinárod-
ní gymnastická federace bude mít zřejmě námět k zamyšlení, jak ověřovat
datum narození závodnic. Zatím k tomu stačilo předložit cestovní pas.    

Nejmladšími mezi olympioniky však byly překvapivě plavkyně - třinác-
tiletá Dwayne Didonová ze Seychell a dokonce dvanáctiletá Antoinette
Gueddiaová z Kamerunu. Obě startovaly na 50m volný způsob, avšak bez
výraznějšího většího úspěchu. Plavecká pravidla stanovují věkovou hranici
15 let jen pro soutěž v dálkovém plavání na 10 kilometrů. To větší
pozornost byla upřena na jednačtyřicetiletou americkou plavkyni Daru
Torresovou. Na svých pátých hrách dokázala k devíti medailím z před-
chozích olympiád přidat další.

Olympiáda v Pekingu byla bohatá na světové rekordy - padlo jich 43 a te-
dy nejvíce  v historii (před tím v Mnichově 1972 „jen“ 39 rekordů). Opět
se na nich významně podíleli výjimeční jednotlivci - americký plavec
Michael Phelps  a sprintér Usain Bolt z Jamajky. V plavání padlo rekordů
nejvíce - 25, a zdá se, že na ubraných setinách vteřin z těch dosavadních
má reálný podíl nový typ mužských i ženských plavek z unikátních vláken
s velkou odpudivostí vody a s podpůrným systémem, udržujícím optimál-
ní polohu a dokonce snad i snižujícím odpor těla při pohybu ve vodě. 

V konečné zlaté medailové bilanci se pořádající Číně podařil splnit
hlavní cíl - umístit se v čele pořadí aodsunout z prvního místa druhé
Spojené státy. I když i zde se vyskytla malá chyba na kráse - USA se 110
medailemi jich získaly přece jen ještě odeset více než Čína. Ani těm
nejlepším se však nevyhnuly nezdary. Domácí sportovní idol a jednoz-
načný favorit zlaté medaile  překážkář Chiu Siang nedokončil pro zranění
achilovky svůj rozběh. Jeho osud rozesmutnil celou zemi. Ani Američané
se nevyhnuli nezdarům - stačí připomenout nezdařilou předávku při štafetě
na 4x100 metrů. Nezdary však potkaly i některé české favority. Zkušená
Štěpánka Hilgertová určitě pomýšlela na další medaili ve vodním slalomu
- zlomek zaváhání a bylo po nadějích. Pětibojař David Svoboda v životní
formě po třech disciplinách držel druhé místo. Pak si vylosoval
desetiletého valacha Chun-Chuna, a ten si na šesté překážce postavil hlavu
a odmítl skočit. Do deváté dokonce vrazil, shodil Svobodu na zem a jezdec
jen se štěstím uniknul vážnému zranění. Na Peking nebude v dobrém
vzpomínat ani obhájce jediného zlata z předchozích her v Aténách Roman
Šebrle. V průběhu letošní přípravy si dvakrát natrhl sval, potíže se opako-
valy ještě měsíc před olympijským startem a tréninkové výpadky se muse-
ly projevit i na konečném výkonu. Určitě čekal více než šesté místo.

Takový však je sport, zejména ten vrcholový. K úspěchu je třeba talen-
tu, mnohaleté tréninkové dřiny, odborného trenérského vedení, týmového
zabezpečení, špičkové výzbroje a výstroje, nenarušeného zdravotního stavu,
a poté, když se podaří tohle všechno optimálně skloubit a nasměrovat právě
k termínu startu na olympiádě, mít i pořádný kus štěstí, že právě já hodím
o ten centimetr více, zaplavu nebo zaběhnu o tu setinu vteřiny rychleji, získám
od rozhodčích za svůj perfektní výkon o setinu bodu více než soupeři, kteří
jsou na svůj start připraveni neméně dobře. Zcela pochopitelně je těch me-
dailistů podstatně méně, než těch, kteří skončí v poli poražených. A tady
je na místě připomenou známé heslo zakladatele novodobých olympiád Pierre
de Coubertina: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. I když v současných
podmínkách nabývá poněkud jiného obsahu, než v době, kdy bylo vyslo-
veno, odváží si každý z účastníků nezapomenutelné zážitky a životní zku-
šenosti. Brzy se zapomene na to, kolik stál oslnivý zahajovací ceremoniál
(300 miliónů dolarů), kolik bylo vypáleno rachejtlí (29 tisíc), kolik států
defilovalo při nástupu (rekordních 204 výprav) a kolik vystoupilo na ploše
stadionu osob (14 tisíc vystupujících), stejně tak, že při závěrečném cere-
moniálu fotbalový idol David Beckham odpálil ze střechy double-deckeru,
symbolizujícího dějiště příští olympiády Londýn, míč daleko mezi loučící se
sportovce. Symbolicky tak zahájil příští čtyřletou olympijskou pou�. Na tu se
zaměří pozornost sportovní veřejnosti. (jn)

JAK SE NA OLYMPIÁDĚ V PEKINGU DAŘILO „NAŠIM“

Asi málokterá „netělocvikářská“ fakulta v České republice se může
pochlubit tím, že by měla svými posluchači na Olympijských hrách
vPekingu dvojnásobné zastoupení. Z naší fakulty splnili nominační kritéria
Martin Podhráský ve sportovní střelbě a  Lenka Ledvinová v atletice. Po
návratu z daleké Číny jsme oba požádali o rozhovor. 

Odpovídá MUC. Martin Podhráský:
Naši čtenáři asi moc nemají představu  o tom, co vlastně představuje dis-

ciplina „rychlopalná pistole 25m“. Jak se vlastně v této disciplině střílí?
Rychlopalná pistole je jedna ze dvou mužských malorážkových pis-

tolových disciplín zařazených na OH. Střílí se na pět terčů umístěných

Barbora Špotáková slaví olympijský triumf
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vedle sebe ve vzdálenosti 25m od střelce. Závod se střílí na 60 ran roz-
dělených na dvě poloviny, z nichž každá se střílí v jiný den. Každá polovina
je rozdělena na tři položky po deseti ranách a každá položka je rozdělena
na dvě série po pěti ranách. Střelba každé pětiranné série je omezena časem.
První položka se střílí za osm vteřin, druhá za šest a třetí za čtyři vteřiny.
Samostatná střelba položky vypadá tak, že střelec začíná ze základního
postoje, tj. s rukou svírající s tělem úhel menší než 45stupňů. Na terčích je
umístěno červené a zelené světlo. Rozsvícením zeleného světla začne ubíhat
čas daný na položku, střelec musí pistolí vyjet a během časového limitu dát
do každého terče jednu ránu. Po skončení kvalifikace postupuje šest závod-
níků s nejvyšším nástřelem do finále, kde se střílí další čtyři čtyřvteřinové
série. Konečné pořadí je určeno součtem výsledku z kvalifikace a z finále.

Výkon v kvalifikaci 565 bodů byl Váš standard nebo šlo o výkon slabší
nebo silnější? Výsledek druhé části kvalifikace byl výrazně lepší než výsledek
prvé části (289 bodů proti 276 b.). Rozdíl 13 bodů je ve střelbě velký rozdíl.
Čím to?

Co se týká mého výkonu 565 b., tak ten byl hluboko za mými předsta-
vami a možnostmi. Spokojený bych byl s výsledkem kolem 578 b., který by
zajiš�oval umístění kolem postupu do finále. V závodě jsem pokazil první
polovinu a hlavně druhou sérii v poslední položce. Udělal jsem tam obrov-
skou chybu, která mě stála 11 bodů i všechny šance na dobrý výsledek. Za-
čátek závodu byl sice ovlivněn nervozitou, ale ta postupně opadla. Ta chyba
v závěru byla způsobena spíše nedokonalostí v technice, ale přispěla k ní
iatmosféra tak důležitého závodu. Pokud bych srovnal výsledek na OH s mými
výsledky z loňského mistrovství Evropy, tak na postup do finále bylo potřeba
jen o 2 body více, což není v pistolových disciplínách nic nedosažitelného.

Ve srovnání např. s ME 2007 - kteří Evropané překvapili nečekaně
zlepšeným výkonem?

Pokud jde o účastníky finále OH, tam byli střelci, kteří podávali kvalit-
ní výkony v průběhu celé sezóny, takže žádné překvapení se nekonalo.
Konečný vítěz Petriv z Ukrajiny za sebou má již několik úspěchů na ME
ive světových pohárech, druhý Němec Schumann je trojnásobným olympij-
ským vítězem a třetí Němec Reitz je letošní světová jednička a držitel svě-
tového rekordu.

Váš kolega Strnad byl po první části kvalifikace beznadějně poslední. Dal
jen 267 b. Ve druhé části však nastřílel 295 b. a to byl jeden z nejlepších
výkonů celého pole závodníků. Údajně mu dvakrát selhala zbraň. Jak je to
při olympijském závodě možné? To se stává často?

Pokud jde o mého kolegu Martina Strnada, tak ten si vybral smůlu na
několik let dopředu. V letošním roce měl dobrou formu a na OH by prav-
děpodobně došel až do finále. Bohužel ho zradila technika. U nábojů se
někdy stane, že selže. I když používáme to nejkvalitnější střelivo, tak se
tomu nevyhneme. V závodě je v každé polovině dovolena jen jedna záva-
da způsobená poruchou zbraně či střeliva. Někdy se stane, že náboj
nevyjde, ale opravdu jen zřídka a na to jedna závada během půlky stačí.
Martin měl ale tu neuvěřitelnou smůlu, že se mu to během první půlky
stalo dvakrát, což je něco, co se nestalo během celé doby co střílím. Po
druhé závadě již závodník nemá možnost dostřelu položky a Martin tak
přišel o dvě rány, tj. o dvacet bodů. Nebýt jich, do finále by se pravdě-
podobně probojoval.

Každopádně Vaše konečné 14. místo patří v bilanci výsledků českých
účastníků OH v Pekingu mezi ty úspěšnější. Byl na OH čas na nějaké další
- soukromé zážitky? Jak to nakonec vypadalo s obávaným smogem?

Pokud jde o zbytek OH, tak z nich mám jen ty nejlepší zážitky. Pořa-
datelé dokázali v Pekingu uspořádat dokonale fungující závody, vše šlapa-
lo jak mělo, a� už na střelnici nebo ve vesnici. Pokud jde o počasí, tak my
se obávali spíše vedra než smogu. Ze začátku bylo v Pekingu hodně teplo,
ale pak se počasí dostalo do normálu, bylo kolem 25 stupňů a slabě větrno.
Smog v Pekingu sice byl, ale v porovnání s květnem, kdy jsme se tam
zúčastnili Světového poháru byl podstatně menší, a některé dny, hlavně ke
konci olympiády byl minimální. 

Nabídka stravy v olympijské vesnici je určitě velmi pestrá. Hlídají si střelci
před soutěží nějak přísně svoji váhu nebo holdují nabízeným lahůdkám bez
omezení? S jakou hmotností jste se ve srovnání s odjezdem na OH vrátil
domů?

Co se týká stravy, tak ta byla zajištěna nejlepší, jaká mohla pro takové
množství lidí být. Střelci si váhu nehlídají nijak zvláš�, ale přejídání ani
tloustnutí nebylo na pořadu dne

Mezi dopingové „hříšníky" patřil severokorejský dvojnásobný medailista
pistolář Kim Čong-So. Stává se často, že při vrcholné střelecké soutěži je
někdo ze závodníků při dopingu přistižen?

Doping ve střelbě se vyskytuje minimálně. Poslední opravdové dopin-
gové provinění pamatuji před pěti lety. Občas se vyskytne nějaký případ,
ale to se jedná jen o špatně užívané léky, nebo jednou o drogy. Případ
severokorejského závodníka mě hodně mrzí, protože na střelbu vrhá stín.
Ale pokud mohu říct, tak ve střelbě jsou případy dopingu vzácné.

Odpovídá MUC. Lenka Ledvinová:
Představte nám vaši discilinu - hod kladivem. Výkon 67.17 byl o necelé 2

m horší, než výkon, kterým jste se kvalifikovala na OH. Kolik bylo třeba na
postup do finále?

V kvalifikaci má každá vrhačka tři pokusy (nemusí využít všechny). Do
finále postupovaly ty, které splnily limit pro finále (byl 71,5 metrů), pří-
padně i se slabším výkonem ty, které doplní finálový počet na dvanáct. Na
finále v Pekingu stačilo 69,38 m, takže k postupu bych potřebovala osobák
o asi dvacet centimetrů.  

Ve srovnání s loňským MS a ME - které ze soupeřek se dostaly před Vás
a naopak, které ze soupeřek (favoritek) jste nyní porazila?

Vzhledem k tomu, že jsem měla tabulkově jeden z nejhorších výkonů
zcelého startovního pole padesáti závodnic, pokládám výsledek odpovída-
jící polovině konečného pořadí za slušný. Osobáky se v kladivu nedělají
každý závod. 

Vaše konečné 26. místo patří  v bilanci celé české výpravy určitě k lepší-
mu průměru. Ukazuje se však, že na olympiádě ten, kdo nedosáhne výkonu
na hranici svého maxima nebo lépe neudělá si alespoň osobák má jen malé
šance na úspěch v tak tvrdé konkurenci. Lze vůbec tak přesně formu na ten
jediný závod načasovat? Vaše forma krátce před OH se zdála být opravdu
vrcholná (český rekord několik týdnů před OH 69,03 m). Proč to nevyšlo
na OH ?

Jako problém vidím, že jsem v Pekingu musela deset dni trénovat bez
táty-trenéra, a bohužel se mi nepodařilo udržet optimální techniku, se kter-
ou jsem do Číny odjížděla… Načasovat formu se dá, ale já jsem si to
bohužel nemohla nějak ideálně dovolit právě proto, že do poslední chvíle
jsem honila limit a moje účast byla na vážkách.  Po splnění limitu pak už
na nějaké další vyla
ování času moc nezbývalo. 

Kladivářské soutěže na našich stadiónech obvykle provozovatelé rádi
nemají a posílají je mimo hlavní areál, aby jim náčiní neponičilo trávník. Jak
Vaše soutěž probíhala na OH? 

V Ptačím hnízdě (pozn.: hlavní olympijský stadión) jsme samozřejmě
házely, vládla tam úžasná atmosféra, a i na kvalifikace bylo zcela vyprodáno.
Čínské publikum bylo skvělé, naši soutěž sledovalo s napjatým očekává-
ním, ač v ní nemělo jasnou vlastní favoritku.  

Byl na OH čas na nějaké další - soukromé zážitky? Jak to nakonec
vypadalo s obávaným smogem? 

Protože atletika startovala až poslední týden a do té doby jsem měla
vážně maximální snahu trochu svoje házeni doladit, tak až do kvalifikace
jsem nic zásadního mimo atletiku nepodnikala, snad až na shlédnutí něko-
lika basketbalových zápasů. Po kvalifikaci mě pak zaměstnávaly oslavy titulu
Bary Špotákové, nějaké nákupy, a pak samozřejmě nezbytné výlety po čín-
ských pamětihodnostech včetně Velké čínské zdi. Smog jsme vůbec nere-
gistrovali.

Nabídka stravy v olympijské vesnici je určitě velmi pestrá. Hlídají si vr-
hačky před soutěží nějak přísně svoji váhu nebo holdují nabízeným lahůd-
kám bez omezení? S jakou hmotností jste se ve srovnání s odjezdem na OH
vrátila domů?

To byl také jeden z problémů, jež bohužel negativně ovlivnily můj výkon.
V tamějším klimatu jsem neměla moc hlad a nakonec jsem ztratila asi čtyři
kila, což už je při házeni poznat. V naší disciplině Je třeba držet si váhu, se
kterou trénujete.

Atletika určitě patří na OH pokaždé k nejsledovanějším odvětvím. Měla
jste možnost sledovat některé z vrcholných finálových závodů? 

Snažila jsem se shlédnout naživo všechna vrhačská finále, finále mužské
výšky a v neposlední řadě 400 m překážek  mé kamarádky a spolubydlící
Zuzky Hejnové.

Při „Hodnocení české účasti podle sportů“, uvedeném v deníku Sport
25. 8., použili sportovní žurnalisté k posouzení výkonů českých účastníků
OH škály od „zazářili“ až po „vybouchli“. Naše sportovce shodně zařadili do
skupiny „víc se nečekalo“. Z rozhovoru vidíme, že oba reprezentanti nejen
naší fakulty, ale celého českého sportu, udělali pro úspěšný start ve vrcholné
soutěži maximum. Nesmíme opomenout skutečnost, že za soupeře měli
vmnoha případech profesionály, věnující se výhradně jen své sportovní
kariéře. Oběma proto patří dík za srdnaté vystoupení a přání další úspěšné
sportovní a samozřejmě i studijní dráhy. J. Novák

Třetí plzeňský obvod  ocenil plaketou Bohumila Kulhánka osm osobností, které vynikly ve svých oborech. 
Mezi laureáty byli i přednosta hemato-onkologického oddělení FN Plzeň prim. MUDr. Vladimír Koza a přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.                                                                  
(r)

PLZEŇŠTÍ LÉKAŘI OCENĚNI PLAKETOU BOHUMILA KULHÁNKA
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ZČU OTVÍRÁ NOVOU FAKULTU - FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Od prosince loňského roku probíhala mezi
soukromou Vysokou školou Plzeň (dále VŠPL)
a vedením Západočeské univerzity jednání
o možnosti začlenit VŠPL do ZČU jako její
součást. V dubnu t.r. pak na půdě Akademické
rady VŠPL a poté i Akademického senátu ZČU
došlo k zásadnímu souhlasu, takže od nového
školního roku bude při ZČU ustavena osmá

fakulta - Fakulta zdravotnických studií (FZS).
Ta bude podobně jako dosud zajiš�ovat pro-
fesní bakalářské studijní programy v sedmi obo-
rech: všeobecná sestra, porodní asistentka, fy-
zioterapeut, ergoterapeut, radiologický asistent,
zdravotnický záchranář a ochrana veřejného
zdraví. Všechny uvedené obory jsou v praxi
velmi žádané a zaměstnatelnost jejich absolven-

tů je prakticky stoprocentní. FZS bude pro
svých cca 600 posluchačů zatím využívat stá-
vajících prostor v budově zapůjčené Magistrá-
tem města Plzně, v budoucnu se však počítá
s příznivější dislokací. Podle rektora ZČU doc.
J. Průši obsadila díky nové fakultě ZČU segment
oboru vzdělání, který na ZČU dosud chyběl. 

(r)  

PŘEČETLI JSME ZA VÁS...

Alarmující údaje o stále rostoucím počtu diabetiků v naší populaci
uvedla Z. Dvořáková v článku „Diabetiků dramaticky přibývá, brzy jich
bude milion“. Z rozhovoru s ředitelem VZP P.Horákem vyplývá, že léčení
diabetika bez komplikací vyjde na 25 tisíc korun ročně, ale může se vyšpl-
hat až na 80 tisíc. Předseda České diabetologické společnosti M.Kvapil při
tom upozornil, že čtyřicet procent diabetiků nenavštěvuje lékaře a svoji
cukrovku tak neléčí. Vedle diabetologů je proto třeba do projektu moni-
toringu nemocných zapojit i praktické lékaře. Jen tak lze očekávat zlepšení
při léčbě cukrovky, která sumárně přijde na dvě a půl miliardy korun
ročně. (PD 7. 7. 2008, č. 157, s.11)  

Ve stejném čísle se dočteme, že v případech diabetu I. typu lze uvažovat
o transplantaci pankreatu a ledviny, kterou provádějí v pražském IKEMu
již pětadvacet let. Nadpis článku L. Dvořákové „Léčba cukrovky? Pomo-
hou transplantace“ však je poněkud zavádějící, nebo� i laikovi musí být
jasné, že na každého nemocného se zcela určitě nemůže dostat vhodný
dárcovský orgán. 

V článku „Lékaři mohou vyšetřit cukrovkáře bez limitu“ uvádí M.
Kunešová, že lékaři nový program VZP komplexního monitorování léčby
cukrovky vítají. S.Lacigová z I.interní kliniky FN Plzeň zdůrazňuje význam
dostatečného pohybu a diety v komplexní léčbě diabetiků 2. typu. V péči
Diabetologického centra je v Plzni téměř 2600 pacientů. „Každý druhý dia-
betik porušuje dietní zásady“, uvedla S.Lacigová. Do projektu se zapojilo
97 praktických lékařů a 53 diabetologů (PD 8.7.2008, č.158, s.2). 

Jednou z možností, jak snížit počet usmrcených při dopravních neho-
dách je snížení povolené rychlosti.  V článku „Jak na smrt na silnicích?“ to
uvádějí J. Klička a D. Dostál. Jako argument jim slouží statistika smrtel-
ných nehod na 100 tisíc obyvatel v různých evropských zemích. Zatímco
vHolandsku a ve Švédsku, kde jsou rychlostí limity nižší než u nás,
nedosahuje ani 5, byl u nás počet mrtvých v loňském roce 12,6. Na tomto
nelichotivém šestém místě v Evropě se podílejí i další faktory, jako je
zejména velmi neuspokojivý stav silnic zejména II. a III. třídy. (PD 3. 7.
2008, č. 155, s 9)

E. Plevková v článku „Nový přístroj zachraňuje děti v kritickém stavu“
popisuje monitor nitrolebního tlaku, kterým je vybavena dětská klinika
plzeňské FN. Přednosta kliniky doc. MUDr. J. Kobr uvedl, že je využíván
především u poraněných v kritickém stavu, spojeným s úrazem hlavy.
Přístroj může včas odhalit nepřiměřený vzestup nitrolebního tlaku a s ním
spojené riziko trvalého  poškození mozku. (PD 4.7.2008, č 156, s.2).  

K aktuální problematice pitného režimu se mohli čtenáři poučit z člán-
ku L. Ivánkové „Pijte vodu z vodovodu. Bývá lepší, než balená.“ Měření
Státního zdravotního ústavu v r. 2006 ukázala, že 70 procent domácností
má v kohoutku velmi kvalitní vodu, splňující podmínky jakosti pitné vody.
Aktuální informace o jakosti vody poskytuje na webových stránkách MZ
ČR (www.mzcr.cz) i Státní zdravotní ústav (www.szu.cz/voda/voda.htm). 

Jednou z dalších varovných zpráv, vypovídajících o zdravotním stavu
naší populace, je informace o výskytu alergií. L. Petrášová v článku „Jeden
lékař na tisíc alergiků“ uvádí, že každé sedmé dítě má astma, což je za
posledních deset let dvojnásobek předchozí situace. Vedle genetických
předpokladů ovlivňuje vznik alergií životní prostředí a u dětí zejména
kouření rodičů. Na jednoho specialistu-alergologa u nás připadá téměř
tisíc nemocných. (MF Dnes 21. 6. 2008, č.145, s A3).

O tragické nehodě, která postihla manželský pár při turistice na Šumavě,
referoval M. Kilián. V článku „Bleskem zasažená žena se probouzí z umě-
lého spánku“ popsal případ, kdy v oblasti hory Prenet udeřil blesk do místa
úkrytu manželského páru. Muž byl na místě usmrcen, žena ve vážném
stavu skončila v plzeňské FN. V případě bouře se doporučuje uchýlit se
votevřené krajině do co nejnižší polohy, samozřejmě kam nezatéká voda.
(PD 2. 8. 2008, č.180, s.4).

Podrobnosti k osudu jedné ze zaniklých dominant Plzně - Dominikán-
ského kláštera - uvádí J.Kejha a J.Janouškovec v článku „Černý klášter
zrušil císař, poté nastoupili spekulanti“. Klášterní budova se po zrušení

kláštera stala po určitou dobu vojenskou nemocnicí, a to až do demolice
v r. 1895. (PD 4. 8. 2008, č.182, s.6) O plzeňských nemocnicích jsme psali
ve Fac. nostra č. 57/2007.

M. Kunešová v článku „Výsledky opalování: rakoviny přibývá“ vychází
z údajů Dermatovenerologické kliniky FN v Plzni, která zaznamenala
nárůst zhoubných kožních nádorů o 75 procent proti předchozím lé-
tům. Doc. MUDr. P. Cetkovská uvedla, že vedle melanomů, které mo-
hou velice rychle metastazovat do plic či do mozku, se často vyskytují
spinaliomy a bazaliomy. V případě jakýchkoliv pochyb lze navštívit na
klinice specializovanou névovou poradnu. Zcela nevhodné je vystavovat
prudkému slunečnímu záření malé děti. (PD 4.8.2008, č. 181, s.1-2).
Tento názor podporuje i P. Arenberger, předseda České dermatovenero-
logické společnosti. Z. Dvořáková v článku „Rakoviny kůže přibývá“
upozorňuje, že maligním melanomem u nás onemocní ročně patnáct set
lidí., což je pětinásobek stavu před 30 lety. Slunečnímu záření by se měli
vyhýbat zejména malé děti a osoby s citlivou světlou pletí, lidé ve střed-
ním a vyšším věku, pacienti po transplantaci ledvin a lidé s vyšším
počtem mateřských znamének. Vůbec by se neměly opalovat děti mladší
jednoho roku. (PD 6. 8. 2008, č. 183, s. 10)

O vyšetření věnčitých tepen katetrizací  cestou vřetenní tepny pojedná-
val další článek M. Kunešové „Nová metoda ulehčí vyšetření“. Intervenční
kardiolog MUDr. I. Bernat uvedl řadu předností, které má tato metoda ve
srovnání s tradičním přístupem přes stehenní tepnu. Mezi výhody patří
nižší riziko krvácení a možnost zaujmout po zákroku polohu vsedě, je též
lepší spolupráce pacienta s ošetřujícím personálem. Z celkového počtu
2500 katetrizací ročně je již 75 procent prováděno tímto přístupem. (PD
9./10. 8. 2008, č. 186, s.2). 

Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň jako první v ČR zavedlo novou,
málo invazivní radiofrekvenční operaci srdce, zaměřenou na zrušení nepra-
videlného srdečního rytmu - fibrilace síní. V článku „Lékaři provádějí
zákrok na bijícím srdci“ uvádí kardiochirurg MUDr. V. Zlocha, že nynější
endoskopický výkon znamená přístup do hrudníku z několika vpichů
aoperování pod kontrolou kamery. Obraz je přenášen na monitor. Tento
typ arytmie postihuje v ČR okolo 100 tisíc převážně starších osob. Po-
měrně málo invazivní chirurgický postup tak řadě z nich skýtá naději na
trvalé odstranění rizika závažnějších komplikací. (Plzeňský rozhled 7. 7.
2008, č. 6, s.48) 

Příznivá zpráva přišla z Jižních Čech. Jak píše D. Bicková v článku „Vědci
v Česku odhalili, jak zvýšit účinek antibiotik“, skupina výzkumníků z týmu
R.Ettricha z Akademického a univerzitního centra Nové Hrady dokázala
rozluštit jeden z mechanismů, kterým se bakterie geneticky mění. Mohou
se tak např. stávat imunními vůči účinkům antibiotik. Jejich ohlášený objev
je označován jako jeden z největších úspěchů české proteinové biologie
(PD 13. 8. 2008, č. 189, s. 11).

Že i lékaři se mohou stát terčem neopodstatněného útoku dokládá P.
Petříková v článku „Lékaře pěveckých hvězd chtěl zabít důchodce“. Ob-
jektem útoku ozbrojeného 81letého důchodce se ve své ordinaci stal prim.
MUDr. Z. Kresa, známý jako jeden z autorů (spolu s prof. Wichterlem
aprof. Remsem) originální metody implantace hydrofilního gelu do hla-
sivek. S pomocí sestry a dalších pacientů v čekárně se podařilo útočníka
zpacifikovat. (PD 13 .8. 2008, č. 189, s. 2). 

Nad možností ovlivnit pohlaví nenarozeného dítěte se v článku „Chla-
pec nebo děvče, je možné ovlivnit pohlaví?“ zamýšlí H. Mlíčková. Ač v úvodu
konstatuje, že žádná z doporučovaných metod nebyla vědecky potvrzena,
v článku uvádí řadu tradovaných doporučení včetně těch nejabsurdnějších,
jako jsou např. vhodnější liché dny pro početí chlapců. (PD 9. 8. 2008, č.
186).

Jako „osobnost“ si do pravidelné rubriky vybral „Plzeňský rozhled“ v č.
6/2008 prof. MUDr. Z. Ulčovou-Gallovou, DrSc. V témže čísle jsme se
mohli dočíst, že lékaři mikrochirurgického centra Ofty Plzeň obdrželi
v rámci VI. mezinárodního sjezdu České společnosti refrakční a katarak-
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tové chirurgie významná ocenění. Prim. MUDr. Michal Janek byl poctěn
medailí profesora Jana Vanýska za příspěvek k rozvoji implantologie
vočním lékařství v České republice. Externí mikrochirurg Ofty prof.
MUDr. P. Rozsíval, CSc., se stal prvním českým lékařem, který v operativě
šedého zákalu fakoemulzí dosáhl počtu 20 000 operací. MUDr. J.
Cendelín, CSc. byl vyhodnocen jako nejžádanější mikrochirurg loňského
roku, nebo� dokázal úspěšně odoperovat více než tři tisícovky katarakt. 

Reprodukci vítězné fotografie v soutěži „Plzeň, město s tváří historickou
i současnou, město plné života“, jejíž autorkou je doc. RNDr. M. Kora-
bečná, otiskly červnové Radniční listy. V konkurenci 72 fotografů uspěla
autorka se snímkem „Souznění“. V černobílé podobě jej přineslo číslo 68
našeho periodika. Snímek byl otisknut dokonce hned dvakrát, jako upou-
távka na s. 1 a poté doprovodil text redakčního článku „Soutěž oslovila
desítky fotografů na s. 6. 

Vrátnice bývalé vojenské nemocnice se na podzim stane substitučním
centrem pro narkomany, uvádí v článku „Ve vrátnici dostanou metadon“
E. Zavadil. Narkomani zde budou pod lékařským dohledem místo heroinu
dostávat roztok metadonu. Dojde tak k nápravě stavu, kdy specializované
substituční centrum v Plzeňském kraji chybí. Tento stav kritizovalo i Ná-
rodní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. (PD 14. 7.
2008, č. 163, s.2)

Že se jedná o aktuální problém, uvádí v rozhovoru s Jakubem Václavů
ze společnosti Tady a te
 P. Petříková v článku „Vydělat za 20 sekund 15
tisíc korun? Narkomani to dokáží!“ Narkoman, který spotřebuje denně dva
gramy drogy, na to potřebuje okolo 2 tisíc korun. V Plzni žije 410 problé-
mových uživatelů drog. Prostředky na drogy si často obstarávají kriminál-
ní činností. (PD 18. 6. 2008, s. 2).

Z. Dvořáková upozorňuje, že „Z AIDS se stává epidemie, mladí o ní nic
nevědí“. V celé ČR se rapidně zvyšují počty lidí postižených virem HIV.
V současnosti je registrovaných nemocných kolem jedenácti set a každý
rok minimálně další stovka přibude. Odhaduje se, že skutečný počet
nemocných je až desetkrát vyšší. (PD 19/20.7., č.168, s.1).  

V tisku se objevily případy sporných odmítnutí ošetření pacientů. Psali
o nich např. B. Kurcová a N. Ma�ašeje v článku „Lékaři odmítli bezdo-
movce“ (PD 2./3. 8. 2008, č.180, s.10) a M. Kunešová v článku „Lékař
neošetřil muže s poraněním hlavy“ (PD  5.8.2008, č. 182, s. 1). Z kusé novi-
nové zprávy nelze určit případné pochybení  lékaře, podle mluvčího MZ
ČR Tomáše Cikrta však „Spádovost není nijak uzákoněna, obecně platí
svobodná volba ošetřujícího lékaře. Na odpovídající péči má právo každý.
I bezdomovec bez pojištění. Peníze nesmí lékaře zajímat.“ Ze zákona má
pacient právo, aby každá nemocnice mu poskytla první pomoc, a pokud
tak neučiní, dopouští se trestného činu. (PD 5. 8. 2008, č. 182, s. 20) 

ZAHAJUJE NOVÝ ROČNÍK AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Pro zimní semestr je pro Akademii třetího věku od listopadu 2008 do
února 2009 připraven následující program: 4. 11.: Doc. MUDr. V. Fessl, CSc.:
První pomoc. 18. 11.: Doc. MUDr. J. Beran, CSc.: Duševní zdraví gene-
race třetího věku. 2. 12.: MUDr. M. Švojgrová: Transplantace kostní
dřeně. 16.12.: Br. L. Kučerová: Trénink paměti I. 13. 1.2009: MUDr. J.

Novák: Bioklimatologické problémy vyššího věku. 27. 1.: Bc. L. Kuče-
rová: Trénink paměti II. 3. 2.: MUDr. M. Haschová: Potravinové alergie
a nežádoucí reakce na potraviny. Přednášky se konají vždy v úterý ve
14.45 ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu.                

(RT) 

Stalo se již tradicí, že slavnostnímu zahájení akademického roku do-
dává lesk mše svatá, kterou slouží biskup plzeňský pan Mons. František
Radkovský. Letos se mše uskuteční v kostele „u františkánů“ ve Fran-

tiškánské ulici 1. října v 19 hodin. Po bohoslužbě proběhne neformální
setkání s panem biskupem s malým pohoštěním.   

(r)  

DVĚ STOLETÍ OD NAROZENÍ MUDR. VILÉMA VÁCLAVA PRÁŠILA

Vilém Václav Prášil se narodil 4. 7. 1808 v Do-
mažlicích. Maturoval v Klatovech, poté v Praze
absolvoval filozofická studia. Vzdělání si dále
rozšířil ve Vídni, kde se věnoval studiu lékařství.
Medicínu dokončil v r. 1840. Po promoci byl
sekundářem vídeňské všeobecné nemocnice, pak
ordinářem v Tüfferu.  Od r. 1843 stal se lázeň-
ským lékařem v podalpském Gleichenberku ve
Štýrsku. Významnou měrou se podílel na zve-
lebení a zlepšení věhlasu  těchto lázní. Byl horli-
vým sběratelem starožitností a přírodnin, z nichž

zejména některé zkamenělé rostliny byly později
přírodopiscem Ungerem nazvány podle něho.
Byl též činný jako literát, z jeho děl nezapadly
zejména „Plantae venenatae in territorio
Vindobonensi sponte crescentes“ (Vídeň, 1840),
„Gleichenberg in seiner allmahligen Entwic-
kelung zu einer Curanstalt mit historischen
Notizen der Heilquellen“ (Št. Hradec, 1850) a
„Der Curort Gleichenberg und seine Umge-
bungen“ (Vídeň, 1861). Ačkoliv pracoval pře-
vážně v dnešním Bad Gleichenbergu, bývá

uváděn jako jeden ze zakladatelů českého
lázeňství. Zemřel 24.1.1892 ve Vídni.

V r. 1839 obhájil Fr. Praschil, Bohemus Tus-
tensis, disertační práci na téma „De phlegmasia
alba dolente“. Zda to byl příbuzný „našeho“ Viléma
Václava či dokonce on, ale s neznámých důvodů
s odlišným křestním jménem, se nám z dostupných
pramenů (*) nepodařilo zjistit.  

(pv-jn)
(*) Schmid L., Rozsívalová E.: Pražské lékařské

disertace. Acta Univ. Carol. Medica, Praha 1957.  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 1.10.2008

VZPOMÍNKA NA Prof. MUDr. VLADIMÍRA ZAVÁZALA, DrSc.
(26. 6. 1928 - 26. 2. 1996)

Prof. MUDr. Vladimír Zavázal, DrSc., jehož
nedožité osmdesátiny jsme si nedávno připo-
mněli, patřil mezi význačné osobnosti Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Pomáhal zak-
ládat Ústav mikrobiologie a imunologie a řadu
let byl jeho přednostou. Pod jeho vedením bylo
v roce 1956 otevřeno v rámci Mikrobiologického
ústavu alergologické pracoviště (stanice), které se
stalo krajským centrem oboru a vyhledávaným

školícím místem pro řadu odborníků našich i ze
zahraničí. Vybudoval následně samostatné Od-
dělení klinické imunologie při Fakultní nemoc-
nici v Plzni jako první v tehdejším Českosloven-
sku. Toto oddělení se stalo vzorem pro budování
dalších oddělení v jiných městech. Později zalo-
žil též odbor imunologie na KHS v Plzni.

Přednášel na Lékařské fakultě v Plzni, na In-
stitutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví v Praze,

na Přírodovědecké fakultě UK a dalších institu-
cích. Významná byla jeho spolupráce s Imunolo-
gickým oddělením ČSAV i Výzkumným ústavem
imunologie, později ÚSOL Praha. 

Doc. MUDr. Zavázal v roce 1965 se habili-
toval na téma „Význam infekční složky pro
vznik alergóz“ a v témže roce byl jmenován
docentem. V r. 1985 obhájil doktorát věd na
téma „Alergie a imunita“ a v r. 1990 byl jme-
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nován profesorem pro obor mikrobiologie
a imunologie. 

Působil jako předseda odborné společnosti
a stál u zrodu koncepce oboru, byl členem re-
dakčních rad, organizoval mnoho úspěšných
kurzů, konferencí, často s mezinárodním dosa-
hem a byl zván k přednáškám na mezinárodní
kongresy. Za dlouholetou práci získal řadu
čestných uznání. Byl nositelem Purkyňovy me-
daile, členem vědecké rady ministerstva zdra-
votnictví, byl vyznamenán velkou pamětní me-
dailí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy při
oslavách 50. výročí založení Lékařství fakulty
UK v Plzni. Byl též členem výboru Evropské
akademie alergologie a klinické imunologie,
prezidentem Interasmy pro východní Evropu a
západní Asii a členem komisí Mezinárodní
unie imunologických společností.  

Rozsáhlá byla i jeho činnost pedagogická, před-
nášková a publikační. Publikoval 348 odborných
prací, z toho 39 v zahraničí. Byl autorem 6 mo-
nografií, řady skript a velkého počtu populárně
vědeckých článků. Rád a kvalitně přednášel a z
velkého počtu přednášek odeznělo 56 v cizině. 

Ve výzkumné práci dosáhl významných vý-
sledků, podařilo se mu zachytit případ vzácné
IgD myelomové bílkoviny (2. na světě). V roce
1976 nalezl  myelom IgE, první v Českosloven-
sku a několikátý ve světě. To vedlo k izolaci
antigenu a přípravě prvního čs. antiséra proti

IgE. Šlo o první IgE protein od alergického
pacienta, a byla tak otevřena otázka možnosti
strukturální odlišnosti od IgE normálního.
Výzkum struktur IgE realizoval v německém
Max-Planckově ústavu. Tyto práce vedly ke
spolupráci prof. Zavázala s řadou světových
špičkových odborníků. Objevy a jejich prak-
tické využití vedly i ke značným ekonomickým
ziskům čs. státu. Jeho práce byla v roce 1980
násilně přerušena zásahem StB, která cenný
preparát zabavila, doc. Zavázal byl neo-
právněně obviněn a pronásledován a strávil
několik měsíců ve vyšetřovací vazbě, což mu
přineslo závažné důsledky osobní, zdravotní i
pracovní. Koncem 80. let se věnoval význam-
nému a novému odvětví - ekologické imuno-
logii, vzájemným interakcím mezi imunitou
člověka a jeho prostředím, nezapomínal však
na imunoterapii, především u alergických chorob.

Prof. Zavázal měl mnoho kolegů a žáků,
kteří si ho vážili jako nesmírně vzdělaného
člověka, vědce i učitele.  

Doc. MUDr. P. Panzner, CSc. 

BOJÍ SE STAŘÍ SMRTI?
(aneb marná snaha o proniknutí do světa důchodců)

Když se řekne slovo smrt, většina lidí, často mladých, reaguje vyhý-
bavě. Nijak se (až na různé sekty) o toto téma nezajímají a raději na něj
ani nemyslí. Staří mají ale velmi často opačný názor. Proto jsem snad
začala brát své vlastní prarodiče jako takový menší unikát ve světě
důchodců. Odmítají se bavit na jakákoliv témata související se smrtí,
nemocemi a zdravotními obtížemi, která jsou tak podivuhodně často
rozebírána jejich vrstevníky v čekárnách lékařů, na zastávce MHD,
v knihovně nebo v supermarketu u sáčků na pečivo. Prostě všude, kam
se takový běžný český důchodce v týdnu dostane. Moji prarodiče rádi
jezdí na výlety, rozebírají s námi aktuální dění ve světě, posílají nám
MMS z lázní a nejradši by měli doma i internet, kdyby jim k něčemu byl.
Přesto jsem nedávno musela trochu poopravit svoje nadšení jejich
pokrokovostí a nezahlceností stářím. Přes veškerý svůj odpor k choro-
bám a smrti se naše babička pravidelně zastavuje u vitríny česko-
budějovické pohřební služby Otýlie a dopodrobna studuje všechna
aktuální úmrtí. (Dědo, to je přeci ten pan Pudil z ROH, pamatuješ se na
něj? Tak už to má taky za sebou.)

Tak si říkám, proč to ti důchodci dělají? Nemají dost vlastních chorob
a strachů, že se musí přikrmovat ještě dalšími? Proč se mladí o smrti
a nemocech moc nebaví a staří se v nich svým způsobem tak často vyží-
vají? Nejspíš proto, že se mladí nemusí smrti a nemocí bát, jsou odol-
nější a plní života, nadějí a plánů do budoucnosti. Staří už se bát poma-
lu musí, protože smrt a choroby jim často jdou v patách. Jenže pokud
si mám užít ještě pár pěkných let života, proč pořád myslet a mluvit
o tom, jak je to stáří hrozné, že „paní Vomáčkové, chuděře, umřel
manžel“ a „pan Novák už je na tom opravdu špatně, ani ven nechodí!“
a podobně. Možná je to takový psychický únik od vlastních problémů
k obtížím cizích lidí. Nikdo by si asi nepomyslel, že paní, která vykládá
velmi podrobně o problémech své sousedky svému sousedovi přes ulici,
si třeba chce jen trochu ulevit od přemýšlení nad těmi vlastními. Jiným
případem, se kterým jsem se setkala, je tento. Paní v čekárně na kardi-
ologii houževnatě líčí své problémy se srdcem každému na potkání
a evidentně se třese na každý projev lítosti a soustrasti od ostatních
nemocných. Jako by si ve své chorobě svým způsobem libovala nebo se
s ní i chlubila? Třeba je ráda středem pozornosti, je ráda obdivována za
statečnost, se kterou to snáší. Nebo je to jen potřeba trochy útěchy,
kterou jí doma žádný z jejích blízkých neposkytne? Jak to posoudit?
Není to totiž až tak výjimečný případ, starší lidé to dělají celkem často.
Někdy se sejde skupinka důchodců a už to „jede“. „Vy na tom jste ještě
dobře, paní Zíková, ale JÁ, ... to snad ani nechtějte vědět, já mám…“.
U tohoto případu jsem se svým chápáním starší generace opravdu v kon-
cích, choroba přece není nic pěkného, jak se s ní teda mohu ještě chlubit
ostatním?

Stáří má být podle mnohých chytrých knih moudré, klidné a rozváž-
né. Proč je realita jiná? Tento případ se stal mému otci a doslova „mluví
za vše“. Starší paní, čiperně vyhlížející, vlezla do poloprázdného auto-
busu. Místo, aby si sedla, stoupla si k sedačce, na které jako na potvoru

seděl táta. Chvíli na něj upřeně a dost naštvaně koukala, potom začala
bušit holí do podlahy autobusu a vyzvala ho, a� si sedne jinam, když si
dovolil se ihned nezvednout. Ta�ka jí ukázal dalších deset volných
sedaček a přestal si jí všímat. Paní šla poté ihned za řidičem a ztropila
scénu, že ona sedí na té sedačce vždycky a že tam prostě musí sedět
a jinde sedět nebude. Tolik k příkladu ze života. Jiné drobnější příhody
radši nebudu moc zmiňovat, aby to nevypadalo, že důchodce znevažuji.
(V narvané MHD: Slečno, svým batohem mě obtěžujete.) a podobně.

Vyvstává tu ale další otázka. Je výše uvedené jednání starých lidí
moudré, klidné a rozvážné? Jistě, že ne. Proč se teda někteří v pozdním
věku chovají jak malé, rozmazlené děti? To není senilita.Ta paní dokáže
doma pomlouvat své nové sousedy s výmluvností Šalamouna. Jak tedy
zavést rozhovor s těmito typy lidí, jak jim pomoct od těžkostí? Řeknu:
„Poj
te si sednout pane Mrkvička, já si s vámi budu povídat o vašich
problémech.“ Ale co když se urazí, že není tak starý, aby musel sedět,
vynadá mi, co si to dovoluji se hrabat v jeho soukromí. V horším pří-
padě po mně stařeckou rukou hodí mraženým kuřetem z Tesca (cena
20 Kč, dovoz Čína - no nekup to.) Jak se tedy bavit s každým důchod-
cem tak, abych jim pomohla, ulevila jim od jejich neduhů a trápení
a zároveň získala jejich plnou důvěru? Na to bych chtěla znát odpově
.
Vždy� naladit se na jejich notu je přímo umění. Na jednu stranu jezdí i v
70ti na běžky, chodí pravidelně cvičit, vyznají se v knihách, spisovatelích
a umělcích z divadla i televize. Na druhou se v jídelně se svými přáteli
dokáží hodinu bavit o tom, že jsou slevy na rajčata v Kauflandu, levné
prací prášky v Globusu, akce na mop v Tescu a že v Ternu mají nový
druh DIA sušenek.

Já jim opravdu nerozumím.Chtěla bych jim říct, že ani v 80ti by to
neměli vzdávat a že jako jejich děti nebo vnoučata a pravnoučata je
opravdu potřebujeme jenom jejich přítomností. Že jsou pro nás moc
důležití, opravdu. Rádi jim budeme pomáhat. Jenže jak jim to sdělit?
Podle všeho žijí v úplně jiném, pro nás záhadném, nepochopitelném
a uzavřeném světě. A místo, aby si od nás nechali pomoci s odehnáním
myšlenek na stáří a smrt, spíš nás někdy odrazují svým zvláštním přís-
tupem. Někdo se jich pak i bojí a někdo je bohužel dost zneužívá, pro-
tože si mezi sebou nedokázali vypěstovat pěkný vztah. My se pak na ně
někdy díváme trochu spatra, oni nadávají a často trpí. Sami. Je to ne-
pochopení a neúcta mezi generacemi? Bylo to tak vždycky? To opravdu
netuším.

Nakonec chci říct, že touto prací nechci zesměšnit důchodce, i když
to tak může vypadat. Opravdu se vyskytují moudří, hodní, úžasní lidé,
kteří jsou staří a je jich dost. Chtěla jsem jen poukázat na takové typic-
ké každodenní konflikty mezi generacemi. Jsou to všechno jen úryvky
vyslechnutých rozhovorů a situace, které jsem zažila. Je to taková snaha
mládí pochopit stáří.

H. Nedvědová (3. r. LF Plzeň)
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
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DOPLŇME SI VÝZNAMNÉ LÉKAŘE Z POŠUMAVÍ

V našem časopise Facultas nostra č. 57 a 58 jsme otiskli ve dvou částech
přehled významných lékařů se vztahem k Šumavě a Českému lesu z pera
Doc. MUDr. A. Kohouta. Velice obsažný výčet známých i méně známých
lékařů však ani nemohl být zcela úplný, takže se pokusíme na některé z
dalších lékařů se vztahem k tomuto regionu upozornit. Dnes uvádíme něko-
lik základních dat o dvou z nich, o třetím - MUDr. Vilému Václavu Prášilovi
- píšeme na jiném místě. 

MUDr. Robert Chlístovský
varoval před nedostatkem pohy-
bu již v r. 1840 

O sušickém rodáku MUDr.
Robertu Chlístovském toho rov-
něž mnoho nevíme. V r. 1840
obhájil na Karlově universitě
disertační práci s názvem „Disser-
tatio sistens novicos urbis
influxus in sanitatem“, v níž již
tehdy varoval před nedostatkem
pohybu u obyvatel města. 

MUDr. Philipp Terč - otec
moderní apiterapie 

Ani o MUDr. Philippu Terčo-
vi mnoho podrobností nevíme.
Narodil se 30.3.1844 ve vsi
Prapořiště, která je dnes katas-
trálně přičleněna ke Kdyni na
Domažlicku. Jeho rodiči byli

Johann Tertsch a Barbara, za svobodna Štěpánová. Otec byl zřejmě
německé národnosti, takže syn se psal zprvu jako Filip Tertsch, později však
je uváděno jeho jméno tak, jak máme v titulku. 

Po studiích MUDr. Terč přesídlil do Slovinska. V Mariboru (tehdy Mar-
burgu) jako jeden z prvních začal vědecky zkoumat účinky včelího jedu při
léčení svých pacientů. Úspěchy měl zejména při léčení nemocných revma-
tismem. Aplikovat včelí jed začal Terč od r. 1879 a zaznamenal pozorování
u 660 případů. Jeho léčebné postupy měly úspěch u 82 procent nemocných,
což bylo pokládáno za mimořádně úspěšnou terapii. Své výsledky publiko-
val, stěžejní prací je odborné sdělení „Über merkwürdige Beziehung des
Bienenstiches zum Rheumatismus“ (O vztahu včelího bodnutí k revmatizmu)
v čísle 35 Wiener medizinische Wochenschrift z roku 1888.  Jeho osobnost
tak v odborných kruzích nebyla neznáma. 

O práci svého otce referoval obšírně jeho syn MUDr. Rudolf Tertsch,
specializací oční lékař ve Vídni. Přednesl o práci svého otce obšírnou před-
nášku na generálním sjezdu Rakouského říšského spolku přo včelařství
v roce 1912.

K následníkům našeho prapořiš�ského rodáka patřil vídeňský lékař MUDr.
A. Reiter, autor publikace „Rheumatismus und Bienenstichbehandlung“.
Stejně jako jeho předchůdce dokázal kriticky zhodnotit přínos této léčebné
metody, ale neopomenul varování před neodborným použitím včelího jedu. 

V současnosti nachází včelí produkty široké použití v terapii či podpůrné
terapii mnoha chorob. Mezinárodně uznávaným oborem, využívajícím
k léčbě „produktů včelího úlu“, je apiterapie. Indikace k použití apite-
rapeutických postupů se počítají na desítky. K uctění zakladatele oboru,
za nějž je pokládán prapořiš�ský rodák, je od r. 2006 uznáván den Terčova
narození 30. březen jako Mezinárodní apiterapeutický den. J. Novák

ZAPOMENUTÍ LÉKAŘI V DĚJINÁCH ARABSKÉ CIVILIZACE

Arabsky psané vědecké spisy a odborná pojednání pocházející z období
středověku (zejména z 9.-12.st.) tvoří nedílnou součást evropského i světo-
vého kulturního dědictví. Díky studiu a překladům nejvýznamnějších děl
především antických autorů a díky původní tvůrčí činnosti nashromáždili
muslimští učenci sumu poznatků, které se později pro evropskou vědu
staly důležitým impulsem vlastního rozvoje. Pro badatele bývá někdy ob-
tížné přesně rozlišit, co arabsky píšící autoři od jiných národů a vyspělých
civilizací převzali, a co je naopak jejich vlastním přínosem. Dále pak i to,
nakolik se evropská věda u arabských autorů inspirovala a kde začíná její
vlastní badatelská originalita. 

V tomto ohledu může být velice inspirativní publikace nazvaná Dějiny
arabské civilizace (Tarích al Hadara al Arabia), jejíž první vydání vyšlo
v syrském Damašku v roce 2007 v nakladatelství Dar-Alaeddin a jejímž
autorem je Muhammad al Chatíb.

Kniha je rozdělena do tematických celků, v nichž autor v jedenácti kapi-
tolách pojednává o rozličných aspektech arabské civilizace od předislám-
ského období až do počátku 15.století. Z našeho pohledu jsou zajímavé
zejména druhá a sedmá kapitola. Druhá kapitola je věnována významným
aspektům kulturní výměny v oblasti filozofického a vědeckého myšlení,
především vlivům řeckým, perským a indickým.

Sedmá kapitola nazvaná Vědecký a myšlenkový vývoj u Arabů s podtitu-
lem Arabské vědy podává přehled vědeckých disciplín, kterým se Arabové
věnovali a v nichž dosáhli pozoruhodných výsledků. K nejvyspělejším obo-
rům v rámci přírodních věd patřila medicína, jíž příkladně Ibn Sína (lat.
Avicenna) vahou své osobnosti zajistil vysokou prestiž, kterou si v evrop-
ské lékařské vědě podržela po celá staletí.

Nebyl to však jen Ibn Sína, kdo svým mimořádným talentem přispěl k vý-
raznému pokroku v oblasti přírodních věd, a jehož jméno má i neodborná
veřejnost dosud dobře v povědomí. Celá řada dalších muslimských učenců
si ve své době získala respekt svých současníků a svou prací posunula hranice
lidského poznání o značný kus vpřed.

Z takových osobností publikace uvádí Džábira ibn Hajjána (asi 721-815)
z Kúfy, považovaného za otce arabské chemie, jenž je v Evropě znám pod
latinizovaným jménem Geber. Tento všestranný vědec se zabýval řadou oborů
jako je medicína, filozofie, teologie, kosmologie, astrologie, magie či ling-
vistika, zájem o chemii však převládal. Džábir ibn Hajján pobýval u dvora
Háruna al-Rašída (786-808) a měl velmi dobré vztahy s Barmakovci, vlivným
rodem perských úředníků, kteří se o vědu živě zajímali a podporovali ji.

Džábiru ibn Hajjánovi je připisováno na pět set prací, má se však za to,
že některé spisy mohly být napsány jeho žáky a následovníky a vydány pod
jeho jménem. Ve svých pracích Džábir ibn Hajján jako první popsal
přípravu kyseliny dusičné a sírové, octanu olovnatého, vyráběl antimon,
ledek, salmiak, kamenec, skalici modrou a řadu dalších solí. V knize Božská
světla (Kitáb al Ilm al Iláhí) formuloval zásady hodné následování při
provádění experimentů, které zněly: 1) stanov cíl svého experimentu a drž
se instrukcí; 2) nesnaž se o nemožné; 3) pro experiment zvol vhodný čas;

4) bud´trpělivý, vytrvalý a opatrný; 5) pro experiment vyber vhodnou labo-
ratoř; 6) nepřátel se s tím, komu nedůvěřuješ; 7) nebu
 ohromen jevy,
nebo�  tě to může vést k mylným závěrům. 

Mnohé Džábirovy spisy byly přeloženy do latiny a byly známy evropským
učencům jako byl např. Albert Veliký (1193-1280), Roger Bacon (1214-
1294) či Arnold z Villanovy (1240-1313). Některé práce lze dnes najít v ev-
ropských institucích, tak například Závě� (al Wasía) a Kniha tajemství (Kitáb
al Asrár) jsou uloženy v Britském muzeu, kniha Vysvětlení (al Mažastí) se
nachází v knihovnách v Oxfordu a v Cambridge, Země kamenů (Ard al Ahžar)
je v Národní knihovně v Paříži. K nejstarším uchovaným spisům psaným
varabštině patří Kniha jedů (Kitáb al Sumúm) sepsaná v Šírázu, jež se nyní
nachází v Egyptě. Džábir ibn Hajján v ní podává přehled jedů a jejich slože-
ní, specifikuje jejich příznivé a škodlivé účinky a uvádí způsoby užití jako léku.

Džábir ibn Hajján svým učením ovlivnil dalšího z předních muslimských
učenců, jímž byl Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríjá ar-Rází (865-926), pů-
sobící v Bagdádu, který proslul zejména jako lékař, farmaceut, chemik a filozof.
Ar-Rází (v Evropě znám pod latinským jménem Rhazes) je považován za
největšího představitele muslimské klinické medicíny. Je autorem více jak
dvou set spisů, z nichž se více než polovina zabývá lékařstvím. Jeho deseti-
dílná práce Kitáb al-Mansúrí, sepsaná pro churasánského emíra, byla pře-
ložena do latiny Gerhardem z Cremony v roce 1175 pod názvem Liber de
medicina ad Almansorem. Zmíněný spis obsahuje jak teoretická pojednání
a definice, tak i praktické záležitosti, jako je například péče o matku a dítě,
účinky stravy a léků na lidský organismus, kožní onemocnění, ústní hygie-
na, působení klimatu a životního prostředí na zdraví člověka atd.

Za nejcennější práci ar-Rázího bývá považována jeho encyklopedie Vše
obsahující (al Kitab al Hawi), která je známa v latinském překladu jako
Liber Continens, a která sumarizuje lékařské vědomosti tehdejší doby rozší-
řené o vlastní ar-Rázího poznatky a zkušenosti. Zajímavá je také jeho pří-
ručka nazvaná Medicína chudých (Tub al Fukaraa), určená těm, kteří se
nedostanou k lékaři, kde popsal lidové léčení. Ar-Rází přikládal velký výz-
nam pozorování a experimentu a svých znalostí získaných z oboru chemie do-
kázal vhodně využívat k medicínským účelům. V léčebné praxi například
zaváděl používání mastí obsahujících rtu�. V knize Tajemství všech tajemství
(Sir al Asrár) popisuje postup vědeckého experimentu, uvádí používané
materiály, přístroje a zařízení i zvolenou metodu.

Autor publikace připomíná dílo i dalšího význačného lékaře, jímž byl
Ibn al-Nafis (1213-1288), rodák z Damašku, po němž je pojmenována
jedna z místních nemocnic. Kromě medicíny se věnoval také teologii,
právním vědám, literatuře, filozofii a dalším oborům. Větší část svého živ-
ota prožil v Egyptě, kde působil v Káhiře jako vrchní lékař nemocnice al-
Mansúrí a také jako osobní lékař sultána Bajbarse v létech 1260-1277.

Jeho nejrozsáhlejším dílem, jehož rukopis se nachází v Damašku, je spis
Vše o medicíně (al-Shamil fi al-Tibb). Ze zamýšlených 300 svazků bylo
dokončeno jen 80, i tak však dodnes zůstává jednou z nejobsažnějších
lékařských encyklopedií. Nejvýznamnější prací Ibn al-Nafise je Komentář

MUDr. Philipp Terč



k anatomii v Avicennově Kánonu (Šarh Tašríh al-Kanun), ve kterém je po-
prvé v dějinách lékařství popsán krevní oběh mezi srdcem a plícemi. V 16.
století byly některé Ibn al-Nafisovy spisy přeloženy do latiny italským lé-
kařem Andrea Alpago (z.1520). Ten strávil v Sýrii téměř třicet let a při
návratu do Evropy s sebou přivezl sbírku arabských lékařských spisů. Ty
pak byly vydány tiskem v Benátkách v r.1547. Badatelé nevylučují, že mezi
nimi byl i Ibn al-Nafisův popis plicního oběhu, se kterým se mohli
seznámit evropští učenci, kteří poté vystoupili se stejnou teorií na toto

téma. Byli to Michael Servetus (r.1553), Realdo Colombo (r.1559) a později
William Harvey (r.1657), jemuž je objev krevního oběhu připisován.     

Autor Dějin arabské civilizace přes některé faktografické nepřesnosti při-
spívá k rozšíření poznatků o arabské civilizaci, která, přestože o ní již bylo mnoho
napsáno, zůstává v centru pozornosti. Toto aktuální a obsáhlé téma nepo-
chybně zasluhuje dalšího úsilí badatelů. Mgr.Jitka Ramadanová

(Autorka je studentkou doktorského studia při Filozofické fakultě ZČU
v Plzni.) 

Z MEDIKA POLÁRNÍM BADATELEM
ROALD AMUNDSEN (1872-1928) - 80 LET OD JEHO ZMIZENÍ

Roald Amundsen se narodil 16.7.1872 v rodině norského majitele lodí
vBorge poblíž Fredrikstadu jako čtvrtý syn. Na přání i nátlak matky se ve
studiu nezaměřil na námořní průmysl, jak by velela rodinná tradice, ale
začal studovat medicínu. Po smrti matky a několika letech studia, ve věku
21 let, však univerzitu opustil a začal naplňovat své dávné chlapecké sny.
Vzorem objevitelské činnosti se mu tehdy stal v domovině velmi populární
polárník Fridjof Nansen zejména poté, co jako první v r. 1888 přešel Grón-
sko. Hltal zprávy o zmizelé a marně hledané expedici anglického kapitána
Franklina, snažící se najít mořskou cestu okolo severního pobřeží Kanady
z východu na západ. 

Poté co si během dvouleté služby při lovu tuleňů plně osvojil námořnic-
ké řemeslo hledal Roald příležitost, jak se dostat co nejdříve do polárních
krajin. Naskytla se brzy. Na cestu k jižnímu pólu se chystal mladý belgický
námořní důstojník baron Adrien de Gerlach. Jeho přesně vypracovaný
plán výpravy projednala Královská belgická společnost pro vědy v r. 1894,
chyběly však peníze na její uskutečnění. Když de Gerlache nashromáždil
dostatek prostředků, vydal se do Norska zakoupit vhodnou lo
. Našel co
hledal, a nakonec zakoupil rybářskou lo
 Patria. Po řadě oprav a zpevnění
bočních stěn ocelovými pruty se pomocí několika nátěrů zbavil i protivného
zápachu rybího tuku. Po nakoupení potřebných zásob, oděvů, vědeckých
přístrojů a doplnění výstroje vyplula výprava pod vedením kapitána George
Lecointeho v srpnu 1897 na dlouhou cestu, Amundsen v roli druhého důs-
tojníka a kormidelníka lodi nyní pod jménem Belgica.

Ještě v Oostende však po drobné závadě z výpravy odstoupil lékař a me-
teorolog. Sehnat náhradu za meteorologa bylo snadné - přihlásil se polský
student Antonín Dobrowolski. Na telegrafickou výzvu se jako lékař přih-
lásil Frederik Cook z amerického Brooklynu. K výpravě se připojil v brazil-
ském Rio de Janeiru. Poslední zastávka na doplnění zásob v Punta Arenas
však se neobešla bez problémů - ze zdravotních a jiných důvodů výpravu
opustilo pět členů posádky. Cestou Magalhaesovou úžinou Belgica málem
ztroskotala poté co uvízla na mělčině, na poslední chvíli se ji za cenu ztráty
obou kotev a s pomocí domorodých Indiánů podařilo uvolnit. Po zastávce
na Staten Island zamířila Belgica k Antarktidě. 4. března 1898 konečné
stop vystavily ledové nakupeniny jižního polárního moře. Ne všichni členové
posádky počítali s přečkáním dlouhé polární noci v nehostinné pustině. 

Prvním příkazem dr. Cooka bylo střílet tučňáky, připravit zásobu masa
v ledových jamách poblíž lodi, a z nich pak připravovat relativně čerstvou
potravu, zabraňující vzniku kurdějí. Spolu s Amundsenem zlomili i odpor
samotného velitele Gerlacha, kterému tučňáci nechutnali. Nebezpečí kur-
dějí bylo zažehnáno. 

Polární noc si vybrala své oběti. Dr. Cook neuměl pomoci chřadnoucí-
mu vědci Dancovi, plavčík Tollefsen v temnotě polární noci zešílel a tak
často se tvrdošíjně pokoušel uniknout z lodi, až zahynul pravděpodobně
po pádu do některé z trhlin mezi ledokupami. Také další mladý plavčík
trpěl melancholií a bylo nebezpečí, že jej potká stejný osud. 

Tehdy se dr. Cook rozhodl k neobvyklému kroku. Dal nanosit z paluby
dříví na roztápění kotle, prkna z nepotřebných beden a zbytky stavebního
materiálu. Amundsen jako druhý důstojník za nemocného kapitána Lecoin-
teho vydal rozkaz, aby se všichni  včetně nemocných shromáždili kolem
ohniště. Cook zapálil dřevo, všichni se na rozkaz do půl těla obnažili.
Procedura měla zázračný účinek. Po dvou týdnech „opalování“ spolu se
zvláštní stravou z tuleních vnitřností a š�ávy ze zavařených brusinek přes
trvající polární noc dostali všichni novou chu� do života. V červenci se nad
obzor opět vyhouplo slunce, te
 jen dočkat se uvolnění z ledového sevření.
Trvalo to ještě několik měsíců. Dokonce již odezníval vrchol polárního
léta, když se lo
 podařilo vyprostit. Až v březnu 1899 dosáhla výprava
Punta Arenas a poté se š�astně vrátila do Evropy. 

Amundsen se po nabytých zkušenostech cítil dost silný na to, aby pod-
nikl samostatnou cestu. Lákala jej cesta z Atlantiku do Tichého oceánu la-
byrintem ostrovů okolo severního pobřeží Kanady. Rozhodl se pro malou
lo
 s nízkým ponorem a jen s několika zkušenými námořníky. V červnu 1903
vyplula kocábka Gjöa na západ. Po 24 dnech plavby se u pobřeží Grónska
setkali s prvními ledovci, o měsíc později již byli mezi ostrovy severní
Kanady. Našli vhodné zimoviště, vystavěli „Villu Magnet“, observatoř, skla-
diště, a především boudy pro psy. Za úkol číslo jedna si Amundsen vytknul
dosáhnout magnetického pólu, úkolem číslo dvě pak mořská cesta na západ. 

Pomocí zaměřovacích přístrojů určil místo magnetického pólu tak přes-
ně, jak to nikdo před ním  nedokázal. Nové léto však neumožnilo uvolnit

zamrzlou lo
 a Amundsen se
svými druhy byl donucen k další-
mu přezimování. V r. 1905 do-
sáhl magnetického pólu a š�ast-
ně se vrátil na Gjöu. Výsledky bá-
dání, zaznamenané na stovkách
papírových archů, byly zaletová-
ny do plechových krabic tak, aby
se v případě nehody nepotopily.
V červenci se voda v jezírku na
Zemi Krále Viléma ohřála na 15
stupňů a Amundsen se rozhodl
místním Eskymákům předvést pla-
vecké závody. Ti byli jejich pla-
veckým uměním natolik udiveni,
že je pokládali za čarodějnické
schopnosti. Nikdo z domorodců
plavat nedovedl.

V srpnu se konečně ledová tříš�
uvolnila natolik, že Gjöa mohla
vyrazit na další pou�. Cesta se po mnoha nesnázích zdařila, ne však tak rych-
le, aby lo
 nebyla ještě jednou poblíž ústí řeky McKenzie nedaleko King
Pointu na západním pobřeží Kanady přinucena pro uvíznutí v ledu přezi-
movat. To už bylo veselejší, v sousedství přezimovaly i další americké vel-
rybářské lodi. S Gjöu doplul Amundsen ještě v říjnu 1906 do San Fran-
ciska a věnoval ji městu jako dar za velkolepé uvítání. Pak se s nákladem
bohatých sbírek a vědeckého materiálu vrátil do vlasti. 

Celé dva roky poté jezdi po městech Evropy a Ameriky a přednášel.
Honoráře padly převážně na splácení dluhů četným věřitelům. Na podzim
roku 1909 si naplánoval obeplutí Hornova mysu, poté Tichým oceánem
do Beringova průlivu a dále se pokusit o dosažení severního pólu. Cesta
byla plánována na sedm let. K dispozici měl původně Nansenovu lo

Fram. Jenže na podzim roku 1909 se dozvěděl, že 6. dubna dosáhl sever-
ního pólu se psím spřežením Američan admirál Peary. A tak Amundsen,
aniž komukoliv co sdělil, změnil plán.

Fram vyplula 7.6.1910, aby se oficiálně vydala na cestu k severnímu pólu.
Při zastávce na Madeiře však Amundesn odhalil posádce svůj záměr:
poplují k jižnímu pólu. Dal každému na vybranou - může výpravu opustit
nebo pokračovat dále k jihu. Nikdo z lodi neodešel. Fram zakotvila ve
Velrybí zátoce na okraji Rossovy ledové bariéry a posádka okamžitě začala
budovat základnu. Uprostřed polárního léta se objevilo mnoho tuleňů,
polárníci se tak mohli předzásobit mrazeným tulením masem. Nashromáž-
dili ho 60 tun. Po vybudování základny Fram 15. února 1911 odplul. V drs-
ných zimních podmínkách při teplotách okolo minus padesát stupňů
avichrů až dvousetkilometrových probíhala vědecká pozorování. Pokud se
počasí trochu umírnilo, zakládal Amundsen postupná skladiště s potravi-
nami na každých sto kilometrů plánované trasy pochodu k pólu. To již
věděl, že k pólu nemíří sám, dobýt jižní pól jako první se chystala též
anglická výprava kapitána Roberta F. Scotta. 

První výprava k jižnímu pólu se nezdařila. Šest saní s psími potahy aosmi
muži vyrazilo 6. září, ale již 17. záři se všichni vrátili. Zastavil je třeskutý
mráz až -56 stupňů, vichřice  a obtížný terén. A tak znovu vyrazila, ten-
tokrát menší výprava čtyř saní a jen pěti mužů 20. října k rozhodujícímu
pokusu. Nelze vypsat všechny překážky, které bylo třeba k cíli cesty
překonat, proto stručně. Za necelé dva měsíce polárníci převážně na lyžích
urazili cestou k pólu 1200 kilometrů, zdolali horské hřebeny vysoké přes
dva tisíce metrů, na každém kroku čekaly nástrahy v podobě ledovcových
trhlin, z nichž se po pádu někdy jen s maximálním úsilím zachraňovali,
museli překonat mráz a sněhové bouře, obětovali čtyřiadvacet psů, aby
jejich masem nakrmili zbývající. Ale 15.12.1911 zavlála nad jižním pólem
norská vlajka. Zanechali na místě stan, dopisy pro kapitána Scotta, jedny
saně a po dvou dnech se vydali na zpáteční cestu. Před odjezdem po krátké
slavnostní řeči člen výpravy Bjaaland vytáhnul krabičku doutníků a každé-
mu nabídnul. O šest týdnů později dospěli na základnu. 27. ledna připlul
jejich Fram. Norsko přivítalo Amundsena a jeho druhy jako národní hrdiny. 

Léta první světové války přerušila Amundsenovo objevitelské úsilí. Dal
se na podnikatelskou dráhu, díky riskantní, ale výnosné námořní přepravě
zboží se mu podařilo vydělat prostředky na zakoupení nové lodi Maud.
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Sní se vydal 15. 7.1918 z Tromsö na sever Evropy, hodlaje doplout až mezi
Aljašku a Sibiř, nechat lo
 zamrznout a s mořskými proudy se pak dát
unášet proudem k pólu. Výpravu však stíhala jedna smůla za druhou. Již
13. 9. Maud zamrzla nedaleko za mysem Čeljuskinovým. V polovině října
při obchůzce jej srazil jeden ze psů tak neš�astně, že vedle otřesu mozku
utrpěl i zlomeninu pravé lopatky. Krátce na to jej napadl lední medvěd a
jen se štěstím unikl smrti. Pak se v malé „observatoři“ přiotrávil snad
výpary z petrolejové lampy či nedokonalým spalováním vznikajícím kys-
ličníkem uhelnatým v nevětraném prostoru, z otravy se několik měsíců
zotavoval. Až v září 1919 se ledový krunýř kolem lodi uvolnil natolik, že
Maud mohla, ač velmi pomalu a obezřetně, pokračovat v cestě. Jen je-
denáct dní trvala její plavba v r. 1919, pak opět ledový kryt znemožnil
poblíž ostrova Aion v cestě pokračovat Znamenalo to další přezimování,
i když tentokrát spolu s přátelskými Čukči, obývajícími ostrov. Konečně
včervenci 1920 ledy povolily natolik, že Maud mohla dosáhnout Beringovy
úžiny, která se měla stát východiskem pro dosažení severního pólu. Maud
však potřebovala několik nutných oprav, mj. pro ulomený lodní šroub,
zamířila proto do Nome na Aljašce. Z posádky však už zbyli pouze čtyři
muži, a tak Amundsen další cestu lodí vzdal. 

Pro cestu na severní pól se poté rozhodl vsadit na letadlo. Po úvodním
nezdařeném pokusu přeletět s jednomotorovým letadélkem Junkers z Al-
jašky na Špicberky se mu přihlásil zámožný podnikatel Lincoln Ellsworth.
Spolu dvěma letadly typu Dornier dolétli z Kings Bay na Špicberkách až
na 87. stupeň severní šířky, pro poruchu jednoho z nich však nouzově
přistáli. Po čtyřiadvacet dní museli vystačit s denním přídělem pouhých
250 gramů potravin na osobu, přemístit tuny ledu, aby připravili rozjez-
dovou dráhu, museli se vyrovnat s probořením do mrazivých vod a na-
konec alespoň s jedním letadlem znovu se štěstím vzlétnout a opět
nouzově přistát tentokrát u pobřeží Nové země. Nevelká rybářská lo
 je
pak dopravila do Kings Bay, kde už nikdo nedoufal, že někoho ze členů
výpravy kdy ještě uvidí.

Ani pak Amundsena touha dosáhnout severního pólu neopustila. S Ells-
worthem odjeli do Říma a od italské vlády zakoupili vojenskou vzdu-
cholo
. Pokřtili ji na Norge a 11.5.1926 se s dalšími třemi muži posádky
(včetně leteckého inženýra Umberta Nobileho) vydali opět z letiště v Kings
Bay na  Špicberkách na historickou cestu. Příští den dosáhla Norge se-
verního pólu a další den přistála bez problémů v Telleru na Aljašce, asi 100
km od Nome.  Amundsen se tak spolu se svým přítelem Oscarem Wis-
tingem stali prvními muži planety, kterým se podařilo dosáhnout obou
geografických pólů. 

Následovala triumfální cesta přes Ameriku do Oslo. Amundsen se roz-
hodl zanechat dalších polárních výprav a začal pracovat na svém životo-
pise, v němž zamýšlel připomenout všechny své druhy a přátele, s nimiž
své výpravy podnikal. V tomto období Umberto Nobile připravoval další
výpravu k severnímu pólu. Ve srovnání s Norge trojnásobně větší vzdu-
cholo
 Italia odstartovala 23.5.1928. Na zpáteční cestě však při přistávacím
manévru kvůli blížícímu se cyklonu havarovala. Pátrání letců po kře, na níž
se většina členů výpravy zachránila, byla bezvýsledná.

Amundsen v této době obav o osud výpravy ohlásil svoji připravenost
zapojit se do záchranných prací. Zapůjčeným letadlem Latham spolu
sdvěma piloty a dalšími třemi francouzskými členy posádky poté, co ko-
nečně nastalo poněkud příznivější počasí, odstartoval 18.6.1928 k záchran-
né misi. Před startem poskytnul italskému novináři rozhovor, v němž na
otázku, zda si je vědom rizika odpověděl: „Kdybyste znal tu nádheru po-
lárních krajin ... Tam bych chtěl zemřít.“ (*) Od této chvíle již nikdo žád-
ného z členů posádky nespatřil. 

Z hydroplánu Latham se poblíž severonorského Tromsö nalezl jeden
plovák. Předpokládá se, že letadlo se zřítilo v mlze v Barentsově moři
voblasti Medvědího ostrova. 

J. Novák
(*) Urbánek Z.: Hrdina obou pólů. Doležalovo nakl., Červený Kostelec

1943. 

OSMDESÁT LET OD OBJEVU PENICILINU 
SIREM ALEXANDEREM FLEMINGEM (1881-1955)

Od převratného objevu Sira
Alexandra Fleminga, představu-
jícího zásadní objev v boji proti
infekcím, které po staletí hubily
lidstvo, uplynulo letos osmdesát
let. Připomeňme si několik údajů
ze života pozdějšího nositele
Nobelovy ceny, jeho objev začal
psát v medicíně novou éru - éru
antibiotik. 

Alexandr Fleming se narodil
6.8.1881 ve farmářské skotské
rodině, hospodařící na pronaja-
tých pozemcích Lochfield Farm
v hrabství Loudoun. Měl sedm
sourozenců, jeho matka Grace

byla druhou ženou ovdovělého pěstitele ovcí a skotu Hugha Fleminga. Od
pěti let navštěvoval spolu se svými sourozenci malou necelé dva kilometry
vzdálenou školičku, kde se scházely děti ze všech okolních usedlostí. Když
mu bylo sedm let, otec zemřel. Od raného dětství tak byl spolu se svými
sourozenci plně zapojen do práce v rodinné farmě. Od svých deseti  let pak
docházel do vzdálenější školy v městečku Darvelu (denně 6 km tam a 6
km zpátky), po dvou letech se po rodinné úvaze rozhodl pro akademii
vKilmarnocku v hrabství Ayr. Čekala pak na něj každý týden v pondělí
desetikilometrová túra na nádraží v Newmilnu a v pátek zase zpáteční
cesta domů. „To mě udržovalo v dobré kondici a moc mi prospívalo“, říkal
pak později.  

Důraz na vzdělání v rodině Flemingových vedl jednotlivé sourozence
kvolbě povolání. Zatímco nejstarší Hugh se ujal vedení usedlosti, Thomas
odešel do Londýna, vystudoval medicínu a stal se později uznávaným
očním specialistou. Když poté za ním přišel do Londýna mladší bratr John,
vyučil se optickému řemeslu. Oba bratři bez reptání se také postarali o své
mladší sourozence Aleca a Roberta poté, kdy do Londýna přišli dokončit
svá studia. Domácnost jim vedla sestra Mary, kterou později vystřídala
nejmladší Grace. Alec a Robert docházeli na přednášky na Polytechnic
School, po dokončení studií přijal Alec úřednické místo u paroplavební
společnosti American Line. 

Po vypuknutí Búrské války na jihu Afriky se John, Alec i Robert při-
hlásili jako dobrovolníci do vojska a vstoupili do ryze skotského pluku
London Scottish. V Africe pluk nasazen nebyl. Mužstvo však vedle výcviku
ve volném čase náruživě holdovalo sportům, Alec již tehdy vynikal jako
plavec, hráč vodního póla a střelec.

Ve svých jednadvaceti letech využil podílu na dědictví po svém strýci a po
poradě se staršími bratry se po pěti létech rozhodl pro další studium me-
dicíny. Z dvanácti lékařských škol v Londýně si ne náhodou vybral nemoc-

nici Saint Mary - vzpomněl si, že ještě jako člen družstva vodního póla
London Scottish hrál proti studentům nemocnice přátelské utkání. V r.
1902 zde navíc získal stipendium v přírodních vědách. Od začátku patřil
mezi nejlepší studenty a v řadě oborů získával ocenění. Ačkoliv nikdy
neprojevil hlubší zájem o chirurgii, složil úspěšně zkoušky na titul FRCS
(Fellow Royal College of Surgeons). 

Od r. 1902 byl jedním z nejvýznamnějších učitelů v nemocnici Saint
Mary slavný bakteriolog Almroth Wright. V nemocnici vytvořil tzv. „inoku-
lační oddělení“. Mezi jeho nadšené žáky patřil dr. Freeman, člen nemoc-
ničního střeleckého družstva. Když hledal pro družstvo posilu, byl mu
doporučen Alec Fleming. Aby jej v nemocnici udržel, nabídl mu po pro-
moci místo k laboratoři. Fleming souhlasil, nakonec souhlasil i prof. Wright,
a tak bylo o medicínské budoucnosti mladého vědce rozhodnuto. 

Po mnoha létech připomněl při jedné z přednášek Fleming své začátky
slovy: „Někteří lidé si myslí, že by studenti měli trávit všechen svůj čas při
studiu medicíny a vzdát se sportů. Nesouhlasím s tím. Věnuje-li student
medicíny svůj čas na studium příruček, dosáhne možná toho, že je zná lépe
než kdo jiný. Říkám možná, poněvadž si v tom nejsem jist. Naučí se pravdě-
podobně lépe slovům z knihy, ale jistě ne jejich významu. Studium lékařství
v sobě skrývá mnohem víc než knižní znalosti. Je třeba pochopit člověka
a poznat lidskou povahu. A neexistuje lepší prostředek, jak ji pochopit, než
se věnovat sportům, zejména těm, které se provozují v družstvu. 

Patříte-li k nějakému družstvu, nehrajte jen pro sebe, ale pro svou stranu.
V tom je nejlepší trénink na váš budoucí život lékaře. Vždy� lékař musí hrát
hru života ne pro sebe, ne pro svůj hmotný prospěch, ale pro dobro svých
nemocných, a� sám při tom vyhrává nebo prohrává. Lékaři spolu tvoří
družstvo. Ti z nich, kdo hrají sobeckou hru, postupně ničí ducha kolektivu
a snižují úroveň povolání. Provozujte sporty a budete mít větší prospěch
zknih, které čtete. Pochopíte lépe své pacienty a budou z vás lepší lékaři....“

Do Inokulačního oddělení (Inoculation Department) vstoupil Fleming
v r. 1906. Jeho představený prof. Almroth Wright pokládal za nutné, aby lékař,
zabývající se vědeckými výzkumy, nadále navštěvoval nemocné, a naléhal
na vedení St. Mary, aby jeho oddělení mělo lůžkovou část. Zpočátku před-
nášel patologickou anatomii, histologii a bakteriologii, postupně se věno-
val studiu imunologie. Jeho vášnivé zaujetí pro vědu jej vedlo k tomu, že
nezřídka pracoval v laboratoři celou noc až do úsvitu. 

V prvních letech práce se Fleming věnoval vakcinoterapii. Velkým úspě-
chem bylo léčení syfilis salvarsanem. Výzkumnou práci přerušila 1. světová
válka. Fleming v hodnosti plukovníka byl poslán do Francie, kde v Boulogne-
sur-Mer zřídil laboratoř a výzkumné středisko.  Usiloval o zavedení povinného
očkování proti tyfu. Po celou válku se snažil studiem nejrůznějších antiseptik
přijít na kloub problému, jak zabránit plynaté sněti u válečných poranění.
Obdobně na sklonku války zatím marně pátral po příčině španělské chřipky. 

V r. 1915 se Fleming oženil se Sarah McElroyovou, rodačkou z Irska. Vr.
1924 se jim narodil syn Robert, který rovněž vystudoval medicínu.  
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To měl již za sebou jeden z významných objevů. V lidských slinách, slzách
a hlenu nosní sliznice objevil účinnou baktericidní látku lysozym. Později
prokázal její výskyt v dalších tkáních lidského těla, ale také ve zvířecích či
rostlinných organismech.   

O nejvýznamnějším Flemingově objevu panují legendy, ale pravděpo-
dobně k němu došlo následovně. Fleming se nerad zbavoval starých kultur,
dokud si nebyl jist, že už z nich nic nevyčte a nevyhodil je. Při jednom roz-
hovoru s kolegou Prycem vzal do ruky několik z nich a sňal z nich víčka.
Na některých miskách se na agaru usadila plíseň. „Jakmile otevřete misku
s kulturou, jdete rovnou vstříc nepříjemnostem. Ze vzduchu vám sem něco
napadá“, říkával Fleming. Pak si však znovu prohlédl pečlivě misku a po
chvilce si řekl polohlasně: „That is funny...“ Na tomto agaru, stejně jako na
mnoha jiných se usadila plíseň, jenže tady, kolem plísně, byly kolonie stafy-
lokoků rozpuštěny a místo aby tvořily neprůhlednou žlutou masu, vypadaly
jako kapky rosy. 

Fleming postavil tuto Petriho misku stranou. Pak přenesl několik spor
plísně do nové misky s agarem a nechal je při pokojové teplotě klíčit něko-
lik dnů. Na tento agar přesadil různé bakterie v oddělených proužcích. Po
inkubační době zjistil, že v sousedství plísně některé mikroby žijí déle, kdežto
jiné se ve vzrůstu zastavily. Platilo to o streptokoku, stafylokoku, bacilu
záškrtu a anthraxu, nikoliv o bacilu tyfu. Po počátečním omylu byl správně
identifikován i druh plísně. Americký mykolog Thom ji určil jako Peni-
cillium notatum. Dalšími pokusy ověřil Fleming vysokou účinnost a nízk-
ou toxicitu plísní produkované substance. O rok později Fleming dal zatím
neznámé látce název - penicilin.

Od objevu k uplatnění v praxi vedla ještě dlouhá cesta. Až v r. 1938

začali další pracovníci v Oxfordu Howard Florey a Ernst Chain a další s vý-
robou penicilinu ve větším měřítku poté, co se jim podařilo účinnou látku
vyčistit a stabilizovat. Prvními penicilinem léčenými pacienty byli piloti RAF,
těžce popálení při obraně Londýna. Poté se skvělým výsledkem byly účinky
penicilinu vyzkoušeny na africkém bojišti a u dalších jednotlivých případů
v Anglii. Konečně se dohodlo několik velkých farmaceutických firem na
investicích do technologie výroby. A v květnu 1943 si americká armáda ob-
jednala již sto dvacet miliónů jednotek penicilinu. 

V r. 1944 jej král Jiří V. povýšil do šlechtického stavu s právem psát se
s titulem „Sir“. Po skončení války v Evropě v červnu 1945 absolvoval Fle-
ming triumfální cestu do Spojených států. Kromě přednášek navštívil řadu
továren na výrobu penicilinu. V tomto roce také spolu s Floreyem a Chainem
obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. 

V r. 1946 se po prof. Wrightovi stal Fleming ředitelem ústavu. Všem ba-
datelům byl výtečným šéfem. Zřídkakdy nějakou práci vynachválil, jeho
největší poklonou byla poznámka jako: „Myslím, že to není špatné!“ 

V r. 1949 ovdověl. O čtyři roky později se oženil po druhé - partnerkou
se mu stala oddaná spolupracovnice Dr. Amalia Vurekasová, ředitelka labo-
ratoří nemocnice Evangelistos v Aténách. Jeho štěstí však netrvalo dlouho.
V Londýně 11. března 1955 podlehl srdečnímu infarktu 

Objev penicilinu zahájil nové údobí v léčení nemocí. Penicilin a s ním celá
škála antibiotik, k jejichž vzniku přispěl,  vedly k významnému prodloužení
průměrné délky života. Flemingovy zpopelněné ostatky jsou uloženy v kryptě
chrámu svatého Pavla v Londýně.

(jn)
Maurois A.: Život Sira Alexandra Fleminga. SNKLU, Praha 1963.

Z HISTORIE ČESKÉ ORGANIZOVANÉ TURISTIKY

Jedním z výsledků českého národního obrození bylo založení tělovýchov-
né organizace Sokol v r. 1862.  Kromě gymnastiky organizoval Sokol i turis-
tické výlety či setkání na místech, spjatých často s historií českého národa.
Pro organizovanou turistiku však došlo k zásadními činu 11. 6. 1888. V Praze
byl založen Klub českých turistů, který si za prvního předsedu zvolil zná-
mého cestovatele, milovníka přírody a veřejného činitele Vojtu Náprstka.
Ten sice předsednickou funkci pro řadu dalších funkcí a povinností po půl
roce opustil, od r. 1890 však v čele organizace stanul architekt Vojtěch
Pasovský, zámožný podnikatel, který poté KČT vedl po celé čtvrtstoletí. 

Hned na začátku činnosti se KČT mohl blýsknout několika zdařilými
akcemi. Již v r. 1889 se 363 turistů vypravilo na Světovou výstavu do Paříže.
V r. 1891 KČT vybudoval vlastní velký pavilon a expozici  na Jubilejní výs-
tavě na pražském Výstavišti, kterou shlédlo 218 tisíc návštěvníků. KČT též
inicioval na Petříně výstavbu rozhledny v podobě Eiffelovy věže v měřítku
1:5. K ní byla uvedena do provozu i lanovka.  Následující činnost spočívala
především v organizování vycházek do okolí větších měst s občasnými hro-
madnými zájezdy do atraktivních destinací. Sem patřily např. zájezdy do
Krakova a Vysokých Tater, na Balkán, do Adšpašských skal, ale i na Island,
na Saharu, do Skandinávie i řady dalších evropských zemí.  Mezi pilné ces-
tovatele patřili pozdější předseda KČT Dr. J. Guth,  E.S.Vráz, J.Kořenský,
a další.  S dovozem lyží pak šel ruku v ruce rozvoj lyžování a zimní turis-
tiky nejdříve v Krkonoších, od r. 1909 v Domažlicích a na Šumavě. Utě-
šeně rostla i členská základna, z původních 225 zakládajících členů se
počet po deseti letech zvýšil na 3000 členů, v r. 1913 již bylo registrováno
5400 členů. V Plzni vzniknul první odbor KČT 15.12.1892.  

Krátce po svém vzniku začal KČT označovat turisticky zajímavé trasy.
Tou první byla 11.5.1889 trasa ze Štěchovic na Svatojánské proudy, další
vedly na Karlštejn, Skalku a Rač a dosáhly celkové délky 55 km. V r. 1912
byla dokončena první dálková trasa z Prahy přes Brdy na Šumavu.
Původně jen červená barva tras byla postupně při narůstající hustotě pro

lepší orientaci rozšířena o modrou, později i o zelenou a žlutou. Bouřlivý
rozvoj turistiky po první světové válce a začlenění turistů ze Slovenska
aPodkarpatské Rusi  se promítnul do členské základny KČT - ta se v r.
1927 rozrostla na 60 tisíc členů, o deset let později bylo ve 390 odborech
přes 100 000 dospělých členů! Bylo uspořádáno téměř 7 000 výletů v délce
přes 180 tisíc km. Stále populárnějším se stávalo lyžování, vznikaly odbory
a kroužky vodní turistiky, horolezectví, mototuristiky, jeskyňářství a další,
byly vydávány turistické příručky, stovky map, vyšla i „kilometráž českých
řek“ a další specializované příručky. Značené trasy na území Českosloven-
ska dosáhly v r. 1938 celkové délky 40 tisíc km ! 

Při poválečném sjednocení tělovýchovy byl i řízením turistiky pověřen
Československý svaz tělesné výchovy. Turistika byla poté organizována
vodborech turistiky v rámci tělovýchovných jednot. Mototuristiku začlenil
do svého rámce Svazarm. 

V současnosti po obnovení Klubu českých turistů došlo k dalšímu ná-
růstu značených tras, a to již nejen pěších, ale také lyžařských, cyklotras
adokonce i jezdeckých hipotras. Celková délka v ČR již přesahuje čtyřicet
tisíc kilometrů, na nich je vyvěšeno téměř 60 000 směrovek a tabulek,
instalováno 3 200 směrovníků a téměř 1700 laminovaných map. O obnovu a
údržbu značení se stará téměř 1400 značkařů KČT. 

Všechny formy turistiky, a zejména pěší turistika, patří z hlediska zdra-
votního mezi velmi vhodné formy volnočasových aktivit. Obrazové země-
pisné publikace, turistické příručky a bedekry patří ve všech knihkupec-
tvích k vyhledávaným titulům a díky husté síti značených tras se u nás
každý - i neorganizovaný turista - snadno po svých dostane k cílům, které
by jinak zůstaly jeho zrakům skryty. Ukazuje se, že chůze v terénu má velmi
příznivý primárně i sekundárně preventivní účinek, je důležitým faktorem
k udržení a upevnění zdraví a otužilosti člověka. Česká republika oplývá
nepřeberným množstvím přírodních i architektonických krás, neváhejme
proto pravidelně se vydávat po jejich stopách. (jn)

180 LET OD NAROZENÍ JULESE VERNEA - ZAKLADATELE ŽÁNRU SCI-FI

Asi v žádné české chlapecké knihovně ne-
chybí některý ze spisů Julese Vernea. Mezi ty
nejznámější patří zcela určitě „Pět neděl v baló-
ně“, Děti kapitána Granta“, „Dva roky prázdnin“,
„Dvacet tisíc mil pod mořem“ a řada dalších,
vždy� jen těch rozsáhlejších románů napsal čtyři-
apadesát.  

Narodil se v Nantes 8. 2. 1828 jako nejstarší
zpěti dětí v rodině advokáta Pierre Vernea a jeho
ženy Sophie-Henriette. Když mu bylo devět let,
poslali jej rodiče s bratrem Paulem do internát-
ní školy u semináře v Saint-Donatien. Již v dět-
ském věku si oblíbil cestování a bádání. Ve
škole si osvojil latinu a po maturitě na lyceu
přišel do Paříže studovat práva. V té době již

začal psát úspěšná libreta k oblíbeným operetám.
Když však otec zjistil, že mladý Verne raději píše než se věnuje studiu,

okamžitě přerušil finanční podporu. Ten si pak přivydělával, nikoliv ne-
úspěšně, jako bursovní makléř. Seznámil se s Alexandrem Dumasem a Vik-
torem Hugo, který mu v začátcích spisovatelské dráhy dal cenné rady. Vr.
1857 se oženil s ovdovělou Honorine de Viane Morelovou, matkou dvou
dcer. Novomanželům se v r. 1876 narodil syn Michel Jean, charakterizo-
vaný v mladém věku jako enfant terrible rodiny. V r. 1876 byl dokonce
poslán do trestnice v Mettray. 

Situace Verneových se výrazně zlepšila poté, co se začínající spisovatel
seznámil s Pierre-Julesem Hetzelem. Zatímco na začátku své spisovatelské
kariéry měl Verne problémy najít pro své romány vydavatele, Hetzel se stal
nadlouho nejen jeho rádcem, ale také „dvorním“ vydavatelem. Pravidelně
se poté nejméně dvakrát ročně dostávaly nové Verneovy tituly na pulty
knihkupectví. 



FACULTAS NOSTRA NA INTERNETU

Pro čtenáře a příznivce našeho periodika máme velmi vítanou no-
vinku. Zpravodaj Lékařské fakulty UK v Plzni Facultas nostra je od 14.
července letošního roku uveřejněn na internetových stránkách naší Lé-
kařské fakulty. Najdete ho na adrese: http://www.lfp.cuni.cz/facultas-
nostra.aspx.

V současnosti je zveřejněn celý dosavadní ročník 2008 a čísla 59 - 62
z roku 2007. Jednotlivá čísla si můžete stáhnout ve formátu PDF, na

jehož zobrazení potřebujete mít ve svém počítači nainstalovaný pro-
gram Adobe Reader, který je volně ke stažení na adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html.

Poděkovaní za spolupráci při tvorbě internetových stránek Facultas
nostra patří i paní Haně Navrátilové z tiskárny d-PRESS, kde je časopis
tisknut. 

Petr Leba

V březnu 1886 postihlo Vernea rodinné neštěstí. Když se vrátil domů,
jeho paranoidní synovec Gaston na něj dvakrát vystřelil z pistole. Jedna
střela zasáhla Vernea do nohy a následek v podobě kulhání si Verne nesl
celý zbytek života. Gaston byl poté natrvalo umístěn do psychiatrické lé-
čebny. V r. 1888 se Verne zapojil do politického života a byl zvolen radním
Amiensu. V úřadě vydržel plných patnáct let. Zemřel 24. 3. 1905 na kom-
plikace diabetu. 

Jedním z Verneových románových hrdinů byl v „Dobrodružství kapitá-
na Hatterase“ lékař výpravy k severnímu pólu doktor Clawbonny z Li-
verpoolu. Autor jej popisuje takto: „Clawbonny byl lékař, dobrý lékař, ale
s malou praxí. Jako každý doktor promoval v pětadvaceti a ve čtyřiceti se
stal skutečným vědcem. Byl známý v celém světě. Jeho malé jmění mu
umožňovalo dávat rady, které udílením zdarma neztrácely na ceně. Byl
oblíben, nikomu neudělal nic zlého, živý avelmi hovorný, ale vždy se srd-
cem na dlani a s rukou podávanou každému.“

Při nástupu do služby se doktor Clawbonny představil kapitánovi se vší
skromností: „Říká se o mně, že jsem vědec.... Ale to je omyl, veliteli.
Neznám nic, a ač jsem vydal několik knih, které se neprodávají špatně,
neměl jsem to dělat. Když se mi nabízí doplnění či lépe obnovení mých vě-
domostí z medicíny, chirurgie, historie, zeměpisu, botaniky, mineralogie,

zoologie, chemie, fyziky, mechaniky a hydrografie, pak to přijmu. Lo

Forward popluje tam, kde se lze něco naučit, něco objevit, vzdělávat se
a srovnávat, kde lze poznat jiné mravy, jiné kraje, jiné národy, a studovat je
při jejich činnosti.“

Díky svým všestranným znalostem pak doktor Clawbonny pečoval
nejen o zdraví posádky, ale řešil řadu problémů, které dobrodružný cíl
stavěl polárníkům do cesty. Poradil jak využít k rozdělání ohně čočky
zkusu ledu, jak vyrobit kulky ze zmrzlé rtuti, jak se ubránit útokům
polárních medvědů řízenou explozí černého střelného prachu apod.
Nedokázal však tehdy ještě účinně bojovat s kurdějemi, které postihly
většinu posádky. Byl naštěstí nablízku i tehdy, když po tříhodinovém
horolezeckém výstupu stanul pětičlenný tým na okraji vulkánu, ohraniču-
jícího severní pól. Kapitán John Hatteras se málem do jícnu sopky zřítil,
když pod ním povolilo sálající skalisko. Jen se štěstím jej přátelé zachránili.
Hatteras však poté, co si splnil životní cíl, ztratil rozum i řeč. Po návratu
do vlasti se natrvalo uchýlil do sanatoria v Liverpoolu. Doktor Clawbonny
vydal knihu „Angličan na severním pólu“, v níž Hatterase vylíčil jako
největšího z cestovatelů, obětujících se pro vědecký pokrok.  

(jn)

ŠALBA A KLAM - K VÝSTAVĚ V ZÁPADOČESKÉM MUZEU

Ve dnech 1. 5. - 3. 8. 2008 probíhala v Západočeském muzeu v Plzni
ojedinělá výstava mapující historii reklamy v Českých zemích v letech
1850-1950. Stovky dobových reklam na množství nejrůznějších výrobků,
vynálezů, pomůcek i někdy naprostých zbytečností z mnoha oblastí lid-
ského života, práce i zábavy musely každého návštěvníka zaujmout nejen
svým výtvarným provedením a často i humorným laděním, ale v některých
případech i úvahou, proč se tak skvělé produkty na trhu neudržely až do
dnešních dnů. 

A tak bychom možná i v současnosti uvítali zaručeně účinné přípravky
na některé zdravotní neduhy, kosmetické vady a řadu „životabudičů“, které
byly před léty nabízeny k nejširšímu použití. Uve
me pro ilustraci několik
příkladů.

„Pihy v 7 dnech odstraní, vráskovitá ple�, uhry, újedí, důlky po neš-
tovicích zmizejí - jen stříbrnou medailí vyznamenaným pařížským Louise-
Cremem.“

„Více než milion dívek a paní děkuje jedině Schneiderově pomádě na
obličej a Schneiderovu mýdlu, že žluté a červené skvrny, pihy, zbrázdění
vráskami, sluncem ožehlá rozpraskaná ple�, snědá barva, jaterní skvrny,
újedí, vráskovité a jiné rozpraskliny, růže, loupání kůže, červenost nosu a
všemožné vady pleti obličeje, rukou, krku i celého těla zmizely.“

„Po 26 let jsou používány a stále chváleny lékárníka Fellera Elsa-pomá-
da na obličej - jistá ochrana pleti proti pihám, slunečnímu úpalu, skvrnám,
drsné kůži, odstraňuje újedí, pupence akožní nečistotu.“ 

„Hubenost hyzdí muže i ženy. Nic jim nesluší, šaty na nich visí, stydějí se
jít koupat, do společnosti, tančit atd. Ale nyní již všichni hubení mohou být
š�astni, použijí-li prostředek „Vladicci“. Již během 3 týdnů získají krásnou
plnou postavu, přiberou na váze až 10 kg, vysedlé kosti a prohlubně zmize-
jí, vyrovnají předčasné vrásky, atd. Svojí postavou vzbudí obdiv. „Vladicci“
je nedostižný výživný prostředek k rychlému a trvalému přibrání na váze.“

„Budete-li vždy po jídle užívat chutných Hydiho bonbonů (účinkují ste-
jně u dam, pánů i dětí), přibudete v několika týdnech o 5 až 15 kg. Vysedlé
kosti v obličeji a na ramenou zmizí. Budete přibírat kilo za kilem. Na každé
části těla budete sílit stejnoměrně. Protože se zvětší i počet vašich čer-
vených krvinek, posílí se i vaše nervy a krev.“ 

„Odstávající uši přilehnou okamžitě použitím zákonem chráněného
EGATONU. Nabídku s fotografiemi zdarma.“      

„Dra Spamera inhalační přístroje jsou nevyhnutelně potřebné pro
nemocné dýchavičností, dnou, revmatismem, slabostí, bolestí hlavy atd.“

„Trvalý preservativ „Ilias“ poskytuje naprostou ochranu před početím a
mohl by proto být užíván každým mužem, jehož manželka se na lékařsk-
ou radu musí chránit dalších porodů.“ 

„Krásného nosu ve velmi krátké době docílíte jedině univers. ortoped.
přístrojem ZELLO.“

„Lékárníka A. Thierry-ho pravá anglická pomáda k ochraně pleti a
boraxové mýdlo, nejlepší mas� proti nečistotám kůže všeho druhu. Od-
straňuje pihy, skvrny v obličeji, pupínky, trudy, vyrážky, neštovičky, květ,

čistí kůži v obličeji i ruce jemní a čistí.“
„Vysokofrekvenční a faradisační přístroj Saneta je velmi důležitým,

předmětem denní potřeby. Jest v zájmu všech, kdo namáhavě pracují, a�
tělesně či duševně, aby se seznámili s blahodárnými účinky
vysokofrekvenčních proudů.“

„Proti čivní slabosti, zemdlenosti, chudokrevnosti nejlepší prostředek
„NERVOVITIN“ (zákonně chráněno). Lékařsky doporučeno. 1 láhev K
2.70. Chutná rybí emulse. Ideální prostředek při slabosti, katarech
dýchacích ústrojů. Možno zvláště doporučiti slabým dětem. 1 láhev K 1.80.
Ceníky zdarma.“

Reklama na „Pastilles Valda, préparation H. Canonne, Pharmacie prin-
cipale Paris: „Baronesa Frída Mühlwert-Meinhardt, 6.dubna 1913: Vaše
PASTILKY „VALDA“ jsem obdržela ještě ve Vídni. Jsou výborné a při
našem stavu pro hlas nejlepší toho druhu. Baronesa Frída M-M, umělkyně
v přednášení, t.č. v Opatiji, Villa Siszata.“

Na závěr reklama na přípravek, který by zcela určitě v případě své účin-
nosti dodnes nezapadl: „ Vyléč obžerství, dříve než opilec poruší zákon!
Zachraň jej, dříve než líh rozvrátí jeho zdraví, chu� ku práci a jmění, nebo
dříve než smr� znemožní jeho záchranu. COOM je náhražka lihu a způ-
sobí, že si pijan zoškliví lihové nápoje. COOM je naprosto neškodným a
účinkuje tak účinně, že i staří pijani neupadnou hned tak znovu v obžer-
ství. COOM měl by dáti každý otec svému synu studentu, dříve než mu
propadne; by� i příliš nepil, přece zeslabí mu líh dosti jeho mozek. Ústav
COOM, Kodaň, čís. 505, Dánsko.“     

Základem výstavy byla rozsáhlá sbírka autora výstavy Miroslava Krista
a exponáty ze sbírek Západočeského muzea. Ačkoliv převážná většina
předmětů, jimž reklama měla posloužit, současnému návštěvníkovi z vlast-
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AUTORSKÁ VÝSTAVA
"OBRAZY

A FOTOGRAFIE"
doc. MUDr. JIŘÍHO

BERANA, CSc.
Od 1. záři se mohou zájemci o výtvarné umění

a také přátelé dobré kávy nebo čaje seznámit
s autorskými díly přednosty Psychiatrické kli-
niky FN v Plzni Doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc.
Výstava pod názvem "Obrazy a fotografie" je
k vidění v kavárně a čajovně "Kačaba" v Proko-
pově ulici v Plzni jen pár kroků od nově vybudo-
vaného kruhového objezdu u "mrakodrapu" (na-
proti Komornímu divadlu). Autorská díla na-
šeho klegy budou vystavena do 31. října 2008.

(r)
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ní zkušenosti již nic konkrétního neříká, určitě díky své šíři a pestrosti
dokázala každého zaujmout. Na výše uvedených reklamách je zřejmé, že
slibované „zázračné“ účinky byly jen dočasné, a nejinak tomu bude s větši-
nou výrobků propagovaných v současnosti. My coby široká veřejnost na
niž je reklama zaměřena, jsme se s její „šalbou a klamem“ zřejmě navždy
smířili. 

P.S.  Čtenář jistě nepřehlédnul termín „újedí“, citovaný ve třech reklam-
ních  sloganech různých kosmetických (netroufám si říci „léčivých“) pří-
pravků. Zamýšlel jsem v poznámce uvést, co se „újedím“ rozumí. Obrátil
jsem se nejdříve na doc. MUDr. P. Cetkovskou, Ph.D., ta byla dokonce
ochotna zapátrat mezi svými kolegy, ale marně - co je újedí nezjistila.

Poté jsem se obrátil na Studijní a vědeckou knihovnu PK a požádal pra-
covnici studovny zalistovat v Ottově slovníku naučném - k mému pře-
kvapení se tam však termín „újedí“ nevyskytuje. Nakonec Mgr. L.
Hajžmanová ze speciální studovny SVK PK vyslovila ochotu pomoci
objasnit tento neznámý termín české slovní zásoby. Po několika dnech
jsem od ní obdržel následující sdělení:

„... bohužel se mi nepodařilo nalézt žádný jiný význam slova, než právě
Vámi zmiňovaný význam z oboru myslivosti. Hledala jsem v nejrůznějších
encyklopediích, slovnících i lékařských  učebnicích. Napsala jsem i do jazy-
kové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (odpově
 viz níže).“

A co k problému napsal pan M. Beneš z Oddělení jazykové kultury
Ústavu pro jazyk český AV ČR? „Podle našeho názoru je výraz „újedí“
pouze jedním z pádových tvarů slova „úje
“. To podle Slovníku spi-
sovného jazyka českého znamená „usmrcenou zvěř předkládanou k přilá-
kání škodné zvěře“. Lze najít doklady jako „Samotný lov, vzhledem
krozloze, kterou mají medvědi kdispozici, se uskutečňuje za pomoci újedí,
které připravuje majitel nebo nájemce honitby.“ „Rozeznáváme různé typy
újedí.“ a pod.“ (konec citace).

Termín „újedí“ dle mého názoru neměl s loveckou návnadou nic
společného. Podaří se nám význam tohoto označení zdravotního problé-
mu vypátrat? Na informaci čtenářů čeká nejen redakční rada našeho
časopisu, ale i odborníci Ústavu pro jazyk český AV ČR.

(J. Novák) 

Čeho srpen nedovaří, toho září neusmaží. 

Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, a� nekouše

Po svatém Matouši, čepici na uši. (Matouše je 21. září)

Chceš-li se kochat květy - nečekej až začnou vadnout.
(Lexikon čínského mudrosloví, Praha, Academia 1999)

Dobře vymyšlené podání mizerné zásady 
vždycky překoná špatné podání vynikající zásady.

Někdy člověk prchá a zapomíná, že při útěku musí s sebou vzít i sebe. 

V každém souboru dat chybí právě ten údaj, bez něhož nelze rozhodnout. 

Vidím hranice svého rozumu, ale nevidím hranice lidského rozumu. (J. E. Purkyně)
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