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Vážení přátelé, milí čtenáři!

V magazínu HOSPITAL in se snažíme otvírat různé otázky českého 

zdravotnictví. Ať už to byla tradiční čínská medicína, zdravotní ombud-

sman nebo odchody mladých lékařů do zahraničí – na to všechno se 

vždy ptáme těch nejpovolanějších. Samozřejmě nás také zajímá kvalita 

nemocnic. Tentokrát jsme se na ně podívali do Středočeského kraje 

spolu s tamní radní pro zdravotnictví Jiřinou Fialovou.

Na titulní straně máme tentokrát herečku Vicu Kerekes a díky ní jsme 

byli také na Neurorehabilitační klinice AXON, která jedinečnou me-

todou pomáhá (nejen) dětem s dětskou mozkovou obrnou, ale i další-

mi potížemi. Samozřejmě jsme nevynechali Vámi oblíbený seriál o pří-

strojích nebo informace od Charity ČR. Navíc začínáme seriál nový: 

jako partneři projektu 1000 statečných Vám právě některé Statečné 

představíme. A začínáme cestovateli!

Mnoho zajímavého se tentokrát dozvíte také o Nemocnici Rudolfa 

a Stefanie Benešov. A protože nám leží na srdci nejen současní lékaři 

a zdravotníci, ale i ti budoucí, pohovořili jsme si s děkanem Lékařské 

fakulty Univerzity Palackého.

Příjemné čtení a pevné zdraví Vám přeje

Johana Hovorková

šéfredaktorka
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby 
po úrazech a operacích

Po operaci chce být každý 
v pořádku co nejdříve

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, 
řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí 
může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék.
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Člověk musí mít 
rád sám sebe, 
říKá VIcA KereKeS
MLaDá a KRásNá hEREČKa VIca KEREKEs jDE V soUČasNé DoBě Z RoLE Do RoLE. 
ZáRoVEň sE aLE sNaží PoMáhaT a jEjí jMéNo jE sPojENo s NEURoREhaBILITaČNí 
KLINIKoU aXoN. a MožNá TaKé ČTENářE PřEKVaPí, žE VELMI RáDa ČTE.  
a co Má ZRoVNa RoZEČTENo? I To sE DoZVíTE V NašEM RoZhoVoRU.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

Jak jste se dostala ke spolupráci 
s klinikou AXON?
Jeden můj spolužák mi o klinice 

vyprávěl a dále už žádné otázky 

nebyly potřeba. Věřím tomu, co 

paní Zipserová dělá. Léta pozorova-

la, zkoušela různé metody v re-

habilitaci. Klinika AXON může být 

nadějí pro malé děti, které možná 

už ztratily víru a sílu.

Přihodila se mi jedna věc. V dět-

ství jsem se o prázdninách setkala 

s děvčátkem, které nemohlo chodit 

a ve mně to zanechalo pocity, 

které se nedají zapomenout. Byla 

nesmírně statečná a vytrvale 

bojovala. A nejdůležitější je, že měla 

velmi ráda život. Říkala mi, že pro ni 

bylo osvobozující, když se poprvé 

poškrábala na uchu.

Spolupracovala jste také s nadací 
DebRA. Jak si projekty vybíráte?
Většinou si mě nadace vybírají 

samy. A pomáhat je tak přirozená 

věc jako dýchání. Je to samozřej-

most!

A podle čeho si vybíráte filmy?
Základ je, že se mi musí líbit scé-

nář. Když v něm vidím fantazii, je 

zelená. Ale s režisérem musím mít 

společnou řeč, bez toho nejsem 

schopná fungovat. Věřím tomu, že si 

k sobě lidé najdou cestu.

Co se vám líbí v Česku?
Miluji váš humor. Je to obrovský  

dar, který máte od přírody. Je  

skvělé, že jste schopni říci, když se vám 

něco líbí a radovat se z toho, a miluji, 

že jste přirození a nenosíte masku.

Žila jste ve více zemích a městech. 
Kde jste nejvíc doma – v Praze, 
Bratislavě, Budapešti...?
Hmmm.... Nejvíc se cítím být doma 

v Budapešti, ale potřebuji k životu 

i Slovensko i Česko. Ale nechci se 

rozhodovat pro jedno místo, protože 

každou zemi mám ráda a každá je 

mojí součástí.

Mluvíte slovensky, maďarsky i čes-
ky. Jakou řečí přemýšlíte? A jakou 
řečí si přirozeně zanadáváte?
Jsem Maďarka, je to můj mateřský 

jazyk, takže je to jazyk mého srdce.

Jsou vaše filmy vidět i v Maďarsku?
České a slovenské filmy bohužel 

nejsou v maďarské distribuci. Ale 

mnoho mých přátel by české filmy 

Vica s Izabelou Koscielny, zakladatelkou 
metody TheraSuit, která je základem 
léčby na klinice AXON.
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uvítalo. Mají velmi rádi vaše vyprávě-

ní a přístup k životu.

Kde vás v nejbližší době mohou 
fanoušci vidět?
Minulý rok jsme dotočili česko-ra-

kouský film Krycí jméno Holec. Když 

všechno půjde dobře, bude už brzy 

hotový.

V mnoha rozhovorech zaznívá, že 
jste pro diváky zaškatulkovaná 
v rolích sexbomb. Jaká role je vám 
ale osobně nejbližší?
Ráda překračuji své vlastní hranice 

a zkouším nové věci. Když mám 

z něčeho strach, tak si právě tím 

směrem volím cestu. I u rolí.

Někde jste také zmiňovala, že 
hodně čtete. Co máte zrovna  
rozečteno?

Zrovna čtu od Sir Ken Robinson: 

The Element, The Black Book – 

Kniha života, a pak Osho, toho 

mám vždy po ruce. 

Vzpomenete si na knihu, která 
vás nejvíce ovlivnila, kterou byste 
mohla všem rozhodně doporučit?
Právě ta kniha The Element je pro 

mě důležitá... Je to o tom, že každý 

musí poslouchat sebe a vybrat si 

povolání podle toho, k čemu se 

narodil. Základním elementem je 

nadání a vášeň. Když tohle najdeš, 

nic tě nezastaví. 

Co vy a bulvár? Mluvíte s ním? 
A sledujete, co se v něm píše?
Bulvár mě nezajímá. Je to zby-

tečné zlo a vůbec neobohacuje. 

Život by byl bez něj mnohem 

krásnější.

Náš časopis je distribuován do 
nemocnic. Jaký máte vztah k dok-
torům? A jaká jste pacientka?
Snažím se poslouchat svoje tělo 

a předcházet chorobám. Všechno 

je spojeno se vším. Nestačí pe-

čovat o vnější tělo, i psychika po-

třebuje pozornost. A v první řadě 

by měl každý mít rád sám sebe!

Jéééé... Mým snem je, že budu mít 

malé knihkupectví. Knihy jsou mojí 

vášní. Obvykle čtu i pět nebo šest 

knih najednou a miluji jejich vůni. 

Vica si také vyzkoušela některé prvky terapie Kosmík na klinice.

interview8



klinika aXon:
ŠANce prO DěTI
NEURoREhaBILITaČNí KLINIKU aXoN ZaLožILa MUDR. jaRMILa ZIPsERoVá sPoLU sE sVýM 
syNEM jaNEM. PřEsTožE sE NEjEDNaLo o jEDNoDUchoU ZáLEžITosT, DNEs Mají VícE 
NEž 20 ZaMěsTNaNců a jsoU schoPNI Do TERaPIE ZaPojIT až šEsTNácT DěTí MěsíČNě. 
DíKy NEjNoVějšíM LéČEBNýM METoDáM DosahUjí jEjIch PacIENTI, NEjČasTějI DěTI  
s DMo, VýZNaMNých PoKRoKů V MoToRIcKých I KoGNITIVNích fUNKcích.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

N a klinice pomáhají zej-

ména dětem ve věku od 

dvou let výše, nebrání se 

však ani dospělým pa-

cientům. „Indikací je téměř jakýkoliv 

neuromuskulární deficit. Jedná se 

o pacienty, kteří mají postižené 

řízení centrální motoriky, a to jak 

ve smyslu vrozené, tak i získané 

poruchy. S vrozenou vadou to jsou 

zejména děti s dětskou mozkovou 

obrnou, získanou poruchou, např. 

stav po klíšťové encefalitidě, zánětu 

mozku, po operaci mozku, po cévní 

mozkové příhodě a další,“ popisuje 

hlavní indikační skupinu primářka 

MUDr. Zipserová.

V České republice se momentálně 

používají převážně dva koncepty 

terapie – dle Vojty nebo manželů 

Bobathových. Na Neurorehabilitační 

klinice AXON ovšem vyvinuli meto-

du novou, s názvem Kosmík. Je to 

terapie velmi intenzivní. Dětem se 

fyzioterapeuti individuálně věnují 

čtyři hodiny denně. Celý koncept je 

postaven na neuroplasticitě mozku 

a motorickém učení. Kosmík navíc 

splňuje pět základních kritérií, díky 

kterým se v mozku vytvoří nová 

paměťová stopa: dlouhodobost, 

frekvence, repetitivní opakování, 

motivace a stimulace. „Tento po-

stup vede k tvorbě paměťové stopy. 

Naším cílem je vytvářet aktivní, 

nikoli pasivní pohyb. Nebo alespoň 

vedený pohyb,“ dodává MUDr. 

Zipserová. Kosmík vychází z me-

tody TheraSuit, navíc ale zahrnuje 

i robotickou rehabilitaci, senzo-

rickou integraci, oxygenoterapii, 

edukaci rodičů a tzv. Snoezelen, 

což je multisenzorická místnost, 

ve které dochází k prohloubení 

efektu terapie a rozvoji všech smys-

lů a kognitivních funkcí pacientů. 

„Člověk není jenom bytost, která 

se pohybuje, ale potřebuje daleko 

širší péči. Komplexní přístup vede 

k daleko lepším výsledkům,“ vysvět-

luje MUDr. Zipserová.

9www.hospitalin.cz



Vize, za kterou čloVěk 
musí jít
Ačkoliv je práce s pacienty s neu-

romuskulárními deficity mnohdy 

náročná, odměnou pro celou kliniku 

jsou jejich pokroky. „Našim cílem je 

dělat rehabilitaci jinak než ji známe 

z běžných lázeňských a ambulant-

ních zařízení. Snažíme se totiž 

vytvořit příjemné podmínky jak pro 

děti, tak pro rodiče, což podporuje-

me i různými akcemi a semináři, kde 

se rodiče a děti mohou navzájem 

potkávat, sdílet zkušenosti a navázat 

nová přátelství.“ Klinika AXON díky 

tomu patří mezi špičková pracoviště 

v oblasti neurorehabilitace.

Dnes jsou schopní léčit najednou 

jak to probíhá
„Když dítě přijde, my si ho vyšetříme, 

zejména jeho dovednosti, uděláme 

kineziologický rozbor včetně primi-

tivních reflexů. Kosmík je totiž jediná 

terapie, která je umí vyšetřit a zain-

tegrovat. Bez toho není dítě schopno 

vytvořit vyšší pohybové vzorce, 

jelikož primitivní vzorce jej budou 

strhávat stále do nižších úrovní. 

Navíc je potřeba mít kvalitní stavební 

kameny, a těmi jsou svaly. Je nutné 

je posílit, pokud jsou oslabené, nebo 

protáhnout, pokud jsou zkrácené,“ 

říká MUDr. Zipserová. Ve chvíli, kdy 

dítě na kliniku přijde poprvé, lékařka 

vždy s rodiči probere, co dítě zvládá, 

co by zvládat mělo a hlavně si 

společně stanoví cíl terapie v urči-

tém časovém období. „Rodiče jsou 

většinou velmi edukovaní, často 

téměř na úrovni fyzioterapeutů. 

Spolupráce s nimi je pro nás zá-

sadní.“ Všichni zaměstnanci kliniky 

se snaží rodiče do terapie zapojit 

a naučit je, jak s dítětem pracovat 

dál. Rehabilitace se však musí stále 

vyvíjet a přizpůsobovat potřebám 

dítěte – do hry vstupuje růst, děti se 

mění, tělo je neustále v určité dyna-

mice, kterou je potřeba respektovat 

a pracovat s ní. „Život s postiženým 

dítětem zasahuje celou rodinu. 

Jedním z našich úkolů je pomoci dě-

tem se samostatností a usnadnit tak 

rodičům i celé rodině celodenní péči 

o ně.“ hovoří o svých zkušenostech 

MUDr. Zipserová.

Přestože dospělých pacientů je na 

klinice méně, i s nimi AXON počítá. 

Přístup k nim se samozřejmě liší. 

Většina těchto pacientů přichází 

ve stavu po cévní mozkové přího-

dě. „My pracujeme s fenoménem 

neuroplasticity – část mozku, která 

byla postižena, již neplní své pů-

vodní funkce, a proto se snažíme 

stimulovat zdravé oblasti mozku, 

aby je převzaly. Dospělý pacient ale 

už asociace v mozku má, kdežto 

některé naše děti vůbec nechápou 

některé pojmy. S dospělým je to pak, 

jako když pracujete s vázou, která 

byla poškozena, ale u dětí pracujeme 

s hlínou, ze které je potřeba tu vázu 

teprve vytvořit.“

Zapojení rodičů do terapie je velmi důležité, a i díky jejich spolupráci se daří 
dosahovat těch nejlepších výsledků.

PoRTRéTy

DěTí
I vy můžete děti 

podpořit přispěním na 
transparentní účet.

interview10



šestnáct dětí ve čtyřtýdenních 

a třítýdenních cyklech. Mnohé děti 

se navíc na Kosmíka vracejí znovu 

a dále prohlubují nové dovednosti, 

vše ale také záleží na konkrétní dia-

gnóze a na finančních možnostech 

rodičů. Jelikož terapii nehradí žádná 

pojišťovna, jsou odkázáni na nadační 

programy, sponzory a na rodinu. 

Klinika AXON se také snaží, aby 

se situace s úhradami pojišťoven 

změnila. Navíc zřídila vlastní transpa-

rentní účet, kde dobrovolní dárci 

mohou přispívat dětem, kterým 

Kosmík opravdu pomáhá. „Mezi 

jednotlivci i firmami se v Česku 

naštěstí najdou takoví, kteří naše 

děti rádi podpoří v jejich snažení. Je 

inzerce

krásné vidět úsměvy na tvářích dětí 

i po intenzivním cvičení a za tento 

úsměv vděčíme i jejich sponzorům. 

Investice do zdraví dětí má totiž vždy 

smysl.“ Mezi nadace, které pacien-

tům Neurorehabilitační kliniky AXON 

nejvíce pomáhají, patří Život dětem, 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové, Konto Bariéry a další.

Volně prodejné v lékárnách, 
nebo na e-shopu www.medicalfox.cz
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Eva Hahnová:  Antiruské stereotypy Západu  historie /  22-23
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List 
pro kritické 
myšLení

Ivan MATĚJKA

„... jak náhle se mohou 
objevit, tak mohou 
ještě rychleji zmizet.“ 
Řeč budiž  
o pomnících.

 Hlava odpadla od těla Panny Marie jako „uťa-
tá“. Kutálela se v tu neděli 3. listopadu 1918 
po Staroměstském náměstí, až se dokutále-
la k nohám mladičkého Jaroslava Seiferta. 

„... její zbožné oči se dívaly na moje zaprášené boty,“ 
popíše básník po letech svůj prožitek ze stržení ma-
riánského sloupu. „...uťatá Fučíkova hlava,“ zaujala 
na počátku devadesátých let Mojmíra Grygara. V ja-
kési venkovské kůlně se válela v podivném mauzoleu 
„zurážených bust a soch představitelů padlého reži-
mu“. A Grygarovi bleskne hlavou: „... toto je druhá 
Fučíkova poprava“.
Kolik pomníků a soch šlo v lidských dějinách na „po-
pravu“, kolik „uťatých“ kamenných či kovových hlav 
se kutálelo k zaprášeným botám básníků. Nikdo se už 
nedopočítá. Kdy to začalo? Možná ve starém Egyp-
tě. Za vlády zbožštělého faraona Achnatona měli být 
„staří“ bozi zapomenuti: jejich chrámy podlehly roz-
kladu – „zůstaly po nich jen pahorky zarostlé trávou“ 
–, hieroglyfické znaky obsahující jména starých bohů 
mizely s maniakální důsledností i ze sebedrobnějších 
předmětů osobní potřeby. Achnatona ovšem čekal 
stejný posmrtný osud. A vlastně jen náhodou, po 
dlouhých staletích, se jeho jméno vrátilo do historie.
Strhnout pomník? Jak snadné, jak „odvážné“. Jen je 
třeba dávat pozor, kam padá. Mariánský sloup na Sta-
roměstském náměstí měl padnout „k nohám mučed-
níka M. J. Husa“. Prý tomu zabránil městský zříze-
nec, který se nechal slyšet, že tíhou padajícího sloupu 
„bude rozflákán kanál, který zde šel“. Stržen je tedy 
k Týnu, z jehož průčelí byly už v roce 1620 odstraně-
ny kališnické symboly. Dav zpívá Kdo oře, vyorává 
naše stará práva a volá se sláva, sláva.

Sláva to bývá i při odhalování. „Již od deseti hodin vy-
zváněl kostelní zvon,“ čteme v jednom dobovém svě-
dectví – je vlastně jedno, o jaký pomník jde. „Stovky 
lidí se shromáždily, aby mohly odhalení zhlédnout...“ 
(O pár desítek let později a na zcela jiném místě „... 
několik stovek“ lidí na celou hodinu ucpe Staré zá-
mecké schody, aby zhlédlo odhalení památníku Kar-
lu Hašlerovi). Slavnostně se řeční. Poslanci, vašnos-
tové, znalci dějin. A znovu se volá sláva, a jde průvod: 
„V nekonečném průvodu jsme viděli 8 kapel (včetně 
2 vojenských) a 73 praporů.“ Následuje oběd pro vy-
brané a lidová slavnost pro lid. K čemu pak následně 
pomník slouží? „...aby se u něho scházeli občané, ko-
naly se zde slavnosti, procházely kolem něj sváteční 
průvody.“ A abychom si mohli vyrovnávat účet s dě-
jinami.
Někdy se tak dokonce děje podle zákona. Zákon na 
ochranu republiky přijatý roku 1923 v bezprostřední 
reakci na atentát na Aloise Rašína měl chránit nejen 
základní instituce státu, ale i ideje, na kterých byla 
republika založena. V paragrafu 26 se myslelo i na 
pomníky: „Politický (státní policejní) úřad může na-
říditi, aby byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné pa-
mátky umístěné na veřejném místě nebo tak, že jsou 
viditelné z veřejného místa, jsou-li rázu protistátní-
ho...“ Litera zákona byla pak na mnoha místech re-
publiky naplněna. Tiše a ochotně.
V halasu naopak padají pomníky v bezprostředním 
čase politických vášní a převratů. Někdy je to oko za 
oko. Když se 1. června 1953 v Plzni demonstrovalo 
proti měnové reformě, z oken radnice létaly i busty 
Stalina a Gottwalda. Jiný dav, pod rudými vlajkami, 
na oplátku tohoto „hanobení“, strhl pomník TGM. 

Často je zapomenuto původní poslání a pomník se 
stává hmatatelným zosobněním „zla“. Chebská so-
cha Josefa II., původně vztyčená jako symbol poli-
tického liberalismu, se v počátcích republiky stala 
symbolem národnostního napětí a jako takovou ji 
jedné listopadové noci čeští vojáci strhli z podstavce, 
„a s ulomenou pravou rukou odešli do kasáren“. 
Podstavce by však byla škoda, může sloužit dál. Zů-
staňme v Chebu: v dubnu 1946 je do vzduchu vy-
hozen „pomník padlým“ (upomínající k válce roku 
1866), na nepoškozeném základě vyroste v dubnu 
1947 pomník americkým vojákům, ten je odstraněn 
v roce 1951, o čtyři roky později ho nahrazuje pohra-
ničník se psem, pohraničník utajeně mizí počátkem 
roku 1990 a už na jaře stojí na jeho místě nový pomník 
Američanům.
„... a někteří historikové říkali, že pomníky jsou jako 
mušle na mořském břehu, když nastane odliv moře 
a paměti,“ píše Patrik Ouředník v Europeaně, „struč-
ných dějinách dvacátého století“. Na rozdíl od pří-
rodního koloběhu má „odliv“ lidské historie obvykle 
trvalé následky. Zatímco mušli jen dočasně překryje 
písek, pomníky mizí definitivně. A jen archeologie 
naší mysli si dokáže dosadit – například na pražskou 
Letnou, která nám budiž theatrem mundi – všechny 
pomíjivé znaky pádící doby: žulového Stalina, ko-
vový metronom, sklolaminátového Michaela Jack-
sona či tvář Václava Klause z obřího předvolebního  
billboardu. Snažíme se dějiny chytit za ocas a hlavy 
padají...

Téma padlých a nově vztyčovaných pomníků se vine 
celým únorovým číslem Literárních novin. Najdete ho 

mj. na stranách 4–9, 14–15 a 18.
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Iva Pekárková:
Kenny je moje nejoblíbenější téma 

Na co jste myslel letoš-
ní první lednové týdny 
poté, kdy islámští extre-
misté rozjeli sérii masa-
krů, pro Evropana těžko 

pochopitelných? 
Vzpomněl jsem si na knihy známé ital-
ské novinářky Oriany Fallaci Síla rozu-
mu a  Hněv a hrdost, které jsem nedávno 
předtím četl a  říkal si, ještě, že se toho 
nedožila. Byla to brilantní novinářka, 
jejíž rozhovory se státníky a světově 
známými osobnostmi, včetně těch nej-
kontroverznějších, vycházely nejenom 
v její rodné Itálii, ale i ve světě v nejpres-
tižnějších médiích. Ty dvě knížky ovšem 
nejsou složené z rozhovorů, nýbrž 
z myšlenek a celoživotních zkušeností 
s politikou a vším, co s ní souvisí, včetně 
náboženství v jeho různých podobách 
a praktikách. Fallaci se později kvůli 
zhoubné nemoci na dlouho odmlčela, 
aby se znovu ozvala po útoku na dvojča-
ta v New Yorku v září 2001.

Jak se dá shrnout poselství jejích knih?
Oriana Fallaci se hned po newyorské 
apokalypse, jíž byla svědkem, přihlá-
sila  k otevřenému nepřátelství, nejen 
k radikálnímu islámu, ale k jeho pří-
tomnosti v zemích Západu vůbec. Její 
deklarovaný postoj byl tak ostrý, že si 
říkal o podobný „trest“ jako pařížští 
karikaturisté. Nemoc však potenciální 
atentátníky předešla, Fallaci zemřela 
v roce 2006. A pokud jde o poselství je-
jích knih, dá se velmi stručně vyjádřit 
tak, že v nich burcuje k boji na obranu 
Evropy, její civilizace a tradic. Zároveň 
stejně ostře utočí na evropské zastán-
ce multikulturalismu, kteří podle ní až 
hanebně vycházejí vstříc požadavkům 
muslimských komunit, což demonstru-
je na konkrétních, skutečně velmi křik-
lavých případech z jejího rodného Tos-
kánska. V tom se shoduje s těmi, kteří 
dnes ve všech zemích Evropy varují před 
bezpečnostní hrozbou islámu. Jenomže 
ani ona, ani dnešní hlasatelé potenci-

ální hrozby neříkají, jak to chtějí řešit  
v situaci, kdy v Evropě žijí milióny 
muslimů, jejichž populace ve srovnání 
s původními obyvateli mnohonásobně 
rychleji narůstá. Je to opravdu hodně vý-
bušné téma, zvlášť v kombinaci s dnešní 
neslýchanou „arogancí teroru“.

Vy sám jste jako dítě vyrůstal v pro-
středí syrských křesťanů. Do jaké míry 
tam tehdy panovala náboženská ne-
snášenlivost? Jaké společenské posta-
vení křesťané měli?
V době mého dětství a dospívání jsem 
ani nevěděl, jestli můj kamarád, či spo-
lužák je muslim nebo křesťan. Já se po 
tom hlavně ani nepídil. Narodil jsem 
se v Aleppu, krásném městě na severu 
Sýrie, blízko tureckých hranic, které je 
dnes v troskách. V osmi letech jsme se 
přestěhovali do města ve vnitrozemí 
uprostřed vyprahlé stepi, kam byli v 50. 
letech mezi beduíny odkládáni přísluš-
níci nepohodlné inteligence. To mělo 

Kino je můj kostel

Pokračování na straně II
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Filmovým režisérem chtěl být Moris Issa od třinácti, ne-li dříve. Namířeno měl z rodné sýrie do 
Kalifornie, kde měl na její univerzitě, v blízkosti  Hollywoodu, studovat filmovou režii. Nečekaný dopis 
z Prahy od bratrance, který v něm líčil přednosti tehdy hodně slavné pražské FaMU a maminčiny slzy 
stesku  z blížícího se odloučení ( „tak daleko až za oceán?“) však změnily směr snů osmnáctiletého 
Morise.  Do Čech přiletěl na Nový rok 1963, posléze tu založil rodinu a vystřídal několik profesí – 
režiséra, tlumočníka a překladatele. I když má dodnes hlavu plnou „oscarových“ nápadů, zájem o ně 
má zatím jen šuplík jeho psacího stolu.  I proto má čas svou brilantní češtinou ochotně odpovídat na 
dotazy novinářů, díky kterým se pomalu stává tak trochu expertem na geopolitickou situaci v rodné 
zemi, která mu mizí před očima. 

Dagmar SeDlická
své výhody, měl jsem výborné učitele, 
kteří mě hodně ovlivnili. Tři měsíce 
prázdnin jsme pak vždy trávili u pří-
buzných, zpátky v té úrodné, „moder-
ní“ Sýrii, v Damašku, Homsu a v Safitě, 
rodném městě otce, kde křesťané v době 
mého dětství tvořili naprostou většinu. 
Koneckonců křesťané jsou v Sýrii doma 
od vzniku jejich víry a po všechna ta sta-
letí se podíleli na vzniku všeho bohatství 
země, duchovního i materiálního, stej-
ně jako mnoho dalších etnik, díky nimž 
byla Sýrie etnicky barevným a hlavně 
výjimečně tolerantním ostrovem v ob-
lasti, kde tomu v té době zdaleka tak 
nebylo. V tom městě ve vnitrozemí žili 
spolu s muslimskou většinou křesťané, 
Kurdové, Arméni, Asyřané, jezídové, 
beduíni, a všichni se vzájemně respek-
tovali, i nábožensky. Nicméně smíšená 
manželství mezi nimi nebyla a dodnes 
nejsou obvyklá. V tom představuje naše 
rodina, v níž moje sestra a další dvě se-
střenice z matčina i otcova rodu mají 
za manžele muslimy, jednu z vzácných 
výjimek. 

Kde se z historického pohledu nábo-
ženská nesnášenlivost podle vás vzala?
Nechci se v žádném případě pasovat na 
znalce historického vývoje na Blízkém 
východě, ale pokud máte na mysli nábo-
ženskou nesnášenlivost obecně, tak si 
myslím, že v různých podobách dopro-
vází lidstvo od těch dob, kdy „objevilo“ 
bohy, ať už jich bylo mnoho, nebo jeden. 
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Moris iSSA se narodil 

v syrském Aleppu,  gymná-

zium vystudoval v malém 

městě ve vnitrozemí, ale 

maturoval v Homsu s tak 

dobrými výsledky, že byl se 

skupinou nejlepších ma-

turantů a vysokoškoláků 

přijat tehdejším preziden-

tem, jak bylo v Sýrii tradicí. 

Řízením osudu se ocitl 

na pražské FAMU a jeho 

guruem se v Praze stal 

Elmar Klos. Právě tento os-

carový režisér mu pomohl 

k prvnímu celovečernímu 

filmu Bizon. Na trvalý 

pobyt v Čechách čekal až 

do roku 1992. Je autorem 

řady televizních filmů –Paní 

mlha, Den dobrých skutků, 

Zlatá princezna a další. 

Jeho  ženou je herečka 

Lenka Termerová, dcerou 

herečka Martha  Issová 

a synem střihač  

Filip Issa. Pokračování na str. 2

„Je dobré připustit si, že to, čím se 
zabýváme z běžného praktického 
hlediska takzvaně normálního svě-
ta, vůbec k ničemu není,“ varoval 
mě hned na začátku rozhovoru Jiří 
Chýla, přední český fyzik, který spo-
lupracuje se špičkovými domácími 
i světovými vědci na experimentech 
v Evropské organizaci pro jaderný 
výzkum (CERN). Hledání Higgsova 
bosonu nebo zkoumání vzniku ves-
míru skutečně mohou vypadat jako 
sice dobrodružné a nepochybně 
zajímavé projekty, nicméně pro-
jekty na pomezí sci-fi a literatury 
faktu. Nejvyšší dávku exaktnosti jim 
snad může dodat příměs filozofie.  
Budova fyzikálního ústavu Aka-
demie věd, v níž jsme se setkali, je 
ze začátku 70. let minulého století 
a zvenku připomíná spíše sídlišt-
ní základní školu z dob minulého 
režimu. Místo pro výzkum, který 
proměňuje pohled na svět?

Říkáte, že váš výzkum – zkou-
mání mikrosvěta, nebo pře-
mýšlení o vesmíru k ničemu 
není. Jak tomu rozumět?
Tak to prostě je – to, co děláme, 

je vedeno touhou po poznání, ne předsta-
vou o aplikacích, které budou mít bezpro-
střední dopad na společnost, v níž žijeme. 
Nicméně je také dobré vědět, že třeba 
web, tedy komunikační nástroj, který naši 
společnost dramaticky změnil, vznikl prá-
vě v rámci CERNu. Vymyslel ho tam „ajťák“ 
Tim Berners-Lee, když promýšlel možnosti 
přístupu k informacím z více míst, aby zjed-
nodušil komunikaci v rámci velkého vědec-
kého týmu.
Neboli: tento způsob komunikace vzniknul 
pro potřeby dorozumívání vědců zabýva-
jících se naprosto nepraktickými věcmi. 
A jsou tady další vedlejší produkty, které od-
padávají na cestě za poznáním a mají zcela 
praktický význam pro společnost.

Vznikají tyto užitečné vedlejší produkty 
náhodně, nebo je to něco, co takový vý-
zkum provází téměř zákonitě?
Vznikají nutně. Hledáme odpovědi na takový 
typ otázek, že za tímto účelem potřebujeme 
vytvářet technologie a dovednosti, které 
nikdo dříve nepotřeboval. Někdy jsou to 
věci, o kterých běžný člověk ani neví, nejsou 
tak významné a populární jako web, nicmé-
ně jsou důležité a je jich mnoho. Například: 
V trubicích urychlovače, kde má dojít ke 
střetu částic, potřebujeme velmi vysoké va-
kuum, které se v „normálním“ světě, v běž-
ných technologiích nevyskytuje. Potřebu-
jeme ho proto, aby se částice srážely pouze 
spolu, nikoli se zbytky plynu. Ukázalo se ale, 

že takové vakuum je dobré i pro solární pa-
nely a podobnou technologii využívají na-
příklad panely na střeše ženevského letiště. 
V tunelu v Rotterdamu je zase zařízení, které 
hlídá s přesností na několik mikronů, zda se 
tunel nepohybuje. Tato technologie také 
původně vznikla v CERNu. A je tu ještě jedna 
důležitá věc, která úplně nesouvisí s techno-
logiemi – způsob myšlení.

Takže přeci jen praktický význam pře-
mýšlení o nekonečnosti vesmíru?
Svým způsobem ano. Náš obor přitahuje 
stále hodně lidí, ale většina z nich se v něm 
nakonec neuchytí, většina doktorandů od-
chází do „normálního“ světa. A je o ně velký 
zájem třeba v bankách,  i jiných špičkových 
firmách. Nejenom proto, že zpravidla umějí 
dobře programovat, ale hlavně proto, že se 
naučili řešit problémy, naučili se určitým 
způsobem myslet.

To je zajímavé – vy opakovaně zdůraz-
ňujete, že zákonitosti mikrosvěta, které 
zkoumáte, jsou z pohledu našeho běžné-
ho velkého světa bizarní, těžko pochopi-
telné, nelogické, absurdní. Přesto způsob 
myšlení, který do mikrosvěta proniká, 
může být prakticky použitelný pro řešení 
problémů běžného života.
Ano, mikrosvět není zmenšeninou makro-
světa. Kdyby tam fungovaly zákonitosti, na 
které jsme zvyklí, tak by atomy nebyly sta-
bilní a svět by nevzniknul, nemohli bychom 
vzniknout ani my. Nezbývá nám než praco-
vat s pojmy, které se běžné logice makro-
světa vymykají. Ale tak to prostě je. S tím 
se musíme smířit. Jsme určitým způsobem 
nastaveni – nejsme třeba schopni si před-

stavovat svět ve více než třech rozměrech. 
Zároveň se o to ale snažíme a teorie, které 
při výzkumu používáme, pracují s více di-
menzemi. Nikdy neuvidíme čtvrtý rozměr, 
přesto o něm víme. Zásadní ale je, že nástro-
je – ať už naše myšlení nebo technologie, 
kterými se do toho bizarního mikrosvěta 
snažíme vstoupit – jsou z toho našeho běž-
ného, „normálního“ světa. Vždycky si na-
konec musíme všechno přeložit do jazyka, 
v němž jsme schopni se běžně pohybovat. 
Náš výzkum je tedy v tomto smyslu i zkou-
máním, kam až jsou naše myšlení a naše 
představivost schopny dojít a nakolik jsme 
ty extrémní  polohy schopni vrátit zase 
zpátky na nějakou pevnou půdu srozumi-
telné zkušenosti.

Rozumím tomu správně, že pozitivní vedlejší 
efekty by tu byly i v případě, že by váš výzkum 
nikam nevedl, byl postaven špatně?
Ano, i kdyby se ukázalo, že jdeme slepou 
uličkou, a to se může stát, tak by vedlejší 
efekty platily.   Zdrojem nových poznatků 
je hledání, ne nalezení nějakého definitivní-
ho řešení. Nikdy nedospějeme ke konečné 
„teorii všeho“.

To mi nahrává na otázku z oblasti kriti-
ky vědy – jak si tedy ale mohou být vědci 
jisti, že se vůbec propracovávají k popisu 
něčeho skutečného, že se nepohybují jen 
uvnitř svých teorií? Je to dnes už klasická 
představa T. S. Kuhna o změně paradig-
matu - že velké vědecké revoluce vždy 
znovu ukazují, že věda se pohybuje na 
půdě nějaké převládající teorie, obrazu 
světa, který se může měnit a není tedy po-
pisem světa samotného.
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Osobní dotazník
Kudy vedla vaše cesta od profese spe-
ciálního pedagoga, který se kromě jiného 
věnoval práci s drogově závislými, k zalo-
žení Českého centra fotografie?
Už jako dítě jsem chodil do lidové školy umění 
a to, co se člověku vtiskne v dětství, mu vět-
šinou  zůstane do dospělosti. A tak jsem sice 
léčil narkomany, ale stále mě to táhlo k výtvar-
nému umění. Jednou jsem si řekl, že v kan-
celářích, které jsme ve Školské ulici v Praze 
měli, bychom mohli zřídit malou výstavní 
síň. A průšvih byl na světě. Tak vznikla galerie 
Paideia.  Posbíral jsem grafiky T. F. Šimona 
a celá výstava se prodala. Tehdy za mnou při-
šel Honza Mlčoch, kurátor fotografické sbírky 
Uměleckoprůmyslového musea, a požádal 
mě, zda bych stařičkému fotografovi Rudol-
fu Jandovi také neudělal výstavu. Doktora 
Jandu přivedl fotograf Petr  Helbich, asistent 
Josefa Sudka.  Začalo se to řetězit a v galerii 
bylo třeba vymezit kabinet fotografie. Neu-
plynulo mnoho času a v roce 1996, kdy jsme 
s českými fotografiemi odjeli na veletrh do 
San Francisca, vznikla obchodní značka Čes-
ké centrum fotografie.  Ačkoli jsem sám nikdy 
pořádně nefotil, bylo mi jasné, že v oblasti fo-
tografií je možné najít neuvěřitelné množství 
pokladů, tehdy to bylo pole neorané.

Už jste viděl nový český film Ireny Pavlás-
kové Fotograf?
Ještě ne, ale již jsem o něm hodně slyšel… Prý 
je to velmi dobře udělaný film, v němž je Jan 
Saudek věrně zobrazen. 

Obraz nebo fotografie?
Obojí. Každé má své. Na druhé straně, o foto-

Fotografie. Jeden okamžik našeho běhu času. „Když porovná-
me  množství slavných ruských fotografů v přepočtu na počet 
obyvatel a stejné kritérium uplatníme u nás, jsme lepší ,“ říká 
kurátor Českého centra fotografie Jiří Jaskmanický. Tuzem-
ská černobílá umělecká tvorba je ve světě snadno rozpozna-
telná. Je poetická, někdy experimentální, reaguje na nové 
impulsy po svém. 

Intimní, 
tajemná 
a žádaná. 
Černobílá 
je dobrá 
investice
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Česká je hezká – a ceněná
Čím je podle vás fotografie ojedinělá 
oproti ostatním formám umění?
Fotografie je specifická.  Zachycuje jeden oka-
mžik našeho běhu času. Obraz vytváří spíše 
přeměněnou vizi.

Historický vývoj české fotografie byl  
specifický. Proč?
Je to taková zvláštnost. Před válkou byl velmi 
aktivní klub amatérských fotografů, předná-
šet k nám jezdil například český lékař a foto-
graf žijící v Americe Drahomír Josef Růžička.  
Jenže pak přišel rok 1948. Po čtyřicet let jsme 
byli uzavření v jen málo propustné konzervě. 
Čeští fotografové reagovali na světový vývoj 
svého řemesla, ale vždy si  tyto vlivy přetvo-
řili svým českým způsobem. Fotografie si žila 
svým životem, tudíž je česká tvorba na první 
pohled rozpoznatelná od jiných. Je víc poe-
tická, někdy experimentální, reaguje na nové 
impulsy po svém. Navíc  u nás od jednoho his-
torického záběru najdete jen tři, maximálně 
pět kopií. Jeden snímek byl pro publikování do 
novin, druhý na výstavu fotokroužku a třetí se 
možná poslal do nějakého světového salonu. 
Více jich nebylo potřeba – s fotografiemi se 
neobchodovalo, měly nulovou hodnotu. Ale 
hlavní devízou není množství, ale obsah, kva-
lita české fotografie.

V jednom z rozhovorů jste dokonce pro-
hlásil, že Česká republika je v této oblasti 
světovou velmocí. Stojíte si za tímto tvr-
zením i dnes?
Těžko definovat, co je světová velmoc. Když 
ale porovnáme třeba množství slavných rus-
kých fotografů v přepočtu na počet obyva- Pokračování na str. 2
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Jana HEŘMÁNKOVÁ Jiří Jaskmanický (vlevo) s Františkem Dostálem.

grafii už za ta léta něco vím. Takže když v umě-
ní narazím na něco výjimečného, je to obvykle 
fotka. Tou výjimečností nemyslím jen investi-
ci jako takovou, ale i obsah díla. Jedno bez dru-
hého obvykle nefunguje. 

Černobílá nebo barevná?
Rozhodně černobílá. Je tajemnější, intimnější. 
Vynechání barvy sice ubere jeden rozměr, ale 
probouzí fantazii. Rozměr dvou barev auto-
rovi snáze umožní vytvořit umělecké dílo. Ba-
revná fotografie je těžká. Řada fotografů  ale 
tiskne barevné snímky, které upravují ve Pho-
toshopu, a prodávají je za desítky tisíc dolarů. 
Technika postupuje a umožňuje rozvoj, který 
kvalitu provedení barevné fotografie zvyšuje. 
Ale zrovna dnes jsem četl prosincový článek 
o nejdražší prodané fotografii světa. Fotograf 
Peter Lik  za ni inkasoval 6,5 milionu dolarů. Je 
černobílá.

Digitál nebo klasika?
Samozřejmě klasika. Proces vyvolání foto-
grafie je důležitý, lze jí hodně pomoci, docílit 
záměru. Ve Photoshopu to lze také, ale prostě 
to není ono.  

Sbírat nebo raději obchodovat?
Co je každému bližší. Rozhodně ale není mož-
né dělat obojí. Protože pak byste coby sběratel 
chtěl mít nejlepší kousky do své expozice mís-
to k prodeji. A naopak.

Máte fotokomoru?
Chraň pánbůh! Nechci míchat umění a ob-
chod dohromady. A pak – vyzkoušel jsem si to 
a udělat dobrou fotku je něco tak těžkého, že 
se to ani nezdá.

tel a stejné kritérium uplatníme u nás, jsme 
lepší. Vždyť jsme dvacet let mohli jezdit na 
veletrhy s českou fotografií a ještě jsme něco 
málo vydělali na další aktivity. Přitom se jed-
nalo o snímky autorů, které nikdo neznal. 
Rozhodla kvalita.

Platí to i v otázce ceny? Prodává se česká 
fotografie lépe v zahraničí?
Rozhodně se jedna a tatáž fotografie prodá 
v zahraničí výrazně dráže. Je to dáno trhem 
a jeho kupní silou. Když si bohatý americký 
nebo francouzský sběratel koupí fotografii, 
často jsou to pro něj – s trochou nadsázky 
– stejné náklady, jako když si mi jdeme do anti-
kvariátu koupit knížku.

Kdy se tedy česká fotografie začala stá-
vat dobrým obchodním artiklem?
Až v 90. letech. Již předtím, v 70. letech, k nám 
začali přijíždět obchodníci ze zahraničí se 
znalostí výše uvedené reality. A začali sku-
povat fotografie našich slavných autorů. V té 
době se fotografie začaly dostávat i na aukce. 

Tak jako v každém umění jistě existují fo-
tografie, které jsou národním dědictvím, 
jehož bychom se pod vidinou zisku ne-
měli vzdávat…
Stoprocentně. Důležité soubory v České re-
publice zůstávají, nebo se k nám dokonce vra-
cejí. Například Josef Koudelka věnoval celou 
sérii svých fotografií českému státu, Sudek 
a Drtikol mají zastoupení v Uměleckoprů-
myslovém museu a tak dále. Je ale pravda, že 
se v 90. letech vyvezla řada děl, která tu měla 
zůstat. Ale to je na jinou debatu, neboť stát na 
nákup těchto předmětů nedává skoro nic.

Příloha Literárních novin věnovaná umění a kultuře

Dům umění města Brna
Galerie hlavního města Prahy
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Magdalena Juříková (1956) je ředitelkou Galerie 
hlavního města Prahy od listopadu roku 2012. 
V minulosti pracovala jako kurátorka Sbírky 
moderního sochařství v Národní galerii v Praze. 
Spravovala také uměleckou sbírku Komerční banky 
a pražské galerie Zlatá husa. V edici Fototorst vyšly 
její monografie fotografů Jana Ságla a Tona Stana.

GHMP: Výstavy
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Co vás přivedlo k výtvar-
nému umění, potažmo ke 
studiu dějiny umění?
 Původně jsem chtěla stu-
dovat malířství na pražské 

AVU, včas jsem však pochopila, že jsem 
spíš takový reprodukční než produktivní 
talent. Smířila jsem se tedy s doporučením 
mé gymnazijní profesorky dějepisu, která 
správně odhadla moje skutečné předpo-
klady a směřovala mne na univerzitu ke 
studiu dějin umění.

Jste ředitelkou jedné z nejvýznamněj-
ších a také největších galerií v České re-
publice. Zbývá vám ještě čas na vlastní 
kunsthistorickou práci, tedy na badatel-
skou a kurátorskou činnost?
Jen tu a tam, cítím se v současnosti spíš 
jako projektový manažer, takže pouze ini-
ciuju některá témata vhodná k dalšímu 
uměnovědnému výzkumu. 

Do čela Galerie hlavního města Prahy jste 
nastoupila před dvěma lety. S vaším jmé-
nem byla spojena velká očekávání. Co se 
vám podařilo všechno změnit?

Ke své ředitelské roli přistupuji hlavně 
z manažerské pozice. Hledala jsem způ-
sob, jak vyvážit všechny hlavní činnosti 
galerie tak, aby se instituce začala chovat 
hospodárně a zároveň dynamicky. Po-
dařilo se mi změnit některé nevýhodné 
smlouvy s dodavateli a poskytovateli slu-
žeb, které jsem zdědila po předchůdcích, 
a postupně vytvořit alespoň malou finanč-
ní rezervu na akviziční činnost. Na konci 
minulého roku se nám díky tomu podaři-
lo vyrovnat dluh vůči autorům, kteří nám 
dlouhodobě zapůjčili svá díla do expozice 
Po sametu. Snažíme se, aby jejich artefak-
ty byly v dohledné době zakoupeny do naší 
stálé sbírky. GHMP se totiž za posledních 
šest let vůbec nevěnovala akviziční čin-
nosti, pouze pasívně přijímala dary.

Galerie hlavního města Prahy je známá 
tím, že má ve své správě mnoho výstav-
ních objektů…
Ano, od počátku jsem usilovala o rozum-
nou redukci objektů, které spravujeme, 
protože je to obrovská zátěž, zejména po-
kud jde o historické budovy. Dnes máme 
sice o dva objekty méně, ale čeká nás re-
konstrukce Colloredo-Mansfeldského pa-
láce, který by se podle nové koncepce měl 
stát novým srdcem galerie včetně celé ad-
ministrativy. Počítáme zde s multifunkč-
ním prostorem piana nobile, který chceme 
návštěvníkům otevřít. Už dva roky zde na-
víc funguje výstavní prostor ve třetím pa-
tře, který důstojně nahradil výstavní síně 
ve druhém patře Staroměstské radnice. 

Vybudovali jsme zde navíc nové edukační 
centrum. Jeho činnost považuji v galerii za 
klíčovou, zejména kvůli nedostatečné vý-
uce umění na základních a středních ško-
lách. Jinak se totiž výtvarné umění u nás 
nestane nikdy tak masovou záležitostí, 
jako je tomu v zemích s dlouhodobou, sys-
tematickou a hlavně atraktivnější výcho-
vou. Připravujeme také nové logo, které by 
mělo zjednodušit naši práci s vizuálními 
výstupy galerie.

Po ředitelích všech státních muzeí a ga-
lerií se často požaduje, aby jim svěřené 
instituce měly vysokou návštěvnost. Jak 
je na tom v tomto ohledu vy?  
Za rok 2014 už máme k dispozici finální 
čísla. Naši galerii navštívilo celkem 250 561 
návštěvníků, což je přes sto tisíc návštěv-
níků více než v roce 2013. Návštěvnost je 
však měřítkem jen do určité míry. Samo-
zřejmě nás všechny těší, že návštěvnost 
stoupá, nicméně dramaturgie výstavních 
programů nesmí sledovat pouze tento cíl.  
Snažíme se o vybalancovaný program, vý-
stavy s atraktivními tituly nám umožňují re-
alizovat experimentální a neznámá témata.

 Mezi výstavní objekty GHMP patří také 
jedna z nejpozoruhodnějších staveb ba-
rokní Prahy, Trojský zámek. Proč jste se 
rozhodla nasměrovat jeho dramaturgii 
krátkodobých výstav směrem k umělec-
kému řemeslu?
Trojský zámek mi v mnoha ohledech při-
pomíná zámek na Zbraslavi, kde dříve síd-

lila Sbírka moderního sochařství Národní 
galerie, ve které jsem v minulosti patnáct 
let pracovala. Myslím si, že sochařská díla 
dobře fungují v dekorativním prostředí 
zámku a v Tróji je navíc málo využité pro-
středí parku, které doslova volá po exte-
riérových objektech. Ve spolupráci s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem a Muzeem 
hlavního města Prahy jsme proto doplnili 
výstavní program Trojského zámku o ex-
pozice uměleckého řemesla, které přita-
hují další cílovou skupinu návštěvníků, 
a to jsou rodiny s dětmi.

Nicméně vlajkovou lodí GHMP zůstává 
i nadále Dům U Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí a výstavní sály ve 
druhém patře Městské knihovny. Na jaké 
výstavy se zde můžeme v roce 2015 těšit?
Z programu bych vybrala hlavně výsta-
vu belgického symbolisty Jeana Delvilla. 
Bude to vůbec první rozsáhlá expozice 
mapující jeho dílo u nás. Delvill není v Če-
chách moc známým umělcem, stejně jako 
Félicien Rops patří však k nejpozoruhod-
nějším osobnostem této epochy v Evro-
pě. Výstava Ropse by měla pak následovat 
o rok později. 

Historička umění Magdalena  
Juříková stojí včele Galerie hlav-

ního města Prahy od listopadu 
roku 2012. V rozhovoru jsme se jí 

zeptali, co vše v galerii zatím změ-
nila a na jaké výstavy se můžeme 

v tomto roce v GHMP těšit. 
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Plzeňská filharmonie 
má dobrý zvuk
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 C
elý profesní život se 
věnujete hudbě. Co vás 
k hudbě přivedlo?
Pocházím z amatérské 
hudební rodiny, ve které 
se vždy zpívalo a tančilo. 
Děda hrával na akordeon, 
tatínek na kytaru, také 

měl mandolínu a citeru, maminka zpíva-
la v pěveckém sboru, ale také s dechovou 
a taneční kapelou. Už jako malá holka jsem 
rodiče napodobovala a zkoušela jsem to na 
všechny ty nástroje, co doma byly, vymýš-
lela jsem si nejrůznější bicí a dost mne ba-
vilo hrát na hřeben. Jednou přišla paní uči-
telka z LŠU dělat nábor k nám do mateřské 
školy a bylo jasno. Rodiče mne museli při-
hlásit. Ale oni by mne přihlásili i bez toho 
náboru, protože by se mnou nevydrželi.

Prý jste chtěla být zpěvačkou nebo kla-
víristkou, nakonec jste ale studovala 
hru na violoncello?
To byly ty holčičí představy, kdy každá chce 
být nejlepší herečkou, zpěvačkou, klaví-
ristkou nebo minimálně primabalerínou 
Národního divadla… Když jsem ale přišla 
do hudební školy a došlo po půlroce pří-
pravky na výběr nástroje, tak mi paní uči-
telka řekla: „Podívej se, kotě, máš malou 
ručičku, s klavírem to nevidím, máme tady 
housličky anebo cellíčko…“ A pak zahráli 
na cellíčko a sametový zvuk, i přes malou 
ručičku, rozhodl. To mi bylo sedm. Pak 
už jsem se věnovala jen violoncellu, které 
jsem vystudovala. Zpěv jsem dělala pro ra-
dost, chodila jsem k několika kantorům na 
soukromé hodiny, ale to až v dospělosti.

Studovala jste na konzervatoři v Plzni. 
Do Plzně jste se po létech vrátila jako ře-
ditelka orchestru. Náhoda? Mohl to být 
orchestr kdekoli jinde? Jaký je vlastně 
váš vztah k Plzni?
V Plzni jsem skutečně studovala, chvíli 
hrála v opeře, ale i ve filharmonii, které 
dnes řediteluji. Byl to tenkrát Plzeňský 
rozhlasový orchestr. Pak jsem šla studovat 
do Prahy, kde žiji přes dvacet let, a nabírala 
zkušenosti ve světě. Vztah k Plzni skuteč-
ně mám. Když jsem zjistila, že je vypsané 
výběrové řízení na ředitele Plzeňské fil-
harmonie, přihlásila jsem se a vyhrála. Byla 
jsem tenkrát jedinou ženou na této pozici – 
v republice je nás celkem 15 ředitelů. Plzeň 
mám ráda a teď jsme Evropským hlavním 
městem kultury, to je radost.

Jak se z interpretky stane hudební ma-
nažerka? A jaká byla vaše cesta k ředitel-
skému postu?
Nikdy mne neuspokojovala tzv. jedno-
směrná cesta. Po studiu violoncella na kon-
zervatoři jsem se jala prohloubit hudebně 
teoretické vzdělání na FF UK, kde jsem 
vystudovala hudební vědu. Obě školy mi 
daly velmi pevný základ pro můj profesní 
život. Dalo by se říci, že v době po revolu-
ci byla situace v hudebním managementu 
lehce chaotická a většina aktivních umělců 
se musela starat sama o sebe. Do této doby 
bych mohla zasadit svoje manažerské po-
čátky. V roce 1995 jsem založila soubor Flo-
res de Praga a musela se o něj starat. Záhy 
jsme natočili CD, objeli svět, jen v USA 
jsme měli téměř 300 představení. Pracova-
la jsem ale i v umělecké agentuře. 

V souboru Flores de Praga hrajete stále. 
Je to vyvážení k mnohdy přece jen – při 
vší úctě – „netvůrčí“ práci manažerky? 
A navíc hrajete v souboru ryze „dám-
ském“ – odpočíváte přitom od převážně 
„mužského“ světa, se kterým se střetá-
váte jako ředitelka?
Flores de Praga jsem založila před dvaceti 
lety, nemám na něj teď tolik času, ale od-
reagování to je. A funkční :-) Umělecká 
činnost je kreativní, s Flores ale zabíháme 
hodně i do jiných žánrů, mě to baví. Mana-
žerská práce je ale také kreativní – vymýš-
lím projekty, vytvářím dramaturgii jak pro 
filharmonii, tak pro festival Smetanovské 
dny, jehož jsem rovněž ředitelkou, vy-
mýšlím dětské pořady, moderuji koncer-
ty. Když se nějaký projekt podaří, přináší 
mi to stejnou radost jako dobře zahraný 
koncert. Na druhé straně je pravdou, že 
ten manažerský svět je někdy tvrdý, je to 
opravdu hodně mužské prostředí, obnáší 
jednání s politiky, se zahraničními partne-
ry, zajištění ekonomického chodu institu-
ce, vyplňování grantových žádostí, utváře-
ní rozpočtů, komunikaci se zaměstnanci 
atd. Mám ale tu výhodu, že mohu přijmout 
mužské myšlení ženským rozumem. 

Je pro manažera výhodou, když zná 
chod orchestru i ze židle hráče?
Bezesporu ano. Znám všechny problémy 
z obou stran. Snažím se našim filharmo-
nikům nenastavovat podmínky, které by 
se nelíbily mně, kdybych seděla na jejich 
místech. 

Druhý březnový den začí-
nají v Plzni Smetanovské 
dny. Originální festival 
s pětatřicetiletou tradicí 
organizuje v posledních 
letech Plzeňská filharmo-
nie. Ředitelkou filharmo-
nie i Smetanovských dnů 
je Lenka Kavalová.

Pavel HEJDUK 
a

Ivan MATĚJKA

Pokračování na str. II

FO
TO

: A
RC

HIV
 PL

ZEŇ
SKÉ

 FIL
HA

RM
ON

IE

Současná moc 
je vizuálně 
negramotná
Pavel Karous:    4-5
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Plzeňská filharmonie 
má dobrý zvuk
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 C
elý profesní život se 
věnujete hudbě. Co vás 
k hudbě přivedlo?
Pocházím z amatérské 
hudební rodiny, ve které 
se vždy zpívalo a tančilo. 
Děda hrával na akordeon, 
tatínek na kytaru, také 

měl mandolínu a citeru, maminka zpíva-
la v pěveckém sboru, ale také s dechovou 
a taneční kapelou. Už jako malá holka jsem 
rodiče napodobovala a zkoušela jsem to na 
všechny ty nástroje, co doma byly, vymýš-
lela jsem si nejrůznější bicí a dost mne ba-
vilo hrát na hřeben. Jednou přišla paní uči-
telka z LŠU dělat nábor k nám do mateřské 
školy a bylo jasno. Rodiče mne museli při-
hlásit. Ale oni by mne přihlásili i bez toho 
náboru, protože by se mnou nevydrželi.

Prý jste chtěla být zpěvačkou nebo kla-
víristkou, nakonec jste ale studovala 
hru na violoncello?
To byly ty holčičí představy, kdy každá chce 
být nejlepší herečkou, zpěvačkou, klaví-
ristkou nebo minimálně primabalerínou 
Národního divadla… Když jsem ale přišla 
do hudební školy a došlo po půlroce pří-
pravky na výběr nástroje, tak mi paní uči-
telka řekla: „Podívej se, kotě, máš malou 
ručičku, s klavírem to nevidím, máme tady 
housličky anebo cellíčko…“ A pak zahráli 
na cellíčko a sametový zvuk, i přes malou 
ručičku, rozhodl. To mi bylo sedm. Pak 
už jsem se věnovala jen violoncellu, které 
jsem vystudovala. Zpěv jsem dělala pro ra-
dost, chodila jsem k několika kantorům na 
soukromé hodiny, ale to až v dospělosti.

Studovala jste na konzervatoři v Plzni. 
Do Plzně jste se po létech vrátila jako ře-
ditelka orchestru. Náhoda? Mohl to být 
orchestr kdekoli jinde? Jaký je vlastně 
váš vztah k Plzni?
V Plzni jsem skutečně studovala, chvíli 
hrála v opeře, ale i ve filharmonii, které 
dnes řediteluji. Byl to tenkrát Plzeňský 
rozhlasový orchestr. Pak jsem šla studovat 
do Prahy, kde žiji přes dvacet let, a nabírala 
zkušenosti ve světě. Vztah k Plzni skuteč-
ně mám. Když jsem zjistila, že je vypsané 
výběrové řízení na ředitele Plzeňské fil-
harmonie, přihlásila jsem se a vyhrála. Byla 
jsem tenkrát jedinou ženou na této pozici – 
v republice je nás celkem 15 ředitelů. Plzeň 
mám ráda a teď jsme Evropským hlavním 
městem kultury, to je radost.

Jak se z interpretky stane hudební ma-
nažerka? A jaká byla vaše cesta k ředitel-
skému postu?
Nikdy mne neuspokojovala tzv. jedno-
směrná cesta. Po studiu violoncella na kon-
zervatoři jsem se jala prohloubit hudebně 
teoretické vzdělání na FF UK, kde jsem 
vystudovala hudební vědu. Obě školy mi 
daly velmi pevný základ pro můj profesní 
život. Dalo by se říci, že v době po revolu-
ci byla situace v hudebním managementu 
lehce chaotická a většina aktivních umělců 
se musela starat sama o sebe. Do této doby 
bych mohla zasadit svoje manažerské po-
čátky. V roce 1995 jsem založila soubor Flo-
res de Praga a musela se o něj starat. Záhy 
jsme natočili CD, objeli svět, jen v USA 
jsme měli téměř 300 představení. Pracova-
la jsem ale i v umělecké agentuře. 

V souboru Flores de Praga hrajete stále. 
Je to vyvážení k mnohdy přece jen – při 
vší úctě – „netvůrčí“ práci manažerky? 
A navíc hrajete v souboru ryze „dám-
ském“ – odpočíváte přitom od převážně 
„mužského“ světa, se kterým se střetá-
váte jako ředitelka?
Flores de Praga jsem založila před dvaceti 
lety, nemám na něj teď tolik času, ale od-
reagování to je. A funkční :-) Umělecká 
činnost je kreativní, s Flores ale zabíháme 
hodně i do jiných žánrů, mě to baví. Mana-
žerská práce je ale také kreativní – vymýš-
lím projekty, vytvářím dramaturgii jak pro 
filharmonii, tak pro festival Smetanovské 
dny, jehož jsem rovněž ředitelkou, vy-
mýšlím dětské pořady, moderuji koncer-
ty. Když se nějaký projekt podaří, přináší 
mi to stejnou radost jako dobře zahraný 
koncert. Na druhé straně je pravdou, že 
ten manažerský svět je někdy tvrdý, je to 
opravdu hodně mužské prostředí, obnáší 
jednání s politiky, se zahraničními partne-
ry, zajištění ekonomického chodu institu-
ce, vyplňování grantových žádostí, utváře-
ní rozpočtů, komunikaci se zaměstnanci 
atd. Mám ale tu výhodu, že mohu přijmout 
mužské myšlení ženským rozumem. 

Je pro manažera výhodou, když zná 
chod orchestru i ze židle hráče?
Bezesporu ano. Znám všechny problémy 
z obou stran. Snažím se našim filharmo-
nikům nenastavovat podmínky, které by 
se nelíbily mně, kdybych seděla na jejich 
místech. 

Druhý březnový den začí-
nají v Plzni Smetanovské 
dny. Originální festival 
s pětatřicetiletou tradicí 
organizuje v posledních 
letech Plzeňská filharmo-
nie. Ředitelkou filharmo-
nie i Smetanovských dnů 
je Lenka Kavalová.

Pavel HEJDUK 
a

Ivan MATĚJKA

Pokračování na str. II
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Na co jste myslel letoš-
ní první lednové týdny 
poté, kdy islámští extre-
misté rozjeli sérii masa-
krů, pro Evropana těžko 

pochopitelných? 
Vzpomněl jsem si na knihy známé ital-
ské novinářky Oriany Fallaci Síla rozu-
mu a  Hněv a hrdost, které jsem nedávno 
předtím četl a  říkal si, ještě, že se toho 
nedožila. Byla to brilantní novinářka, 
jejíž rozhovory se státníky a světově 
známými osobnostmi, včetně těch nej-
kontroverznějších, vycházely nejenom 
v její rodné Itálii, ale i ve světě v nejpres-
tižnějších médiích. Ty dvě knížky ovšem 
nejsou složené z rozhovorů, nýbrž 
z myšlenek a celoživotních zkušeností 
s politikou a vším, co s ní souvisí, včetně 
náboženství v jeho různých podobách 
a praktikách. Fallaci se později kvůli 
zhoubné nemoci na dlouho odmlčela, 
aby se znovu ozvala po útoku na dvojča-
ta v New Yorku v září 2001.

Jak se dá shrnout poselství jejích knih?
Oriana Fallaci se hned po newyorské 
apokalypse, jíž byla svědkem, přihlá-
sila  k otevřenému nepřátelství, nejen 
k radikálnímu islámu, ale k jeho pří-
tomnosti v zemích Západu vůbec. Její 
deklarovaný postoj byl tak ostrý, že si 
říkal o podobný „trest“ jako pařížští 
karikaturisté. Nemoc však potenciální 
atentátníky předešla, Fallaci zemřela 
v roce 2006. A pokud jde o poselství je-
jích knih, dá se velmi stručně vyjádřit 
tak, že v nich burcuje k boji na obranu 
Evropy, její civilizace a tradic. Zároveň 
stejně ostře utočí na evropské zastán-
ce multikulturalismu, kteří podle ní až 
hanebně vycházejí vstříc požadavkům 
muslimských komunit, což demonstru-
je na konkrétních, skutečně velmi křik-
lavých případech z jejího rodného Tos-
kánska. V tom se shoduje s těmi, kteří 
dnes ve všech zemích Evropy varují před 
bezpečnostní hrozbou islámu. Jenomže 
ani ona, ani dnešní hlasatelé potenci-

ální hrozby neříkají, jak to chtějí řešit  
v situaci, kdy v Evropě žijí milióny 
muslimů, jejichž populace ve srovnání 
s původními obyvateli mnohonásobně 
rychleji narůstá. Je to opravdu hodně vý-
bušné téma, zvlášť v kombinaci s dnešní 
neslýchanou „arogancí teroru“.

Vy sám jste jako dítě vyrůstal v pro-
středí syrských křesťanů. Do jaké míry 
tam tehdy panovala náboženská ne-
snášenlivost? Jaké společenské posta-
vení křesťané měli?
V době mého dětství a dospívání jsem 
ani nevěděl, jestli můj kamarád, či spo-
lužák je muslim nebo křesťan. Já se po 
tom hlavně ani nepídil. Narodil jsem 
se v Aleppu, krásném městě na severu 
Sýrie, blízko tureckých hranic, které je 
dnes v troskách. V osmi letech jsme se 
přestěhovali do města ve vnitrozemí 
uprostřed vyprahlé stepi, kam byli v 50. 
letech mezi beduíny odkládáni přísluš-
níci nepohodlné inteligence. To mělo 

Kino je můj kostel

Pokračování na straně II
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Filmovým režisérem chtěl být Moris Issa od třinácti, ne-li dříve. Namířeno měl z rodné sýrie do 
Kalifornie, kde měl na její univerzitě, v blízkosti  Hollywoodu, studovat filmovou režii. Nečekaný dopis 
z Prahy od bratrance, který v něm líčil přednosti tehdy hodně slavné pražské FaMU a maminčiny slzy 
stesku  z blížícího se odloučení ( „tak daleko až za oceán?“) však změnily směr snů osmnáctiletého 
Morise.  Do Čech přiletěl na Nový rok 1963, posléze tu založil rodinu a vystřídal několik profesí – 
režiséra, tlumočníka a překladatele. I když má dodnes hlavu plnou „oscarových“ nápadů, zájem o ně 
má zatím jen šuplík jeho psacího stolu.  I proto má čas svou brilantní češtinou ochotně odpovídat na 
dotazy novinářů, díky kterým se pomalu stává tak trochu expertem na geopolitickou situaci v rodné 
zemi, která mu mizí před očima. 

Dagmar SeDlická
své výhody, měl jsem výborné učitele, 
kteří mě hodně ovlivnili. Tři měsíce 
prázdnin jsme pak vždy trávili u pří-
buzných, zpátky v té úrodné, „moder-
ní“ Sýrii, v Damašku, Homsu a v Safitě, 
rodném městě otce, kde křesťané v době 
mého dětství tvořili naprostou většinu. 
Koneckonců křesťané jsou v Sýrii doma 
od vzniku jejich víry a po všechna ta sta-
letí se podíleli na vzniku všeho bohatství 
země, duchovního i materiálního, stej-
ně jako mnoho dalších etnik, díky nimž 
byla Sýrie etnicky barevným a hlavně 
výjimečně tolerantním ostrovem v ob-
lasti, kde tomu v té době zdaleka tak 
nebylo. V tom městě ve vnitrozemí žili 
spolu s muslimskou většinou křesťané, 
Kurdové, Arméni, Asyřané, jezídové, 
beduíni, a všichni se vzájemně respek-
tovali, i nábožensky. Nicméně smíšená 
manželství mezi nimi nebyla a dodnes 
nejsou obvyklá. V tom představuje naše 
rodina, v níž moje sestra a další dvě se-
střenice z matčina i otcova rodu mají 
za manžele muslimy, jednu z vzácných 
výjimek. 

Kde se z historického pohledu nábo-
ženská nesnášenlivost podle vás vzala?
Nechci se v žádném případě pasovat na 
znalce historického vývoje na Blízkém 
východě, ale pokud máte na mysli nábo-
ženskou nesnášenlivost obecně, tak si 
myslím, že v různých podobách dopro-
vází lidstvo od těch dob, kdy „objevilo“ 
bohy, ať už jich bylo mnoho, nebo jeden. 
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Moris iSSA se narodil 

v syrském Aleppu,  gymná-

zium vystudoval v malém 

městě ve vnitrozemí, ale 

maturoval v Homsu s tak 

dobrými výsledky, že byl se 

skupinou nejlepších ma-

turantů a vysokoškoláků 

přijat tehdejším preziden-

tem, jak bylo v Sýrii tradicí. 

Řízením osudu se ocitl 

na pražské FAMU a jeho 

guruem se v Praze stal 

Elmar Klos. Právě tento os-

carový režisér mu pomohl 

k prvnímu celovečernímu 

filmu Bizon. Na trvalý 

pobyt v Čechách čekal až 

do roku 1992. Je autorem 

řady televizních filmů –Paní 

mlha, Den dobrých skutků, 

Zlatá princezna a další. 

Jeho  ženou je herečka 

Lenka Termerová, dcerou 

herečka Martha  Issová 

a synem střihač  

Filip Issa. 

O knihách ze všech stran

ročník 3. (8.)
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Dům umění města Brna
Galerie hlavního města Prahy

únor 2015

Magdalena Juříková (1956) je ředitelkou Galerie 
hlavního města Prahy od listopadu roku 2012. 
V minulosti pracovala jako kurátorka Sbírky 
moderního sochařství v Národní galerii v Praze. 
Spravovala také uměleckou sbírku Komerční banky 
a pražské galerie Zlatá husa. V edici Fototorst vyšly 
její monografie fotografů Jana Ságla a Tona Stana.

GHMP: Výstavy
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Co vás přivedlo k výtvar-
nému umění, potažmo ke 
studiu dějiny umění?
 Původně jsem chtěla stu-
dovat malířství na pražské 

AVU, včas jsem však pochopila, že jsem 
spíš takový reprodukční než produktivní 
talent. Smířila jsem se tedy s doporučením 
mé gymnazijní profesorky dějepisu, která 
správně odhadla moje skutečné předpo-
klady a směřovala mne na univerzitu ke 
studiu dějin umění.

Jste ředitelkou jedné z nejvýznamněj-
ších a také největších galerií v České re-
publice. Zbývá vám ještě čas na vlastní 
kunsthistorickou práci, tedy na badatel-
skou a kurátorskou činnost?
Jen tu a tam, cítím se v současnosti spíš 
jako projektový manažer, takže pouze ini-
ciuju některá témata vhodná k dalšímu 
uměnovědnému výzkumu. 

Do čela Galerie hlavního města Prahy jste 
nastoupila před dvěma lety. S vaším jmé-
nem byla spojena velká očekávání. Co se 
vám podařilo všechno změnit?

Ke své ředitelské roli přistupuji hlavně 
z manažerské pozice. Hledala jsem způ-
sob, jak vyvážit všechny hlavní činnosti 
galerie tak, aby se instituce začala chovat 
hospodárně a zároveň dynamicky. Po-
dařilo se mi změnit některé nevýhodné 
smlouvy s dodavateli a poskytovateli slu-
žeb, které jsem zdědila po předchůdcích, 
a postupně vytvořit alespoň malou finanč-
ní rezervu na akviziční činnost. Na konci 
minulého roku se nám díky tomu podaři-
lo vyrovnat dluh vůči autorům, kteří nám 
dlouhodobě zapůjčili svá díla do expozice 
Po sametu. Snažíme se, aby jejich artefak-
ty byly v dohledné době zakoupeny do naší 
stálé sbírky. GHMP se totiž za posledních 
šest let vůbec nevěnovala akviziční čin-
nosti, pouze pasívně přijímala dary.

Galerie hlavního města Prahy je známá 
tím, že má ve své správě mnoho výstav-
ních objektů…
Ano, od počátku jsem usilovala o rozum-
nou redukci objektů, které spravujeme, 
protože je to obrovská zátěž, zejména po-
kud jde o historické budovy. Dnes máme 
sice o dva objekty méně, ale čeká nás re-
konstrukce Colloredo-Mansfeldského pa-
láce, který by se podle nové koncepce měl 
stát novým srdcem galerie včetně celé ad-
ministrativy. Počítáme zde s multifunkč-
ním prostorem piana nobile, který chceme 
návštěvníkům otevřít. Už dva roky zde na-
víc funguje výstavní prostor ve třetím pa-
tře, který důstojně nahradil výstavní síně 
ve druhém patře Staroměstské radnice. 

Vybudovali jsme zde navíc nové edukační 
centrum. Jeho činnost považuji v galerii za 
klíčovou, zejména kvůli nedostatečné vý-
uce umění na základních a středních ško-
lách. Jinak se totiž výtvarné umění u nás 
nestane nikdy tak masovou záležitostí, 
jako je tomu v zemích s dlouhodobou, sys-
tematickou a hlavně atraktivnější výcho-
vou. Připravujeme také nové logo, které by 
mělo zjednodušit naši práci s vizuálními 
výstupy galerie.

Po ředitelích všech státních muzeí a ga-
lerií se často požaduje, aby jim svěřené 
instituce měly vysokou návštěvnost. Jak 
je na tom v tomto ohledu vy?  
Za rok 2014 už máme k dispozici finální 
čísla. Naši galerii navštívilo celkem 250 561 
návštěvníků, což je přes sto tisíc návštěv-
níků více než v roce 2013. Návštěvnost je 
však měřítkem jen do určité míry. Samo-
zřejmě nás všechny těší, že návštěvnost 
stoupá, nicméně dramaturgie výstavních 
programů nesmí sledovat pouze tento cíl.  
Snažíme se o vybalancovaný program, vý-
stavy s atraktivními tituly nám umožňují re-
alizovat experimentální a neznámá témata.

 Mezi výstavní objekty GHMP patří také 
jedna z nejpozoruhodnějších staveb ba-
rokní Prahy, Trojský zámek. Proč jste se 
rozhodla nasměrovat jeho dramaturgii 
krátkodobých výstav směrem k umělec-
kému řemeslu?
Trojský zámek mi v mnoha ohledech při-
pomíná zámek na Zbraslavi, kde dříve síd-

lila Sbírka moderního sochařství Národní 
galerie, ve které jsem v minulosti patnáct 
let pracovala. Myslím si, že sochařská díla 
dobře fungují v dekorativním prostředí 
zámku a v Tróji je navíc málo využité pro-
středí parku, které doslova volá po exte-
riérových objektech. Ve spolupráci s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem a Muzeem 
hlavního města Prahy jsme proto doplnili 
výstavní program Trojského zámku o ex-
pozice uměleckého řemesla, které přita-
hují další cílovou skupinu návštěvníků, 
a to jsou rodiny s dětmi.

Nicméně vlajkovou lodí GHMP zůstává 
i nadále Dům U Kamenného zvonu na Sta-
roměstském náměstí a výstavní sály ve 
druhém patře Městské knihovny. Na jaké 
výstavy se zde můžeme v roce 2015 těšit?
Z programu bych vybrala hlavně výsta-
vu belgického symbolisty Jeana Delvilla. 
Bude to vůbec první rozsáhlá expozice 
mapující jeho dílo u nás. Delvill není v Če-
chách moc známým umělcem, stejně jako 
Félicien Rops patří však k nejpozoruhod-
nějším osobnostem této epochy v Evro-
pě. Výstava Ropse by měla pak následovat 
o rok později. 

Historička umění Magdalena  
Juříková stojí včele Galerie hlav-

ního města Prahy od listopadu 
roku 2012. V rozhovoru jsme se jí 

zeptali, co vše v galerii zatím změ-
nila a na jaké výstavy se můžeme 

v tomto roce v GHMP těšit. 

Tradice zavazuje

LiTerární  
noviny
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Dárcovství 
zachraňuje 
životy
Český registr dárců krvetvorných buněk (Črdkb)  
neustále potřebuje nové dárce, jelikož ty souČasné 
musí průběžně vyřazovat – zejména kvůli věku. v Česku 
je ale dárců stále málo. o tom, že zařazení do registru 
není nic složitého, ale i o tom, komu všemu můžeme 
tímto rozhodnutím pomoci, nám řekla koordinátorka 
Črdkb gabriela hošková.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

Jak dárcovství kostní dřeně probí-
há? Na co se má prvodárce při-
pravit?
Samotnému odběru krvetvorných 

buněk předchází v první fázi po-

tvrzení shody dárce a příjemce 

v HLA znacích – to je systém dě-

dičných znaků na bílých krvinkách, 

který je velmi různorodý a zásadně 

ovlivňuje vzájemnou snášenlivost 

transplantovaných buněk a or-

ganismu nemocného. Pokud je 

dárce vybrán a požádán o darování 

krvetvorných buněk, před samotným 

odběrem podstoupí podrobné vyše-

tření zdravotního stavu. Krvetvorné 

buňky je možné darovat dvěma způ-

soby. Prvním je odběr kostní dřeně. 

Jedná se o operační zákrok v cel-

kové anestezii, který trvá asi hodinu. 

Punkční jehlou lékař odsaje potřebné 

množství kostní dřeně (závisí na váze 

pacienta a dárce, odebírá se maxi-

málně 1500 ml). Příprava a samotný 

odběr vyžaduje tři dny hospitaliza-

ce (příjem na oddělení, konzultace 

s anesteziologem, samotný odběr, 

propuštění den po odběru). Pro 

doplnění ztráty krve je dárci podána 

autologní jednotka krve, která byla 

odebrána v době přípravy k odbě-

ru kostní dřeně. Druhou možností 

je odběr krvetvorných buněk na 

separátoru. Tento odběr se provádí 

ambulantně na aferetickém oddě-

lení odběrového centra pomocí 

přístroje – separátoru. Samotné-

mu odběru předchází stimulace 

tvorby krvetvorných buněk. Po 

čtyři večery před odběrem dostává 

dárce formou podkožních injekcí 

stimulační přípravek, jehož účinkem 

se krvetvorné buňky pomnoží 

a vyplaví do krevního oběhu. Dárce 

je „napojen“ na separátor loketními 

žílami. Ve velmi vzácných přípa-

dech, kdy nemá dárce vyhovující 

žíly, lze použít centrální žilní katétr. 

Celá procedura trvá přibližně čtyři 

hodiny. Dárce má právo na konečné 

rozhodnutí, který ze dvou způsobů 

odběru podstoupí.

Je možné darovat kostní dřeň na 
více místech v České republice?
Centra provádějící odběry nepříbuz-

ných dárců jsou v ČR dvě – v Praze 

a v Plzni. 

interview12



Kdo kostní dřeň darovat nemůže?
Vaši otázku bych spíše obrátila – kdo 

kostní dřeň darovat může? Vstoupit 

do registru může každý člověk, který 

splňuje následující kritéria.

 věk 18–35 let

 výborný zdravotní stav

  bez trvalé medikace a léčby  

(výjimkou je antikoncepce)

  ochota věnovat svůj čas a pohodlí

  hmotnost více než 50 kg

  dárce do registru vstupuje s plným 

vědomím, že je k dispozici pro 

všechny pacienty, kteří potřebují 

transplantaci krvetvorných buněk, 

na celém světě

  ochota podstoupit odběry krve 

a případná další vyšetření

Samotný odběr pak může dárce 

podstoupit za stejných podmínek až 

do věku 55 let.

Pokud by někdo krvetvorné buňky 
darovat nemohl, ale rád by se  
nějak zapojil, jak by mohl ČRDKB 
pomáhat?
Bohužel ne každý zájemce splní 

všechny podmínky vstupu do regis-

tru. Možností, jak pomoci, je více 

a každá z nich má svůj význam. 

Zájemce se může stát dárcem krve 

(pokud splňuje příslušné podmínky), 

šířit informace o dárcovství krve 

a krvetvorných buněk ve svém okolí, 

pomoci při organizaci propagačních 

a náborových akcí nebo nás podpo-

řit zasláním finančního daru.

Pro laika je využití kostní dřeně 
spojené s leukémií. Komu všemu 
ale může dárce opravdu pomoci?
Různé typy leukémií a lymfomů jsou 

nejčastějšími diagnózami, u kterých 

je transplantace kostní dřeně jednou 

z možných variant léčby. Transplanta-

ce krvetvorných buněk je jako účinná 

léčebná metoda využívána také 

u jiných onemocnění krvetvorby, 

u vrozených poruch metabolismu 

nebo u těžkých poruch imunity. 

Pokud jsem v registru a budu 
oslovena jako potenciální vhodný 
dárce – jak procedura pokračuje?
Při zjištění předběžné shody 

s konkrétním pacientem se prová-

dí podrobnější krevní testy, které 

upřesní míru shody dárce s pa-

cientem a zmapují aktuální zdravotní 

stav dárce. Po potvrzení potřebné 

shody mezi dárcem a příjemcem 

je zahájena příprava k samotnému 

odběru krvetvorných buněk. Celá 

procedura je velmi individuální, 

v průměru trvá 2–6 měsíců. 

Kolik dárců je obecně v České 
republice potřeba? Rostou jejich 
počty?
V databázi ČRDKB je aktuálně 

22 400 dárců. V celé ČR je přibližně 

70 000 dárců. Český registr dárců 

krvetvorných buněk ve své databázi 

eviduje kromě aktivních dárců také 

štěpy pupečníkové krve, jak z české, 

tak i slovenské banky pupečníkové 

krve, a to v celkovém počtu 5821. 

Potřeba nových dárců trvá. Dárce 

z databáze jsme často nuceni vyřadit 

kvůli zdravotním obtížím, nebo kvůli 

věku. Je nezbytné, aby byla databáze 

registru kontinuálně doplňována 

novými, mladými a zdravými dárci. 

ČRDKB je podporován Českým 
svazem biatlonu. Jak spolupracuje-
te? A jsou právě sportovci ideální-
mi dárci?
Sportovci jsou ideálními vzory, 

mohou oslovit cílovou skupinu lidí, 

které registr potřebuje. Jsme velmi 

rádi, že se nám podařilo navázat 

spolupráci s biatlonisty. Tento sport 

je v  České republice v posledních 

letech stále oblíbenější. Členská zá-

kladna je plná mladých zdravých lidí, 

kteří mohou myšlenku vstupu do 

registru šířit. Co se týče spolupráce, 

máme spoustu společných nápadů 

a plánů, které se budeme snažit 

postupně uskutečňovat. V únoru se 

registr prezentoval na závodech  

Světového poháru v Novém Městě 

na Moravě. Za aktivní pomoci 

Českého svazu biatlonu jsme mohli 

předat informace o dárcovství 

a umožnit vstup do registru  

fanouškům biatlonu. 

Dárcovství je anonymní. Může se 
ale dárce dozvědět, zda pacient 
jeho krvetvorné buňky přijal a zda 
mu tedy opravdu pomohl?
Darování krvetvorných buněk je 

v našem registru ve shodě s ná-

rodními a mezinárodními doporu-

čeními anonymní. Dárcům proto 

nesdělujeme informace o samotné 

transplantaci a jejím výsledku, ani 

žádné údaje o pacientovi. Je však 

povolen jeden anonymní písemný 

kontakt mezi pacientem a dárcem, 

předání zprostředkuje registr.

Je možné darovat víckrát?
Po odběru krvetvorných buněk je 

dárce z databáze registru vyřazen. 

Může však být požádán o opakovaný 

odběr plného štěpu, avšak pouze 

pro stejného pacienta, kterému již 

krvetvorné buňky daroval. 

Na vašem webu se píše, že regis-
tr zprostředkovává dárcovství 
českým, ale i zahraničním pacien-
tům. Jak mezinárodní spolupráce 
probíhá?
Když dostaneme z transplantačního 

centra žádost, provedeme základní 

vyhledávání, jak ve vlastní, tak 

celosvětové databázi dárců. Dál už 

ve spolupráci s transplantačním 

centrem cíleně vybíráme poten-

ciálně shodné dárce, zajišťujeme 

jejich testování a posléze i odběr 

nejvhodnějšího dárce a transport 

štěpu do transplantačního centra.  

Se zahraničními kolegy jsme v kaž-

dodenním kontaktu, protože pro více 

než 70 % našich pacientů najdeme 

dárce v cizině.
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ImunIta:
SyStém, 
který 
chrání
o imunitě slýcháme pořád. chrání nás proti nemocem 
a mnoho lidí se potýká s obtížemi způsobenými jejím 
oslabením. co ale ta imaginární imunita vlastně je?

Text: Mgr. Zuzana Máchová Foto: archiv

Imunita doslovně označuje 

schopnost organismu bránit se 

proti antigenům pocházejícím jak 

z vnějšího prostředí, tak z prostře-

dí z pohledu organismu vnitřního. 

V praxi se antigeny myslí zejména 

buňky patogenních organismů, viry 

či třeba nádorové buňky. Imunita 

spouští imunitní odpověď vůči těmto 

a dalším vyjmenovaným strukturám 

a brání tak tělo např. proti nákaze.

Imunita má celkem tři obranné linie, 

z toho první dvě spadají pod nespe-

cifické obranné mechanismy a třetí 

obranná linie spadá pod specifické 

obranné mechanismy.

 1. obranná linie je vnější (externí). 

Patří sem epiteliální tkáně (kůže 

a slizniční membrány), které kryjí 

a vystýlají lidské tělo a brání volné-

mu styku škodlivých bakterií a virů 

s vnitřním prostředím člověka. 

Dále sem patří výměšky kůže 

a slizničních membrán.

 2. obranná linie je vnitřní (interní). 

Je spouštěna chemickými signály, 

které lákají leukocyty k místu, kde je 

tělo napadeno. Patří sem fagocytární 

bílé krevní buňky (leukocyty) a anti-

mikrobiální bílkoviny (proteiny), které 

se bez rozlišení váží na „útočníky“, 

kteří překonali vnější tělesnou ba-

riéru. Následkem této nespecifické 

obrany vzniká zánět.

 3. obranná linie neboli adaptivní 

obranná linie je spouštěna sou-

časně s 2. obrannou linií. Odpovídá 

specifickým způsobem na určité 

mikroorganismy, nadbytečné buňky 

těla, toxiny, a další cizí molekuly. Patří 

sem lymfocyty a protilátky.

Imunita se rozvíjela v rámci živočišné 

říše velice pozvolna a i organismy, 

které nemají žádné bílé krvinky, mají 

do jisté míry rozvinutý imunitní sys-

tém schopný rozlišovat cizí od svého. 

Pokud bílé krvinky bezobratlí mají, 

tak se jedná o fagocytující buňky, 

které se pohybují uvnitř těla živoči-

chů, v cévách či tkáních, a zajišťují 

tzv. nespecifickou (vrozenou) imuni-

tu. V tom představují předky lidských 

makrofágů. Byly nalezeny u většiny 

živočichů, od primitivních houbovců, 

přes hmyz až k obratlovcům.

Z tohoto přehledu je tedy jasné, 

že kořeny nespecifické imunity se 

dají vystopovat hluboko do historie 

živočišné říše. Co se týče tzv. spe-

cifické čili adaptivní imunity, která 

je představována z bílých krvinek 

především T-lymfocyty a B-lymfocy-

ty, tam je situace poněkud odlišná. 

POCIŤUJETE JIŽ 
NA SOBĚ PROJEVY 
KLIMAKTERIA?
Velmi důležitou roli v tomto období hraje prevence – zdravá životo-
správa, pestrá strava bohatá na vitaminy a stopové prvky, konzumace 
pokrmů ze sóji aj. Důležitá je také přiměřená tělesná aktivita.

Mnoho žen také využilo možnosti užívat přírodní 
preparáty. Jedním z prvních a nejdůležitějších byl 
preparát SARAPIS, který dlouhé roky pomáhal 

ženám překlenout období přechodu. Nyní došlo ke změně 
a  na náš trh přichází jeho nástupce. Dovolte nám pro-
to, abychom Vám představili doplněk stravy SARAPIS 
plus. Dlouholeté zkušenosti s použitím včelích produktů 
u  žen v  klimakteriu a  spolupráce s  gynekology přinesly 
vhodné doplnění o další prověřené a důležité složky, kte-
ré pomohly ještě vylepšit vlastnosti původního Sarapisu. 
Jedná se o extrakt ze šalvěje, chrom a vitaminy K a D3. 

SARAPIS plus obsahuje včelí produkty - včelí mateří 
kašičku a  květový a  fermentovaný pyl. Dalšími složkami 
výrobku je extrakt ze šalvěje, koenzym Q10, Beta-karoten, 
chrom, železo, selen a  vitamíny C, E, K  a  D3. Vitamin 
C a železo přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání. 

Vitamin C podporuje přirozenou psychickou činnost. 
Vitamin C přispívá k obvyklé tvorbě kolagenu, důležitého 
pro přirozenou funkci krevních cév, kostí, chrupavek, 
zubů, dásní a  kůže. Vitamin K  a  vitamin D3 přispívají 
k udržení normálního stavu kostí a příznivě tak působí 
na jejich dobrý stav. Chrom přispívá k obvyklému meta-
bolismu a jeho podpoře. 

Věříme, že s novým SARAPISEM plus budete spokojena.

Nyní v akčním balení! 25% 
pro Vás navíc ZDARMA!

Více informací získáte na 
bezplatné lince: 800 100 140.

www.vegall.cz

OPATRNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ SARAPISU PLUS BY MĚLY 
DBÁT OSOBY ALERGICKÉ NA VČELÍ PRODUKTY. 
SARAPIS PLUS, DÍKY OBSAHU VITAMINU K, 
MOHOU UŽÍVAT OSOBY SE ZVÝŠENOU SRÁŽLIVOSTÍ 
KRVE, POUZE PO DOMLUVĚ S LÉKAŘEM. I PŘI 
UŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH PREPARÁTŮ JE DŮLEŽITÉ 
PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVAT SVÉHO GYNEKOLOGA!

Nečekejte na to, až vás příznaky klimakteria začnou omezovat. I v období přechodu můžete zůstat vitální a přitažlivou.

Zakoupíte 
v lékárnách 
přibližně za: 490 Kč
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inzerce

Nepochybně spolupracuje s imuni-

tou vrozenou a má s ní mnoho 

společných rysů. Obecně se uvádí, 

že se poprvé vyvinula u nejstarších 

čelistnatých obratlovců: všichni 

čelistnatci (Gnathostomata), tedy 

obratlovci bez mihulí a sliznatek, mají 

podobné T-buněčné a B-buněčné 

receptory, MHC komplexy, ale probí-

há u nich i unikátní jev označovaný 

V(D)J rekombinace. Situace u mihulí 

a sliznatek je poněkud nejasná, 

zvláště proto, že buňky nerozezna-

telné od lymfocytů u nich jsou opa-

kovaně nalézány, a navíc se objevují 

studie, které popisují určitý způsob 

rekombinace genů pro povrchové 

struktury, odlišný od V(D)J rekombi-

nace. Zřejmě však nemají zmíněné 

TCR, BCR a MHC komplexy.

Vrozená imunita
Neutrofil je nejčastější bílou krvinkou 

v lidském těle; když narazí na cizo-

rodý prvek v krvi, pohltí ho, a tím 

zneškodní

Vrozená či také nespecifická 

imunita umožňuje první linii obra-

ny vůči infekci a slouží jako stále 

„ostražitý“ strážce v případě náhlého 

napadení těla. Zahrnuje vlastně jak 

buněčnou, tak látkovou (humorální) 

imunitu. Princip vrozené imunity 

spočívá v tom, že mnohé bakterie 

(a podobně) mají na povrchu různé 

typické molekuly, které mohou být 

POCIŤUJETE JIŽ 
NA SOBĚ PROJEVY 
KLIMAKTERIA?
Velmi důležitou roli v tomto období hraje prevence – zdravá životo-
správa, pestrá strava bohatá na vitaminy a stopové prvky, konzumace 
pokrmů ze sóji aj. Důležitá je také přiměřená tělesná aktivita.

Mnoho žen také využilo možnosti užívat přírodní 
preparáty. Jedním z prvních a nejdůležitějších byl 
preparát SARAPIS, který dlouhé roky pomáhal 

ženám překlenout období přechodu. Nyní došlo ke změně 
a  na náš trh přichází jeho nástupce. Dovolte nám pro-
to, abychom Vám představili doplněk stravy SARAPIS 
plus. Dlouholeté zkušenosti s použitím včelích produktů 
u  žen v  klimakteriu a  spolupráce s  gynekology přinesly 
vhodné doplnění o další prověřené a důležité složky, kte-
ré pomohly ještě vylepšit vlastnosti původního Sarapisu. 
Jedná se o extrakt ze šalvěje, chrom a vitaminy K a D3. 

SARAPIS plus obsahuje včelí produkty - včelí mateří 
kašičku a  květový a  fermentovaný pyl. Dalšími složkami 
výrobku je extrakt ze šalvěje, koenzym Q10, Beta-karoten, 
chrom, železo, selen a  vitamíny C, E, K  a  D3. Vitamin 
C a železo přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání. 

Vitamin C podporuje přirozenou psychickou činnost. 
Vitamin C přispívá k obvyklé tvorbě kolagenu, důležitého 
pro přirozenou funkci krevních cév, kostí, chrupavek, 
zubů, dásní a  kůže. Vitamin K  a  vitamin D3 přispívají 
k udržení normálního stavu kostí a příznivě tak působí 
na jejich dobrý stav. Chrom přispívá k obvyklému meta-
bolismu a jeho podpoře. 

Věříme, že s novým SARAPISEM plus budete spokojena.

Nyní v akčním balení! 25% 
pro Vás navíc ZDARMA!

Více informací získáte na 
bezplatné lince: 800 100 140.

www.vegall.cz

OPATRNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ SARAPISU PLUS BY MĚLY 
DBÁT OSOBY ALERGICKÉ NA VČELÍ PRODUKTY. 
SARAPIS PLUS, DÍKY OBSAHU VITAMINU K, 
MOHOU UŽÍVAT OSOBY SE ZVÝŠENOU SRÁŽLIVOSTÍ 
KRVE, POUZE PO DOMLUVĚ S LÉKAŘEM. I PŘI 
UŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH PREPARÁTŮ JE DŮLEŽITÉ 
PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVAT SVÉHO GYNEKOLOGA!

Nečekejte na to, až vás příznaky klimakteria začnou omezovat. I v období přechodu můžete zůstat vitální a přitažlivou.

Zakoupíte 
v lékárnách 
přibližně za: 490 Kč
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rozeznány imunitním systémem (viz 

např. toll-like receptor). Při vrozené 

imunitě se hojně účastní tzv. fagocy-

ty, schopné pohltit cizorodé částice 

v těle: k fagocytům vrozené obrany 

patří zejména makrofág a neutrofil. 

Není však možné zapomenout ani 

na roli sliznic a pokožky, tedy bariér, 

které mechanicky zabraňují vstu-

pu infekce, a navíc produkují řadu 

antimikrobiálně působících látek. 

Vrozená imunita zpravidla předchází 

tu adaptivní a mnohdy zcela posta-

čuje ke zvládnutí infekce.

adaptiVní imunita
Adaptivní nebo také získaná či 

specifická imunita vstupuje do 

hry až v případě, kdy opravdu 

dojde k infekci organismu. Když se 

nabídne adaptivní imunitě příleži-

tost v podobě antigenů (například 

v podobě cizorodých struktur na 

MHC komplexech), během pěti nebo 

šesti dní může dojít k zahájení této 

specifické imunitní odpovědi. Adap-

tivní imunita má navíc schopnost si 

tuto odpověď zapamatovat, a bu-

doucí imunitní odpověď je obvykle 

mnohem silnější. Tento proces, 

známý jako imunologická paměť, 

je podstatou získané imunity vůči 

konkrétnímu patogenu. Adaptivní 

imunita je zprostředkována zejména 

lymfocyty: T-lymfocyt představuje 

především složku buněčné imunity, 

zatímco B-lymfocyty jsou účinné 

nástroje humorální (látkové) imunity 

a produkují tzv. protilátky.

Buněčná imunita
Takzvanou buněčnou imunitu 

zajišťují buňky označované jako 

bílé krvinky. Existuje mnoho typů 

bílých krvinek. U většiny živočichů 

se vyskytují zejména tzv. fagocy-

tární buňky, schopné jednoduchých 

a nespecifických způsobů obrany 

proti choroboplodným zárodkům. 

U člověka k této nespecifické obraně 

patří například makrofágy nebo 

neutrofily. U většiny obratlovců se 

vyskytuje i druhý typ bílých krvi-

nek, a to tzv. lymfocyty, které vyvíjí 

rafinovanější metody vyhledání 

a usmrcení patogenních organismů 

či nádorových buněk. V lidské krvi 

je asi 7,4 × 109 bílých krvinek na 

litr krve, tedy mnohem méně než 

červených krvinek; zrají především 

v kostní dřeni, ale dále také v brzlíku 

i jinde. Pokud bílé krvinky nefungují 

tak, jak mají, může to vyvolat vážná 

onemocnění, spadající do kategorie 

autoimunity či imunodeficience 

(nedostatku imunity).

LátkoVá imunita
Látková či také humorální imunita 

je druhou klíčovou složkou imunitní 

obrany. Stejně jako v případě bu-

něčné imunity, i humorální imunita 

informace16
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může být součástí jak vrozené, tak adaptivní složky 

imunitního systému. V některých případech se však 

význam látkové imunity omezuje pouze na protilátky 

čili imunoglobuliny. Tyto bílkoviny jsou produkovány 

B-lymfocyty a specificky se vážou na antigen (v praxi 

povrch parazita, viru…) a navozují následně jeho zne-

škodnění. Další významnou složkou látkové imunity je 

tzv. komplement, který je vlastně vrozeným imunitním 

štítem (označuje cizorodé struktury, usmrcuje pa-

togenní buňky či vyvolává zánět). Dále se sem mohou 

řadit interferony, látky produkované některými bílými 

krvinkami zejména jako reakce na napadení virem.

posiLoVání imunity
Nikdo z nás nechce být neustále nemocný, a proto 

je důležité imunitu také posilovat. Základem je samo-

zřejmě zdravý životní styl – pravidelný aktivní pohyb 

a správné stravování, do něhož patří dostatek vitami-

nů a stopových prvků. Důležitý je ale i kvalitní odpoči-

nek, a to zejména pravidelný spánek. 

K posílení obranyschopnosti organismu nám může 

pomoci otužování. Musí být však prováděno správně, 

postupně a pravidelně. Vhodný způsob, jak otužovat 

tělo, nabízí například finská sauna anebo trendy 

novinka – kryosauna. Pokud nemáte žádné podobné 

služby k dispozici, otužujte se doma. Stačí se jedno-

duše začít sprchovat studenou vodou a každý den 

snižovat její teplotu o jeden stupeň Celsia, než se 

dostanete na 20 °C. Ale nic se nemá přehánět. Bohatě 

vám postačí každý den dvě minuty pod studenou 

vodou. Pokud nic nepomáhá, někdy je vhodné zařadit 

i různé doplňky stravy – funguje např. hlíva ústřičná 

a různé vitaminy v kapslích. 

Ať však člověk používá jakékoli přípravky a snaží se 

sebevíc, velkou roli samozřejmě hraje psychika. Stres, 

negativní prostředí a deprese naši imunitu oslabují 

a přispívají k naší náchylnosti onemocnět.



1000 statečných:  

i pod vodou
magazín hospital in již nějakou dobu podporuje projekt 1000 stateČných, který 
pomáhá získat dostatek finanČních prostředků na optimalizující studie v oboru 
dětské onkologie a hematologie. možná by nikoho nenapadlo, kolik je mezi 
stateČnými cestovatelů. rádi bychom je našim Čtenářům postupně představili, 
a tak jsme jim položili několik otázek. prvním z nich je potápěČ jindřich h. böhm, 
který se zúČastnil i pátrání po vraku letadla antoine de saint-exupéryho.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

Cestování mnohdy vyžaduje velkou 
dávku statečnosti. Vzpomenete si, 
kdy jste ji potřeboval nejvíce?
Někdy potřebuju dost statečnosti na 

to, abych doma vysvětlil, že zase jedu 

na nějakou expedici.

Nicméně hodně rozvahy a zachování 

chladné hlavy jsem potřeboval 

například tehdy, když jsem v Atlan-

tickém oceánu uvízl na vraku lodi 

v rybářských sítích, osmdesát metrů 

pod hladinou.

V takové chvíli by panika znamenala 

téměř jistě smrt. Tma, zima, potá-

pěčská svítilna a přístroje, které vám 

nemilosrdně signalizují, že zásoba 

směsi k dýchání se povážlivě snižuje.

Tak může vypadat noční můra při 

potápění. S pomocí kamarádů, kteří 

se pro mě vrátili, jsem se dokázal ze 

sítí vyprostit téměř na poslední chvíli.

Na jaké místo se chcete podívat 
a zatím se vám to nepovedlo a proč?
Ještě je mnoho míst, kam bych se 

chtěl podívat. Pod vodou i na sou-

ši. Velkým přáním je podívat se do 

Antarktidy a potápět se tam. Někdo 

se možná podiví, že bych se chtěl 

potápět v mrazu a v ledu, ale věřte, je 

to úžasný zážitek. Potápěl jsem se za 

polárním kruhem na vracích z druhé 

světová války. Úžasné místo. Ráno 

vstanete, loď je zasněžená a vy se 

jdete potápět.

1000 statečných je projekt,  
který nezištně pomáhá těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Kdy jste se 
s podobnou pomocí setkal na svých 
cestách?
Viděl jsem bohužel i ty negativní 

stránky, jak mizí peníze určené 

potřebným, například v Nepálu. 

K těm ubožákům se na konci dostalo 

snad jen 5 % pomoci, zbytek shrábli 

všelijací zprostředkovatelé a rádoby 

dobrovolní spolupracovníci z řad 

místních lidí. Na ulici bez pomoci 

pomalu umírají nemocní lidé. Lepra, 

infekce, duševně choří lidé, invalidé. 

Občas obrázky jako z pekla nebo ze 

středověku. Bizarní kontrast k boha-

tému duchovnímu životu ve zdejších 

klášterech a modlitebnách. Nikdy ne-

víte, jestli peníze zaslané jako pomoc 

vůbec doputují tam, kam mají. Proto 

jsem se přidal k 1000 statečných 

interview18



v projektu, který postavila Agnes 

Miksch. Tady je vše naprosto jasné, 

naprosto transparentní a peníze putu-

jí tam, kam mají. Žádné nesmyslné ná-

klady na manažery, cestování a další 

výdaje, o kterých by nikdo nevěděl, 

k čemu jsou. Mnoho z nás věnuje vý-

těžky z přednášek, koncertů a dalších 

akcí a všichni táhnou za jeden provaz. 

Parta skvělých lidí, kteří chtějí pomoci. 

Těší mě, že nás je čím dál víc.

Co byste doporučil těm, kteří se 
chtějí vydat na nějakou dlouhou 
cestu a zatím to nikdy neudělali?  
Co – kromě statečnosti – potřebují?
Sbalte batoh a vyrazte! Dlaň je 

otevřená, nikdo vás nemůže zadržet. 

Vyberte si destinaci, která odpovídá 

vaší fyzické kondici a jazykovému 

vybavení. Cestování do vzdálených 

destinací nemusí být nutně drahé. 

Znám lidi, kteří se vydali starou 

škodovkou nebo na kole až do středu 

Asie. Jezdili stopem v Kazachstánu 

nebo shání levné letenky na nejrůz-

nějších webových portálech. Dobré je 

jezdit alespoň ve dvou. Jednak je víc 

veselo a jednak si vzájemně můžete 

pomoci. V naší zemi se každoročně 

pořádá řada úžasných festivalů 

o cestování. Tam se lidé dělí o své 

zkušenosti, promítají se dokumenty 

i fotografie z cest, a nejen od zná-

mých českých cestovatelů, ale třeba 

i od studentů, kteří za mikro náklady 

projeli kus světa. Přijďte se podívat 

třeba na Worldfilm, Rajbas, Kolem 

světa nebo na Caminos. Možná 

tam najdete i své příští parťáky pro 

cestování.

Co byste dělal, kdyby ve vašem 
životě nehrálo zrovna cestování 
takovou roli? Nebo vás to vždycky 
táhlo někam pryč a nic jiného si 
nedovedete představit?
Život bez cestování si vážně před-

stavit neumím. Svět je úžasně krásné 

místo. Člověk nemůže stihnout 

navštívit všechno, ale chtěl bych toho 

vidět co nejvíc. Na svých cestách 

se potkávám se spoustou naprosto 

úžasných lidí s neuvěřitelnými pří-

běhy. Pro ty příběhy jezdím do světa, 

potápím se na vraky lodí a do jejich 

historie, fotím i natáčím co jsem viděl, 

a vše si ukládám do paměti i do srd-

ce jako květy do vzácného herbáře. 

Až budete jednou stát na Střelkovém 

mysu – nejjižnějším místě Afriky, 

nebo až s úžasem budete hledět na 

polární záři třeba v Norsku, až vám 

usměvavý mnich v klášteře v Nepálu 

dá své požehnání, až se potopíte na 

korálový útes nebo na vrak lodi, pak 

budete znát odpověď na to, proč 

tolika lidem stačí jen jeden pár bot. 

Těch toulavých.
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ČLS bude víc  
komunikovat  
S pacienty,  
říká profesor svačina
v únoru se stal novým předsedou České lékařské spoleČnosti jana evangelisty 
purkyně (Čls jep) prof. mudr. štěpán svaČina. drsc. hospital in mu nejen 
poblahopřál, ale zeptali jsme se na to, jak se nyní Čls jep změní: v komunikaci 
s pacienty a médii nebo v procesu vzniku odborných spoleČností.

Text: Jan Hovorka Foto: archiv

To je tedy vás hlavní zdroj?
Jsou nějaké akce, na kterých se  

vydělá. Příspěvky jsou ale základ.

Jak vás váš dosavadní život  
a lékařská praxe pro tuto pozici 
připravily?
Medicína se vyvíjí. Když jsem začal 

dělat děkana, tak jsem k tomu 

dělal také vedoucího oddělení 

dvacetilůžkové stanice. To nebylo 

jednoduché, paradoxně to ale bylo 

o hodně jednodušší, než je situace 

dnes. S funkcí děkana jsem dělal 

i přednostu. Když ale práci ovládá-

te seshora, jsou to pozice daleko 

lépe uchopitelné. Vzpomenu-li na 

minulost, nejhorší bylo dělat pro-

děkana. Když jsem ale kandidoval 

na rektora a nevyšlo to, zůstal 

jsem pouze u práce přednosty, 

a najednou jsem měl nevyužitý 

o organizaci a funkci novější, ale 

prakticky se jedná o pozici vyšší, než 

je ta děkana.

Ještě jednou vám tedy blahopře-
jeme. A teď jedna technickoor-
ganizační: V jakém vztahu jste s in-
stitucemi státními nebo veřejnými? 
Máte třeba někdy podobný statut 
jako příspěvková či rozpočtová 
organizace?
Nám se dle nového občanského 

zákoníku změnily stanovy. Jsme 

společnost, jedná se o novou právní 

formu definovanou ve vyhlášce. Na 

přání ministerstva např. jmenujeme 

různé osoby do různých funkcí, 

takže děláme to, co ze zákona 

společnosti přísluší. Samozřejmě ně-

které věci dotované jsou, příkladem 

je podpora časopisu. V této chvíli ale 

žijeme hlavně z členských příspěvků.

Když uvažujete o medicínském 
prostředí jako celku, v čem vidíte 
největší přínos a potenciál České 
lékařské společnosti Jana Evange-
listy Purkyně?
ČLS integruje odborné společnosti. 

Když se podíváte na jakoukoli 

odbornou společnost, její čelní 

představitelé jsou vysoce postavení 

lidé v rámci státu. Tito zastupitelé 

pocházejí z fakult i nemocnic, jsou to 

špičky svých oborů a ČLS je zaštiťuje.

Můžete to brát jako vysoký  
stupeň profesní kariéry?
Určitě ano. Já jsem dělal děkana 

a akademické prostředí je také 

významné prostředí. Býval jsem 

představitelem něčeho, co vzniklo 

v roce 1348 a teď jsem představite-

lem něčeho, co existuje od poloviny 

19. století. Takže časově se jedná 
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čas. Více jsem psal články 

a podobné věci. Zdravotnictví se 

ale za těch posledních 10 let velmi 

zkomplikovalo. 

Které z odborných společností 
nebo spolků byste označil jako 
nejaktivnější, nejpřínosnější,  
nejzajímavější...?
Základem jsou samozřejmě velké 

společnosti. Internistická, chirur-

a podobory, což určuje existen-

ci těch společností. Pak jsou ale 

společnosti další, které jsou spoje-

ny na určité metodě napříč obory. 

To je také legitimní. Ale pak je 

poslední skupina: ti, kteří z té velké 

společnosti něco ukradli a nyní dě-

lají, že jsou samostatní. A to už jsou 

věci trochu problematické. Vznik 

nových společností schvaluje 

předsednictvo. Když je schválí, tak 

ci k nim, ale i směrem k médiím, 

budeme dělat tiskové konfe-

rence... To bude určitá změna. 

Pacienty je potřeba do věcí 

vtahovat. V některých zemích se 

lékařské společnosti spojují s aso-

ciacemi, které sdružují pacienty. 

A v těchto zemích jsou mnohem 

dál.

Co byste připomněl jako výraz-
nou hodnotu, výsledek nebo 
iniciaci, na které se ČLS podílela?
Tak já bych asi začal tím, na co 

nejsme pyšní. Za prvé na Časopis 

lékařů českých. To je věc s ob-

rovskou tradicí a nyní vegetuje 

s minimem předplatitelů. Já si vel-

mi vážím historie a rád bych tento 

stav změnil. Můžeme být pyšní na 

pořádání mezinárodních sjezdů, 

které se daří. Z ekonomického 

hlediska  lze považovat za úspě-

chy drobné boje s pojišťovnou 

o léky, ale řekl bych, že ta image 

vyvolávaná akcemi a sjezdy, ta je 

důležitější.

Zaštiťujete i akupunkturisty.  
V současnosti se hodně mluví  
o tradiční čínské medicíně, 
investicích, o projektu  
v Lázních Bohdaneč...
Vy asi víte, že já jsem velký 

bojovník za vědeckost medicíny. 

Akupunktura ale vědecké vý-

sledky rozhodně přináší, ale tro-

chu se vymyká spektrum aplikací, 

a nefunguje na všechny nemoci.  

Proto si myslím, že je adekvátní 

existence jejich společnosti. Na  

1. lékařské fakultě měla akupunk-

tura zajímavou historii a existoval 

i předmět alternativní medicína. 

Jsem přesvědčen, že část aku-

punktury rozhodně věda je,  

a je zbytečné, že se spousta zají-

mavých věcí schovává např.  

za slovo čínská.

gická, gynekologicko-porodnická...  

Je jich celá řada. Společně s nimi 

jsou tam ale společnosti velmi 

malé, což samozřejmě přináší 

určité problémy. V minulých 

letech se tomu nechal až pří-

liš volný průběh. Jedna věc je 

jasná: v Evropě a ve světě jsou 

uznávané akreditační obory 

definitivní schválení proběhne na 

sjezdu. 

Projevuje se vaše činnost aktivně 
také směrem k pacientům? I k jejich 
organizacím, nebo třeba ochranou 
jejich zájmů?
To by se mělo dít. Rozhodně 

bychom rádi zlepšili naši komunika-



Historie NemocNice 
rudolfa a stefaNie 
Benešov, a.s.
Za dobu své existence ZaZnamenala benešovská nemocnice rychlý roZvoj 
ovlivněný především pokrokem v medicíně a změnami a vývojem společnosti. 
z původní okresní všeobecné nemocnice postavené na kraji města se postupem  
času stalo moderní zdravotnické zařízení, které svým pacientům poskytuje 
špičkovou péči celosvětové úrovně v celé řadě i specializovaných oborů. 
z počátku malý areál čtyř budov se během let rozrostl a vytvořil komplex 
tvořený osmi zdravotnickými pavilony a dalšími budovami správy a údržby. 

Text: Mgr. Jana Helm Musilová Foto: archiv

A le vezměme vše po-

pořádku a připomeňme si 

celé založení Nemocnice 

Rudolfa a Stefanie v Bene-

šově a změny, ke kterým od té doby 

došlo, a které ovlivnily její dnešní 

podobu.

Nemocnice v Benešově byla 

slavnostně otevřena roku 1898 za 

doby Rakouska-Uherska. Vzniku 

nemocnice předcházelo založení 

fondu pro zřízení nemocnice roku 

1876. Roku 1881, na počest sňatku 

korunního prince Rudolfa a jeho 

nastávající manželky, belgické 

princezny Stefanie, věnovalo obecní 

a okresní zastupitelstvo do tohoto 

fondu 3000 zlatých. Při příleži-

tosti zmíněného sňatku bylo také 

dojednáno, že budoucí nemocnice 

ponese jméno obou manželů.

Fond se postupně rozrůstal díky 

řadě dotací a darů, až se nakonec 

roku 1894 okresní zastupitelstvo 

rozhodlo přikročit k samotné stavbě 

nemocnice, která byla zahájena roku 

1896.

Na jaře 1898 byla stavba nemocnice 

dokončena. V době svého slavnost-

ního vysvěcení 24. 3. 1898, měla 

nemocnice přes 100 lůžek (jen pro 

srovnání, dnes disponuje nemocnice 

444 lůžky). Vedle hlavní nemocniční 

budovy byla postavena také bu-

dova hospodářská, infekční pavilon 

a umrlčí komora. 

V roce 1904 byl infekční pavilon 

proměněn v dvoupatrovou budovu, 

která sloužila jako protituberkulózní 

sanatorium pro 38 pacientů. Toto 

sanatorium bylo první léčebnou pro 

pacienty s TBC v Čechách. 

Postupně je zaznamenávána zvyšu-

jící se činnost nemocnice: v prvních 

šesti měsících provozu bylo prove-

deno 224 operací, za rok 1907 počet 

operací dosahoval čísla 735. Jen pro 

srovnání: počet operací za rok 2014 

se vyšplhal na 6982.

V roce 1908 byl otevřen první 

chirurgický pavilon, vybavený i RTG 

přístrojem, roku 1927 nová pitevna 

novostavba nemocnice Rudolfa a Stefanie z roku 1898
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a roku 1929 porodnice. Budovy však 

přestávaly odpovídat jak hygi-

enickým, tak moderním požadavků 

doby a bylo potřeba posunout vývoj 

nemocnice zase o kus dál.

Nové, moderní a především větší 

prostory si vyžadoval zejména stou-

pající počet pacientů, a to hlavně na 

chirurgickém oddělení. Proto byl 13. 7. 

1937 otevřen nový chirurgický pavi-

lon se 160 lůžky, spojený s lůžkovou 

péčí o pacienty s TBC. Léčba pacien-

tů s TBC se později přestěhovala do 

Vlašimi a Prosečnice a sanatorium 

bylo adaptováno na gynekologii. 

Doba protektorátu již nebyla 

k uskutečňování plánů na rozši-

řování nemocnice tak příznivá jako 

předešlé období. Velkým plánem 

bylo zřídit nové gynekologicko-po-

rodnické oddělení a ORL. Realizace 

však byla v nedohlednu a místo 

nových nemocničních budov byly 

na poli sousedícím se vstupem do 

nemocnice vybudovány protile-

tecké kryty. K malému ústupku však 

došlo alespoň v otázce zřízení ORL 

oddělení, které vzniklo jako zvláštní 

pododdělení chirurgie. Do roku 1944 

tak existovala oddělení chirurgie, 

gynekologie, interní, infekce a ORL. 

Další změny ve vývoji zdravotnictví 

a tím pádem i nemocnice nastaly 

po osvobození v roce 1945. Vrchní 

správu nad nemocnicí převzal na zá-

kladě ústavního dekretu z 21. 9. 1945 

okresní národní výbor. Další změna 

nastala v roce 1948, kdy byl vydán 

zákon o zestátnění léčebných a ošet-

řovatelských ústavů. Díky tomuto zá-

konu pak 1. 1. 1950 přešla benešovská 

nemocnice do vlastnictví státu. 

Nastal také očekávaný rozvoj dalších 

oddělení: ORL se stalo samostatným 

oddělením s vlastním primářem, 

v roce 1950 bylo otevřeno dětské 

oddělení, v roce 1957 oddělení 

neurologie. Mezi lety 1947 a 1950 

byla zbořena budova staré chirurgie 

a porodnice a vystavěna budova 

nová. V roce 1969 vzniklo oddělení 

nukleární medicíny. V roce 1989 byl 

otevřen nový pavilon interních oborů 

pro interní, dětské a neurologické od-

dělení. Přestavěny byly operační sály 

a otevřena další oddělení (ortopedie, 

rehabilitace, dialýza).

Po roce 1989 se osamostatnily 

všechny provozy okresní nemocni-

ce Benešov, která musí překonávat 

potíže vyplývající ze změny spole-

čenských a ekonomických podmínek. 

Ale i v době důrazu na ekonomické 

podnikání dosahuje nemocnice 

dalšího rozvoje s cílem dosáhnout 

evropského standardu léčebné péče. 

V lednu 2002 je otevřen nej-

modernější gynekologicko-po-

rodnický pavilon ČR s parametry EU. 

Zahájena je přestavba chirurgického 

pavilonu, investováno je do moderní 

přístrojové techniky. V roce 2005 

byla nemocnice předána do vlastnic-

tví Středočeského kraje, který změnil 

právní formu nemocnice na akciovou 

společnost. 

Modernizace nemocnice pokračuje 

dále, a tak jsou v roce 2011 otevře-

ny nové zrekonstruované operační 

sály, oddělení ARO, pořízen je nový 

přístroj SPECT/CT pro oddělení 

nukleární medicíny. V roce 2012 je 

dostavěna nová budova transfuzního 

a hematologického oddělení. Otevře-

ny jsou také firemní jesle pro děti 

zaměstnanců a nové ambulance. To 

je již historie nedávná.

Současný pohled na chirurgický a gynekologicko-porodnický pavilon benešovské 
nemocnice (foto: Petr Ballek)

Korunní 
princ 
Rudolf 
a jeho 
manželka, 
belgická 
princezna 
Stefanie 
(archiv 
nRSB)

Chirurgický pavilon při otevření roku 1937
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Ředitel Petr Hostek
má radost, že 
je NemocNice 
ekoNomicky 
zdravá
co všechno se změnilo od dubna 2013, kdy 
petr hostek nastoupil na post šéfa největšího 
zdravotnického zařízení na benešovsku? to byla 
jen jedna z otázek, na kterou odpověděl ředitel 
nemocnice rudolfa a stefanie v benešově.

Text: Zdeněk Kellner Foto: archiv

Takže, pane řediteli, co je u vás 
nového? Co se změnilo od jara před 
dvěma roky? 
Změnil se samozřejmě letopočet. 

Mám radost, že se nemocnici dařilo, 

že je ekonomicky zdravá a nedošlo 

u nás k žádným sociálním otřesům. 

Když jsem nastupoval, byla ekono-

mická ztráta nemocnice cca 30 milio-

nů a prognóza až mínus sedmdesát 

milionů na konci roku 2013. To se 

naštěstí nesplnilo. Společně se všemi 

spolupracovníky jsme otočili tento 

negativní vývoj a na konci roku 2014 

jsme měli ekonomický výsledek plus 

18 milionů Kč. To je skoro zázrak.  

Nemocnice je tedy v zisku. Dokonce 
prvním ve své novodobé desetileté 
historii, a to plus 18 milionu korun. 
Jde o skutečný zisk, nebo pouze 
o účetní zisk vytvořený restriktivní 
politikou? 
Tak to u nás není. Vyhodnocujeme 

naše činnosti, a proto se také orien-

tujeme na rozvoj některých oblastí. 

Například na sportovní ortopedii. 

Snažíme se vybudovat lůžkovou 

rehabilitaci s patnácti lůžky. Ale 

samozřejmě nemůžeme dál udržovat 

obory, které nemají šanci být na 

špičkové úrovni. Proto u nás už od 

nového roku nenajdete oddělení nuk-

leární medicíny. Laboratorní činnost 

jsme z tohoto oddělení odsunuli 

do jiných laboratorních pracovišť, 

ale zobrazovací metody nukleární 

medicíny jsme utlumili. Díky tomu 

budeme moci vybudovat pracoviště 

magnetické rezonance. Na její vybu-

dování už máme alokované peníze 

z EU s 20procentní spoluúčastí naší 

nemocnice.

A jak daleko je magnetická  
rezonance?
Máme projektovou dokumentaci 

a prostředky z evropských struktu-

rálních fondů, tedy osmdesát pro-

cent nákladu. Na kraji jsme úspěšně 

prošli připomínkovacím řízením se 

zmiňovanou projektovou a zadávací 

dokumentaci. Máme mimo jiné také 

na tuto péči přislib o nasmlouvání 

péče od největší zdravotní pojišťov-

ny VZP a odsouhlasení přístrojovou 

komisí Ministerstva zdravotnictví 

ČR. A tak na začátku února byla 

vypsána veřejná zakázka na získání 

magnetické rezonance, tedy tendr na 

samotný přistroj.

Takže oddělení spustíte do konce 
roku?
To bude ještě dříve. Zkušební provoz 

chceme spustit na konci prázdnin. 

Zamýšlený projekt jsme ale museli 

změnit a budeme mít takzvanou mini-

malistickou variantu. Nákup přístroje 

a stavební úpravy pro něj budou stát 

třicet milionů korun. Dvacet pro-

cent nákladů by měla uhradit naše 

nemocnice. O tom bude ještě jednání 

a byl bych rád, kdyby nám kraj for-

mou navýšení kapitálových fondu po-

skytl finance na pokrytí spoluúčasti.
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A co se podařilo nemocnici z toho 
neekonomického hlediska?
Ono samozřejmě všechno souvisí se 

vším. A pozitivní vývoj ekonomiky 

nemocnice přináší další pozitivní 

aspekty a souvislosti pro nemocnici. 

Naše nemocnice se stala akredi-

tovaným zdravotnickým zařízením. 

Je první a zatím jedinou krajskou 

nemocnicí Středočeského kraje, která 

tento certifikát získala. 

O co se jedná?
Naše benešovská nemocnice úspěšně 

absolvovala akreditační šetření 

a splnila požadavky akreditačních 

standardů Spojené akreditační komise, 

o.p.s. (SAK). Současně splnila poža-

davky všech minimálních hodnotících 

standardů řízení kvality a bezpečí 

v souladu s ustanovením paragrafu 

105 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravot-

ních službách a podmínkách jejich 

poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 

Sb. O hodnocení kvality a bezpe-

čí lůžkové zdravotní péče. Získání 

takového certifikátu je výrazem kvality 

zdravotnického zařízení. Znamená to, 

že nemocnice je po všech stránkách 

schopna se postarat o své pacienty na 

odpovídající úrovni kvality. Prvotní je 

samozřejmě hledisko odborné péče, 

ale posuzováno je i technické zabezpe-

čení, služby a celé zázemí nemocnice. 

Máte i další ocenění?
Další vynikající ocenění, kterého 

nemocnice letos dosáhla, a kterého si 

velmi vážíme, je udělení CZECH Stabili-

ty Award 2014. Jedná se o prestižní 

hodnocení v rámci 20. ročníku CZECH 

TOP 100, které poskytuje nezávis-

lý pohled na finanční i nefinanční 

stabilitu českých firem. Benešovská 

nemocnice získala v tomto hodnocení 

certifikát se známkou A – výborně 

a zařadila se tak mezi 9 % velmi 

stabilních firem v České republice. Dle 

hodnocení je benešovská nemocnice 

stabilní společnost, která se vyznačuje 

vysokou pravděpodobností spolehlivé-

ho plnění závazků z obchodního 

styku, vysokou pravděpodobností 

návratnosti investic, nízkým úvěrovým 

rizikem a minimálním rizikem úpadku. 

Z dalších získaných ocenění bych 

chtěl vyzdvihnout například celostátní 

soutěž Bezpečná nemocnice. Jedná 

se o cenu hejtmana kraje Vysočina, 

kde jsme se v roce 2014 umístili v silné 

konkurenci na pěkném sedmém místě 

v ošetřovatelské a medicínské oblasti. 

A dokonce letos jsme získali v této 

soutěži první místo v technicko-pro-

vozní sekci za vzdělávací projekt videa 

pro školení zaměstnanců.

Co dalšího chcete v nemocnici  
vybudovat?
V letošním roce chceme vybudovat 

centrální příjmové místo. Bude to 

záchytné místo pro všechny urgentní 

záležitosti. Sanity nebudou hledat, kam 

pacienta umístit, ale přijedou na jedno 

místo. Bude tam ambulance interny, 

chirurgie s pěti lůžky a malým zákro-

kovým sálem. Právě tam bude do-

cházet k rozdělení pacientů tam, kam 

patří. Chceme docílit toho, že ti, co 

přijdou z ulice, sice budou muset čekat 

tak, jako dosud, ale současně uvolníme 

ruce například chirurgické, ortopedické 

a interní ambulanci, kde budeme moci 

zavést objednávkový systém. 

Máte v hlavě ještě nějaké další vize, 
které se budou realizovat  
v dohledné době?
Každá dobrá nemocnice má moderní 

pracoviště endoskopie. V místě, kde 

sídlila do konce loňska nukleární me-

dicína, by právě takové moderní endo-

skopické oddělení mělo vzniknout. 

A to ještě letos. Také chceme začít 

projekt lůžkové rehabilitace, jak už 

jsem se zmiňoval.

Ještě něco?
Toho by bylo! V rámci optimaliza-

ce rozložení jednotlivých oddělení 

nemocnice chceme vytvořit nové 

dětské oddělení. Mělo by být v pavi-

lonu chirurgie, hned vedle ORL. Děti 

často převážíme z jejich oddělení 

v pavilonu interny kvůli zobrazova-

cím metodám vyšetření, které jsou 

na chirurgii. Dětské oddělení se do 

nového místa v sousedství ORL vejde. 

Na jeho uvolněné místo v pavilonu 

interny bychom přestěhovali lůžka 

ošetřovatelské péče. Tohle oddělení 

by zase uvolnilo místo pro rozší-

ření ambulancí, o které přijdeme se 

vznikem urgentního příjmu.

Jaký je podle vás časový  
harmonogram nemocniční akce 
kulový blesk?
Když se do toho pustíme, bylo by 

dobře vše udělat najednou, ne po-

stupně. Intenzivně spolupracujeme 

i s nadací Chantal Poullain, která nám 

přislíbila spolupráci při tvorbě interié-

ru dětského oddělení. Jednáme i o vý-

zdobě malbami pana Holého. Dětské 

oddělení by pro přestěhování potře-

bovalo finanční pokrytí od zřizovatele, 

Středočeského kraje.

Nemocnice vykázala zisk a s ním 
přišlo letos i zvýšení mezd o pět  
procent. Je ještě něco, co by za-
městnancům mělo zlepšit náladu?
No samozřejmě. Zaměstnancům 

přispíváme na životní pojištění, do-

tujeme stravování, zaměstnanci mají 

příspěvek na jazykové kurzy, dotaci 

na kosmetické služby a další benefity. 

Jsou tu třeba i ústavní jesle. Za rok 

2014 bylo vyplaceno deset milionů 

na mimořádných odměnách, což činí 

pět procent u lékařů a čtyři pro-

centa platu u sester. Fakticky došlo 

k navýšení tarifu už loni, ne až letos. 

Řekli jsme si, že se nebudeme hrdlit 

o každou korunu, vykazovat zisky, 

když potřebujeme stabilizovat perso-

nál. Je totiž zřejmé, že někteří lékaři 

a zdravotní sestry pracují doslova na 

hranici sebeobětování.
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BeNeŠovŠtÍ ortoPedi 
se starajÍ takÉ  
o ŠPIčKoVÉ  sPortoVCe, 
NaŠe rePrezeNtaNty  
a olymPioNiky
primář ortopedického oddělení mudr. jiří beznoska 
tvrdí: „ortopedie má u nás v benešově dlouhou 
tradici a jasnou budoucnost“.

Text a foto: Petr Ballek

Co považujete za největší úspěch 
svého působení v Benešově?
To, že se naše oddělení už od roku 

2001 zařadilo mezi renomovaná 

ortopedická pracoviště v celé České 

republice. Jako jedno z prvních získalo 

akreditaci a působí jako školící pra-

coviště. Počty pacientů, kteří chtějí být 

operováni u nás, se stále zvyšují. Je to 

dáno souhrou medicínské odbornosti, 

ošetřovatelské péče a velmi příjem-

ným prostředím. Samozřejmě svou 

velmi pozitivní roli také hrají právě 

zkušenosti se špičkovými sportovci.

Jaké výkony se vlastně na oddělení 
provádějí? 
V roce 2014 bylo na našem ortope-

dickém oddělení provedeno více jak 

1600 zákroků, z toho 465 operací 

velkých kloubů (náhrady kloubů + jejich 

výměny) a 451 artroskopických ošetření.

Provádíte tedy i artroskopická  
ošetření? 
Jejich počet stále narůstá, loni jich 

bylo 451. Touto miniinvazivní me-

todou provádíme ošetření kyčelních, 

kolenních, ramenních i hlezenních 

kloubů. Na kolenních kloubech se ru-

tinně artroskopicky provádějí ošetření 

poškozených menisků, chrupavek i ná-

hrady zkřížených vazů. Na ramenních 

kloubech je to nejčastěji artroskopická 

stabilizace kloubu po opakovaných 

vykloubeních, ošetření kloubního 

pouzdra, rotátorové manžety a další 

typy zákroků.

Jaké nové metody zavádíte? 
Například jako jedno z mála ortope-

dických pracovišť v Čechách máme 

osmileté zkušenosti s náhradou ra-

menního kloubu tzv. reverzního typu, 

která umožňuje pacientům významně 

větší rozsah pohybu než standardní 

implantáty.

A v současné době zavádíme horkou 

novinku, individuální a přesné počíta-

čem zhotovené „šablony“ při náhradě 

kolenního kloubu. Celý tento postup 

slouží k co nejdokonalejšímu umístění 

implantátu na operovanou kost a je 

jedním z předpokladů pro jeho bez-

chybnou funkci

Co považujete za perspektivní  
trend v ortopedii?
Jednoznačně miniinvazivní přístup. 

Pacient je operován velmi šetrně, buď 

z krátkého řezu nebo artroskopicky, 

s minimálním poškozením měkkých 

tkání či svalových skupin. Takovéto 

zákroky se obecně rychleji hojí, hospi-

talizace se zkracuje a pacient může 

časně nastoupit rehabilitaci a vrátit se 

do běžného života. 

Platí tento trend i v problematice 
kloubních náhrad – endoprotéz? 
Od roku 2009 jsme zavedli do 

běžné praxe miniinvazivní postup při 

implantaci náhrady kyčelního kloubu. 

Primář ortopedického oddělení MUDr. Jiří Beznoska spolu s reprezentantem 
České republiky v alpském lyžování Ondřejem Bankem v olympijském areálu 
v Soči. Benešovský lékař byl prvním, kdo při nedávném mistrovství světa  
v USA přispěchal zraněnému Bankovi pomoci. (foto: archiv JB)

inhospital26
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Tento postup umožňuje u vybraných 

pacientů zkrátit pobyt v nemocnici na 

4–5 dní. Zákrok se navíc provádí bez 

jakéhokoli přerušení svalových vláken. 

Dochází k menším krevním ztrátám, ba 

někdy není třeba ani krevní transfuze. 

Dá se použít obdobný přístup i pro 
náhrady kolen? 
Máme dlouhodobé zkušenosti s tzv. 

hemiartroplastikou kolenního klou-

bu, která se používá v případech jen 

částečného poškození kloubu artrózou. 

Po tomto zákroku se může pacient na 

nohu postavit hned po operaci a cel-

ková rekonvalescence se zkrátí oproti 

běžným 12 týdnům na šest.

Jste také šéflékař našich repre-
zentantů v alpském lyžování a člen 
zdravotní komise Olympijského 
výboru České republiky. Jak jste  
se k tomu dostal a jaké jsou vaše 
pracovní povinnosti?
Já dělám sportovní medicínu přes 

dvacet let, souvisí to s tím, že celý 

život sportuji, a bez toho si už život 

nedokážu představit. A tak i celkem 

přirozeně dělám sportovního lékaře. 

Začal jsem jako sportovní felčar na 

hokeji ČLTK, pak se staral o juniory 

Sparta Praha a hezkých šest let jsem 

strávil jako lékař extraligové hokejové 

Sparty. Pak se objevila nabídka spolu-

práce s lyžařským týmem Šarky Zá-

hrobské–Strachové. Potom jsem přešel 

k práci pro celý tým českého alpské-

ho lyžování, a tak se ve světovém 

lyžování pohybuji skoro dvanáct let. 

Hlavní náplní mé práce v rámci Asoci-

ace českého alpského lyžování je pře-

devším zajištění lékařské péče a účast 

na velkých akcích jako je olympiáda 

nebo mistrovství světa. Během roku 

mám jen nárazové starosti se zdravot-

ními problémy našich reprezentantů, 

a také řeším běžnou agendu v rámci 

zdravotní komise Svazu alpského 

lyžování ČR.

Co další vaši kolegové  
z benešovského oddělení, také  
se věnují sportovcům?
Lékaři našeho oddělení v Benešově 

 benešovské Gynekologicko-po-
rodnické oddělení je díky svému 
rodinnému prostředí a příjemnému 
personálu vyhledávané nastávajícími 
maminkami nejen z benešova a blíz-
kého okolí, ale i z prahy i táborska. 
nemocnice je držitelem titulu baby 
friendly hospital – nemocnice přá-
telská dětem. v minulém roce 2014 
se v benešovské porodnici usku-
tečnilo 1064 porodů, což je o šest 
více než v roce 2013. celkem se za 
loňský rok narodilo 1068 miminek – 
539 holčiček a 529 chlapců. zazna-
menána byla také 4 dvojčata. 

 nemocnice provozuje vlastní 
stravovací provoz a v roce 2014 zde 
bylo uvařeno a vydáno 87 890 jídel 
pro zaměstnance a 108 446 pro 

pacienty. jídelna vaří i pro externí 
zájemce a za stejné období bylo 
vydáno mimo nemocnici 70 713 jídel. 
celkem za rok 2014 nemocniční jídel-
na připravila 267 049 jídel.

 orl oddělení provozuje tzv. 
spánkovou laboratoř na odstranění 
chrápání a patří mezi jedno  
z mála oddělení v čr, které dis-
ponuje jedním z nejmodernějších 
léčebných postupů onemocnění 
slinných žláz.  vyšetření zvané si-
aloendoskopie bylo na orl oddělení 
zavedeno v prosinci 2011. jedná se 
o endoskopické vyšetření, případně 
endoskopickou léčbu onemocnění 
vývodného systému velkých slinných 
žláz. jejich onemocnění není příliš 
časté, a tím spíše se na možnost 

tohoto onemocnění zapomíná. proto 
je také zmíněné vyšetření poměrně 
vzácné a provádí se jen na speci-
alizovaných pracovištích ve třech 
nemocnicích v české republice – 
úvn praha, fn ostrava a nemocnice 
rudolfa a stefanie benešov, a.s.

 oddělení chirurgie je držitelem sta-
tutu kýlní centrum. v roce 2014 bylo 
na tomto oddělení provedeno celkem 
1666 zákroků, z toho například 212 
operací kýly a 100 operací slepého 
střeva.

 transfuzní a hematologické oddě-
lení v minulém roce odebralo krev 
celkem 5062 dárcům a z těchto 
odběrů bylo získáno 2277,9 litrů krve 
(1 odběr je přibližně 450 ml).

pracují jako týmoví lékaři v různých 

sportovních odvětvích. Znamená to, 

že se musí stále vzdělávat a zdoko-

nalovat ve svém oboru. Stali se 

z nich vyhledávaní lékaři pro ši-

rokou sportující veřejnost, a to nejen 

z Benešovska, ale také ze všech krajů 

České republiky. Kolega MUDr. Petr 

Čechal je lékařem české reprezenta-

ce ženského fotbalu, ligového týmu 

žen AC Sparta a členem týmu lékařů 

UEFA. MUDr. Jakub Jíra je lékařem 

ženského ligového fotbalového týmu 

Slavie Praha a reprezentace do 15 let. 

MUDr. Ondrej Hamberger se jako lékař 

věnuje českým mužským reprezentan-

tům ve volejbale a MUDr. Jakub Nabi 

pracuje také pro naši reprezentaci žen 

ve fotbale. Samozřejmě i další lékaři 

našeho týmu patří mezi velmi zkušené 

ortopedy, kteří se stále vzdělávají 

a zdokonalují, jako je například MUDr. 

Róbert Pituch, který se rychle vyšvihl 

mezi špičku artroskopické operativy. 

Jak už jsem říkal, máme k dispozici 

moderní operační sály, výborné lékaře 

a moderní techniku. Co víc si přát.

Víte, že?



zdravotNictvÍ
Potřebuje VíCe lÉKařů,  
říká JiřinA FiAlOvá
radní pro zdravotnictví středočeského kraje jiřina fialová pro náš maGazín 
zhodnotila zdravotnictví ve svém reGionu, ale i v celé české republice. přestože 
v naší zemi vidí mnoho problémů, se středočeskými nemocnicemi je spokojená.

Text: Jan Hovorka Foto: archiv

Praha–západ, Záchranná služ-

ba Asociace Samaritánů České 

republiky Kralupy nad Vltavou 

a TRANSHOSPITAL PLUS, s. r. o.), 

majícími celkem šest základen.

Přepravu pacientů neodkladné 

péče (tzv. sekundární převozy) zajiš-

ťuje ve Středočeském kraji dalších 

osm společností a zdravotnickou 

dopravní službu celkem 29 posky-

tovatelů. Ve spolupráci s tajemníky 

útvarů krizového managementu 

oblastních nemocnic bylo na-

staveno zpracovávání trauma-

tologických plánů poskytovatelů 

lůžkové péče pomocí informačního 

systému SYPOS, kdy tento vysoce 

efektivní postup lze považovat 

z celorepublikového pohledu za 

jedinečný.

Jak podle vašeho názoru krajské 
nemocnice fungují?
Jako případná klientka hodnotím 

naše krajské nemocnice velmi 

kladně, a není to jen můj názor. 

Svědčí o tom hodnocení v různých 

porovnáváních nemocnic. Například 

Nemocnice R+S Benešov získala  

1. místo v soutěži Bezpečná 

nemocnice 2015, 3. místo v ČR  

a 1. místo v kraji Nejlepší nemocni-

ce ČR 2014 očima zaměstnanců, 

1. místo v kraji Nejlepší nemocnice 

ČR 2014 očima pacientů hospita-

Jak byste vyhodnotila úroveň 
zdravotnictví ve vašem kraji, 
jednak jako z pozice nejvyšší 
kompetence, a jako případná  
klientka zdravotnického zařízení? 
Středočeský kraj je zakladatelem 

pěti akciových společností: Ob-

lastní nemocnice (dále jen ON) 

Kladno, ON Kolín (pod kterou 

spadá i Nemocnice Kutná Hora), 

ON Mladá Boleslav, ON Příbram 

a Nemocnice Rudolfa a Stefanie 

Benešov. Kromě toho je Středočes-

ký kraj zřizovatelem pěti příspěv-

kových organizací: čtyř dětských 

center (Kladno, Kolín, Milovice 

a Strančice) a Zdravotnické zá-

chranné služby.

Počet poskytovatelů lůžkové 

zdravotní péče ve Středočeském 

kraji se v letošním roce rozšířil 

o jednu společnost poskytující péči 

následnou a v rámci restruktura-

lizace byla část akutního lůžkové-

ho fondu několika poskytovatelů 

transformována na tzv. péči 

jednodenní. Počet ambulantních 

zařízení primární a specializované 

ambulantní péče ve Středočeském 

kraji je v současné době 4742, 

z toho je 309 lékáren a prodejen 

zdravotnických potřeb.

Dostupnost urgentní zdravot-

ní péče je zajištěna jednak 

Zdravotnickou záchrannou služ-

bou Středočeského kraje, příspěv-

kovou organizací (dále jen ZZS), 

která má celkem 38 výjezdových 

základen, na základě smluv o spolu-

práci pak rovněž dalšími třemi sub-

jekty (Záchranná služba Asociace 

Samaritánů České republiky  

interview28



lizovaných a 1. místo v kraji Nejlepší 

nemocnice očima pacientů hospi-

talizovaných. V neposlední řadě 

získala certifikát akreditace. Oblast-

ní nemocnice Příbram je držitelem 

certifikátu Zdravotní klaun a cer-

tifikátu Kvalita očima pacientů, dále 

řada pracovišť nemocnice získala 

Akreditaci oborů specializačního 

vzdělávání lékařů a usilují o akredi-

taci celého zařízení. ON Kolín získa-

la akreditaci k uskutečňování vzdě-

lávacího programu certifikovaného 

kurzu Intenzivní medicína a má 

řadu dalších oborů akreditovaných. 

Kladenská nemocnice získala cer-

tifikát bezpečnosti, Mladoboleslav-

ská nemocnice 3. místo nejlepší 

nemocnice a nemocnice Kolín, 

Kladno, Mladá Boleslav a Příbram 

usilují o získání akreditace tak, jako 

nemocnice v Benešově.

Často se objevují úvahy nad  
odchodem mladých lékařů do  
zahraničí. Jaké mají podmínky  
ve středočeských zařízeních,  
zřizovaných krajem?
Naprosto identické, jako ve všech 

ostatních krajích, to znamená, že 

ve srovnání s okolními zeměmi (Ra-

kousko, Německo) jsou finančně 

velmi špatně ohodnoceni, a proto 

v čím dál větší míře odcházejí 

pracovat do zahraničí. Druhým dů-

vodem jejich hromadného exodu 

je zcela rozvrácený a nefunkční 

systém postgraduálního vzdě-

lávání, který nám donedávna zá-

viděla celá Evropa (dvoustupňový 

systém atestací) a ke kterému se 

možná zase vrátíme, alespoň v to 

doufám. 

Co podle vás nemocnice  
potřebují nejvíc? 
Hlavně průhledný, a hlavně 

předvídatelný způsob financování 

péče ze strany zdravotních pojiš-

ťoven. Nemocnice a vlastně celé 

zdravotnictví potřebuje také více lé-

kařů, hlavně praktických a  pediatrů.

  

Kolik je v kraji celkem zařízení  
a jak byste sestavila jejich 
pomyslný žebříček kvality? 
V kraji je 21 zařízení akutní lůžkové 

péče (kraj je zřizovatelem pěti), dále 

je 15 zařízení následné a dlouhodobé 

péče (2 krajská), 5 Dětských center 

(zřizovatel kraj), dva rehabilitační 

ústavy, dvě odborné dětské léčebny, 

tři psychiatrické léčebny, čtvery láz-

ně, 3x zdravotnická záchranná služ-

aktivit, které poskytuje Středo-
český kraj, charakterizovat jejich 
obsah a úroveň? 
Tento dotaz je v kompetenci spíše 

Odboru sociálních věcí. Podle mého 

názoru je sociální péče ve Středo-

českém kraji na velmi dobré úrovni, 

kterou ale kazí tzv. Penziony pro se-

niory, kde se sice tváří, že seniorům 

pomáhají, ale výsledek jejich „péče“ 

je velmi špatný, ovšem pro klienty 

finančně nákladný.

Uvažujete o využití nabídek čín-
ských investic a znalostí o zřízení 
Kliniky Tradiční čínské medicíny, 
jaká např. vzniká v LL Bohdaneč 
pod gescí FN Hradec Králové? 
Odbor zdravotnictví Krajského 

úřadu Středočeského kraje není 

oprávněn zřizovat, ani udělovat 

oprávnění k provozování pracoviště 

Tradiční čínské medicíny. Oprávnění 

lze udělit pouze v souladu se záko-

nem č. 372/2011 Sb., zákon o zdravot-

ních službách a podmínkách  

jejich poskytování, ve znění poz-

dějších předpisů (dále jen zákon 

o zdravotních službách) a jeho 

prováděcích vyhlášek. V zákoně 

o zdravotních službách jsou přesně 

vymezeny pojmy forem, druhů 

a oborů zdravotní péče. Vyhláška  

č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, ani vyhláška  

č. 92/2012 Sb., o požadavcích na mi-

nimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontakt-

ních pracovišť domácí péče, nehovo-

ří o oboru „Tradiční čínská medicína“. 

Není tedy vymezeno, jaké vzdělání 

a jaké vybavení by případný zájem-

ce musel splňovat. V naší legislativě 

tato metoda není uznávána jako 

medicínský obor, spadá do oblasti 

léčitelství, na které žádný Odbor 

zdravotnictví není oprávněn vydávat 

oprávnění k poskytování zdravot-

ních služeb. 

ba (38 základen ZZS Středočeského 

kraje, 5 základen Asociace Samari-

tánů ČR 1 základna TRANSHOSPI-

TAL PLUS, s.r.o.). Přepravu pacientů 

neodkladné péče zajišťuje 8 subjek-

tů a zdravotní dopravní službu 29 

subjektů. Pro hodnocení neznám kri-

téria, podle kterých žebříček tvořit. 

S čerpáním zdravotní péče se 
také pojí sociální záležitosti, 
péče o seniory, léčebny následné 
a dlouhodobé péče. Můžete u těch 
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Poskytovatelé zdravotní Péče

poskytovatelé ambulantní 
péče 4742
poskytovatelé lůžkové 
zdravotní péče 21
poskytovatelé pouze  
následné a dlouhodobé péče

14 (+1 
hospic)

dětská centra 5
rehabilitační ústavy 2
odborné dětské léčebny 2
psychiatrické léčebny 3
lázně 4
zdravotnická záchranná 
služba – výjezdové základny 38
výjezdové základny 
smluvních subjektů 6
přeprava pacientů  
neodkladné péče 8
zdravotnická dopravní 
služba 29



NADACE KŘIŽOVATKA
už 20 let pomáhá chránit před  
syndromem náhlého úmrtí kojenců

CO jE SyNDrOm NáhléhO  
úmrTí DíTěTE?
Syndrom náhlého úmrtí kojenců 
(SIDS) je náhlá neočekávaná smrt, 
která přichází bez předchozích 
varovných symptomů, a kde ani dle 
anamnézy, vyšetření zemřelého 
kojence a místa úmrtí, a ani po 
podrobné pitvě není zjištěna příči-
na smrti. Dochází k němu náhle a 
neočekávaně, bez varovných signálů, 
když děťátko spí. Ohroženy jsou 
všechny děti, ale riziko SIDS se zvyšuje 
až o 50 % u tzv. rizikových dětí. SIDS 
je nejčastější příčinou úmrtí dětí do  
1 roku věku ve většině zemí na světě.

K čEmu SlOuŽí mONITOr 
DEChu?
Nadace Křižovatka vybavuje české 
nemocnice a porodnice monitorem 
dechu, který je registrovaný u 
Ministerstva zdravotnictví ČR jako 
zdravotnická pomůcka a prošel něko-
likaletými klinickými testy. Monitor 
dechu nejen, že hlídá zástavu dechu, 
ale také apnoe pauzy (bezdeší), a 
jakékoliv nepravidelnosti dechu děťát-
ka. Okamžitě spustí alarm, aby přivolal 
pomoc rodiče, který může v případě 
potřeby včas poskytnout dítěti první 
pomoc. Monitor dechu je jedinou 
spolehlivou ochranou před SIDS.

mONITOr DEChu SI můŽETE 
VypůjčIT DOmů
Ve spolupráci se zdravotními sestrami 
na dětských a novorozeneckých 
odděleních umožňuje Nadace Křižo-
vatka vypůjčení monitorů dechu na 
nezbytně nutné období rodinám ze 
sociálně znevýhodněných skupin, 
které odcházejí z porodnice se svým 
děťátkem domů nebo rodičům s 
rizikovými dětmi. Maminka, která  
se seznámí s funkcí monitoru dechu 
během pobytu v porodnici, má 
možnost vypůjčit si monitor domů. 
Rodiče mohou klidně spát, protože 
jejich děťátko hlídá monitor dechu.

Text: Mgr. Kateřina Grofová    Foto: Nadace Křižovatka

Nadace Křižovatka je jedinou nadací v České republice, která se věnuje Syndromu 
náhlého úmrtí kojenců (SIDS). Nadace letos slaví 20. výročí svého vzniku. Díky ní je 
každá nemocnice v ČR vybavena monitory dechu, které hlídají dech těch nejmenších. 

chcete-li podpořit nAdAci křižoVAtkA, můžete:

Sledovat naše webové stránky www.nadacekrizovatka.cz
Stát se naším fanouškem na www.facebook.com/nadace.krizovatka
Zaslat finanční příspěvek na konto 7608414/0600 nebo přes platební bránu na našem webu.
Říct o nás, o SIDS či o monitorech dechu a možnosti jeho vypůjčení nastávajícím nebo čerstvým rodičům.●

●
●
●

KdYž láZNĚ, 
taK láZNĚ 
liBverda
v samotném srdci jizerských hor se nachází malebné 
lázně libverda – tradiční lázeŇský areál, který svou 
širokou nabídkou léčebných a Wellness relaxačních 
pobytů uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Text: redakce Foto: archiv

Díky své atraktivní poloze a příjem-

nému klimatu s čistým horským 

vzduchem jsou lázně ideálním 

místem všech vyznavačů turistiky 

a také cykloturistiky – nespočet pří-

rodních krás a zajímavostí zdejšího 

kraje přispějí k nezapomenutelnému 

zážitku, který si z našich lázní 

přivezete…

Pro své klienty celoročně při-

pravujeme pestrou nabídku 

akčních pobytů a zajímavých slev 

– vyberte si a přijeďte se přesvěd-

čit sami…

VELIKONOČNÍ NABÍDKA
    2.–6. 4. 2015 

za 4328 Kč os.  / 5 dní 

    3.–6. 4. 2015
za 3246 Kč os.  / 4 dny

léčebný pobyt s polopenzí 
+ procedury a dárek

Léčebný pobyt  
„POHYBOVKY“
DŘÍVE 10 599 Kč / os. / 6 dní

NYNÍ 40% SLEVA! 
6355 Kč / os. / 6 dní
    polopenze, lékařská vstupní 

prohlídka + 15 léčebných pro-

cedur dle doporučení lékaře

ZDARMA: parkoviště, Wi-Fi, 
vstup do fitness, taneční večer

SINGL-POBYT 
DŘÍVE 7270 Kč / 5 dní / os. 

NYNÍ 40% SLEVA!
4176 Kč / 5 dní / os.
     léčebný pobyt s polopenzí 

+ 12 léčebných procedur

RELAX PRO TĚLO A DUŠI  
7480 Kč / os. / 5 dní
DRUHÁ OSOBA ZDARMA!
    léčebný pobyt s polopenzí

+ 8 léčebných procedur / os.

ZDARMA: parkoviště, Wi-Fi, 
1 hodina whirlpoolu, vstup do 
fitness, láhev perlivého vína

POBYT ŠITÝ NA MÍRU
DŘÍVE 35 659 Kč / os. / 22 dní

NYNÍ 40% SLEVA! 
21 399 Kč / os. / 22 dní
    Plná penze, lékařská vstupní 

prohlídka + 30 léčebných pro-

cedur dle doporučení lékaře
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KdYž láZNĚ, 
taK láZNĚ 
liBverda
v samotném srdci jizerských hor se nachází malebné 
lázně libverda – tradiční lázeŇský areál, který svou 
širokou nabídkou léčebných a Wellness relaxačních 
pobytů uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Text: redakce Foto: archiv
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za 3246 Kč os.  / 4 dny
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Léčebný pobyt  
„POHYBOVKY“
DŘÍVE 10 599 Kč / os. / 6 dní

NYNÍ 40% SLEVA! 
6355 Kč / os. / 6 dní
    polopenze, lékařská vstupní 
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DDO: ViDeOmapping, 
přednášky i zajímavá 
setkání
Česká republika se 15. února 2015 vůbec poprvé zapojila do celoevropského 
projektu den dětské onkologie. jeho cílem je upozornit širokou veřejnost 
na problematiku dětské onkologie, vzdát holt všem bývalým i souČasným 
onkologicky nemocným dětským pacientům a vzpomenout na ty, jež 
onemocnění bohužel podlehli. a hospital in byl u toho.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

Haima ve spolupráci s Klinikou dětské 

hematologie a onkologie Fakultní 

nemocnice Motol. Ambasadorem 

prvního ročníku Dne dětské onko-

logie v České republice se stal herec 

Jiří Mádl.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli 

pod záštitou primátora Hl. města 

show na budovu Rudolfina – sídlo 

České filharmonie, naučnou instala-

ci, výstavu fotografií onkologicky 

nemocných pacientů Můj nový život, 

zábavný stan plný interaktivních 

her a autogramiádu osobností. Den 

dětské onkologie uspořádalo v Čes-

ké republice rodičovské sdružení 

V  průběhu celodenního 

happeningu, který v rám-

ci Dne dětské onkologie 

proběhl na náměstí Jana 

Palacha v Praze, mohli návštěvníci 

zhlédnout sérii přednášek s dětskými 

onkology a jejich bývalými pacien-

ty, velkolepou videomappingovou 

informace32



Prahy, starosty Prahy 1 a Evropské 

komise zorganizovat první ročník 

Dne dětské onkologie v České 

republice. Problematika onkologicky 

nemocných dětí je velice citlivé téma, 

kterému se u nás bohužel nevěnuje 

dostatečná pozornost. Přitom v sou-

časné době každoročně v České 

republice onemocní zhruba 350 

dětí a mladistvých,“ říká MUDr. Lucie 

Cingrošová, doktorka Kliniky dětské 

hematologie a onkologie Fakultní 

nemocnice Motol, autorka projektu 

Můj nový život, který pod patronací 

rodičovského sdružení Haima pečuje 

o onkologicky nemocné pacienty.

Se záměrem šířit celospolečenské 

povědomí o problematice dětských 

nádorových onemocnění a komu-

nikovat mimo jiné i smutný fakt 

podfinancování výzkumu dětských 

nádorů, se rodičovské sdružení 

Haima rozhodlo uspořádat v České 

republice akci, která je v mnohých 

zemích Evropy již tradicí.

Hlavní náplní Dne dětské onkologie 

byl program na náměstí Jana Palacha 

v Praze v prostorách před budovou 

Rudolfina. Akce probíhala od 13.00 

hodin a vyvrcholila třemi představení-

mi videomappingové show věnované 

osudům onkologických pacientů 

a jejich boji se zákeřnou chorobou. 

Promítalo se na budovu Rudolfina. 

Zhruba desetiminutová světelná a hu-

dební show z dílny umělecké skupiny 

3dsense nabídla divákům pohled do 

světa dítěte, jehož svět plný přání 

a fantazie náhle zasáhne závažná 

choroba v podobě nádorového 

onemocnění. Skupina 3dsense se 

tak stala první na světě, která toto 

závažné téma zpracovala podobným 

uměleckým způsobem. Na přípravě 

projekce pracovala intenzivně desítka 

odborníků z nejrůznějších oborů: 

programátoři, technici, grafici, ale také 

animátoři, herci, kostýmní návrháři, 

choreografové, scenáristé či hu-

debníci. Celý videomapping je zcela 

ojedinělý také svým přesahem do 

jiných uměleckých oborů. Klíčová je 

především synchronizace světelných 

efektů a animací s choreografií 

a živým vystoupením herečky Marie 

Tučkové. Unikátní je také světelný 

kostým z dílny kostýmní výtvarnice 

a herečky Ha Thanh Nguyenové. 

Ten je rovněž nedílnou součástí 

představení a hraje společně s video-

mappingem, herečkou a hudbou. 

„Technicky nejtěžším úkolem bylo pro 

nás právě skloubit živé prvky s těmi 

světelnými. Zapojit do hry několik 

zdánlivě nesourodých komponentů, 

včetně několika zásadních rekvizit, 

vše pečlivě naplánovat a časově 

nastavit tak, aby show tvořila jeden 

velký a jednolitý celek a vše fungovalo 

v symbióze,“ říká Jan Hrdlička, zakla-

datel skupiny 3dsense. 

Grafika a animace představení byly 

inspirovány kresbami malých pa-

cientů Kliniky dětské hematologie 

a onkologie FN Motol. „Dalším, velmi 

náročným úkolem pro nás bylo docílit 

co nejcitlivějšího pojetí těžké proble-

matiky. Od počátku jsme proto vše 

konzultovali s rodiči nemocných dětí, 

kteří byli přítomni po celou dobu 

příprav projektu. Navíc, kresby, které 

jsme pořídili v Motole společně se 

zdejšími skutečnými pacienty, se staly 

předlohou pro vizuální podobu video-

mappingu, který jsme v neděli před-

stavili veřejnosti,“ říká Jan Hrdlička. 

Evropský projekt Den dětské onko-

logie vznikl za účelem podpory 

dětských pacientů a jejich rodin 

bojujících se zhoubnými nádory. Jeho 

hlavním cílem je zvýšit povědomí 

o léčbě nádorových onemocnění 

dětí a mládeže, jejím následkům 

a pomoci usnadnit malým pacientům 

integraci do společnosti. V Evropské 

unii přibývá okolo 15 000 dětských 

onkologických pacientů ročně, a až 

3000 dětí ročně svým onemocněním 

podlehne. Přesto je výzkum dětských 

malignit dlouhodobě podfinancován, 

protože problematika dětské nádorů 

není bohužel primárně v zorném poli 

farmaceutických firem.
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tipy pro zdraví
v každém Čísle vám přinášíme tipy naší redakce. jedná se o produkty 
pro vaše zdraví, nebo takové, které (nejen) vám mohou udělat radost. 
i tentokrát je to výběr velice pestrý!

Text: redakce Foto: archiv

Přípravek Celaskon tablety 250 

mg obsahuje 250 mg vitaminu C 

(kyseliny askorbové). Organismus 

si ho není schopen tvořit sám, 

proto se musí přijímat v potravě. 

Přípravek Celaskon tablety 250 

mg užívají dospělí a děti k preven-

ci nebo k léčbě stavů nedostatku 

vitaminu C v organismu, zejmé-

na v období zvýšených nároků 

(v dětství při růstu, v těhotenství, 

při kojení, při namáhavé práci, 

sportu, infekčních nemocech, 

v rekonvalescenci po infekčních 

nemocech, těžkých úrazech, popá-

leninách a rozsáhlých operacích, 

při jednostranné stravě, ve stáří, 

u kuřáků apod.). V kombinaci s ji-

nými antioxidanty (látky působící 

proti oxidaci) je podáván k ome-

zení škodlivého vlivu volných 

radikálů (antioxidační působení).

Cena: 112 Kč

Problémy krční páteře nám 

mohou výrazně omezovat život-

ní styl. V této knížce se dozvíte 

o možnostech autoterapie a pre-

vence. Jestliže jste již zažili nepří-

jemné bolesti v oblasti krční páteře 

nebo vyzařování příznaků až do 

horní končetiny, pak víte, že pří-

znaky mohou někdy pominout po 

několika měsících, nebo dokonce 

letech. Nebo jste mohli přijít na to, 

že léčebné přístupy často ovlivnily 

vaši bolest, ale bolest se časem 

vrátila, aby vás zase znova obtě-

žovala. Navzdory skutečnosti, že 

právě docházíte na nejlepší léčbu, 

si můžete přečíst tuto knížku, pro-

tože máte neustále bolesti, které 

nemizí.

www.mckenzie.cz
Cena: 179 Kč

První nehormonální 

tabletka s unikátním 

složením účinných látek 

jako jsou CELcomplex, 

vitamin D3, hořčík a vita-

min C. Len setý, který je 

významnou složkou CEL 

complexu, přispívá k posí-

lení svalů pánevního dna, 

jejichž ochabnutí je častou 

příčinou nedobrovolného 

úniku moči. Tento problém 

trápí spoustu žen, ať již 

po 50. roku, ale také po 

těhotenství, následkem obe-

zity, operace či nadměrné 

fyzické zátěže. INCOVENAL 

COMFORT společně 

s pravidelným cvičením 

pomůže posílit svalstvo 

pánevního dna. 

Cena: 470 Kč
www.incovenal.eu

Celaskon:

tablety pro 
zdraví

léčíme si 
bOlesti 
krční páteře 
sami

inCOVenal 
ComFort
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inzerce

Přípravky řady Betaglukan určené dětem
Přispívají k normální funkci imunitního systému.

Obsahují přírodní kvasničný betaglukan v čistotě minimálně 70%.

www.gynpharma.cz

Betaglukan JunIOR
Pro děti od 3 let a mladistvé.
Doplněk stravy pro děti a mladistvé obsahující 100 mg 
betaglukanu a 10 mg nukleotidů. Dále obsahuje 
40 mg vitaminu C a 5 mg zinku ve formě laktátu 
přispívající k normální funkci imunitního systému 
a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Tobolku lze roztrhnout a obsah vsypat do jídla či pití.

V balení 30 tobolek v ceně cca 200 Kč.
Doporučené dávkování 1 tobolka denně.

nOVInka

doplněk stravy

doplněk stravy

glukÁnek sirup
pro děti od 1 roku věku. 
S pomerančovou příchutí s dostačující denní 
dávkou betaglukanu v 1 kávové lžičce. Oproti 
houbovým betaglukanům nemá jejich 
typickou vůni a chuť a děti jej lépe snášejí. 
Sirup neobsahuje žádné známé škodlivé 
konzervační látky. Doporučujeme užívat 
nejméně 3 měsíce. Jako sladidlo je použita 
fruktóza. Neskladovat v lednici!

V balení 150 ml v ceně cca 180,-Kč.

Další přípravky s betaglukany.
Více na www.gynpharma.cz

www.glukanek.cz
www.betaglukan.cz, www.nukleotidy.cz

Medisana FTN je infračervený 

bezkontaktní teploměr, který 

vám snadno a rychle změří tep-

lotu vašeho těla i okolí. Pomocí 

nové infračervené technologie 

dokáže teploměr změřit i jiné 

předměty, jako jsou například 

kojenecké láhve, pokrmy, voda 

do koupele... Teploměr měří vše 

v rozmezí teplot od 0–100 °C.

Cena: 879 Kč

Polomastný, lehký hydratační krém. 

Díky vysokému obsahu minerálních lá-

tek pleť výrazně zpevňuje. Denní krém 

je vhodný pro všechny věkové katego-

rie. Obsahuje avokádový a jojobový 

olej, který zpevňuje a vyživuje pokožku. 

Bataglukan chrání pokožku proti 

vnějším vlivům. Neobsahuje ropné 

látky a oleje a je vhodný pro normální, 

smíšenou, suchou i citlivou pleť. Krém 

Ryor je dermatologicky testován.

Cena: 95 Kč

Výrazné postavy české medicí-

ny měly vždy smysl pro humor. 

Přesvědčí vás o tom kniha zná-

mého lékaře a spisovatele MUDr. 

Svatopluka Káše, který přibližuje 

životní osudy 31 známých českých 

lékařů a spoustu veselých příběhů 

i historek, v nichž hrají hlavní roli.

Cena: 229 Kč

bezkontaktní 
teploměr 
meDisana Ftn

ryor:

mořská řasa o lékaříCh 
Vesele  
i vážně
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rozhovor s mudr. václavem procházkou, ph.d.  
o patáliích se zařazením autologní transplantace 
kmenových buněk při léČbě kritické ischemie dolní 
konČetiny do úhradové vyhlášky.

Text: redakce Foto: archiv

Pane doktore, co se stalo, proč od 
nového roku hrozí amputace?
Naší snahou bylo zvrátit nepříznivý 

vývoj počtu amputací v ČR, který 

nyní z důvodů kritické končetinové 

ischemie a syndromu diabetické 

nohy dosahuje jedenáct tisíc za rok. 

K tomu účelu měla přispět i aplikace 

koncentrátu kostní dřeně u pacientů 

bez možnosti revaskularizace. Tato 

léčba stále není v úhradové vy-

hlášce, to znamená, že jí nemá kdo 

zaplatit. To je hlavní problém. 

Jak to tedy dosud fungovalo,  
z jakých peněz to bylo hrazeno?
Měli jsme peníze z grantu Moravsko-

slezského kraje, Technické agentury 

České republiky (TAČR) a z vlastních 

zdrojů. Věděli jsme, že peníze dojdou 

a v polovině loňského roku jsme za-

zbytečné amputaCe 
dolníCh končetin? 
politikaření  
a DemagOgie

žádali o zařazení léčby do úhradové 

vyhlášky. Vyslali jsme jasný vzkaz, že 

metoda je aplikována v mnoha ze-

mích, podle desítek klinických studií 

prokazatelně funguje, je bezpečná 

a účinná a nic tak nebrání tomu, aby 

byla hrazena z veřejného pojištění. 

Bohužel to tam stále není.

Proč to tedy dosud není hrazeno 
z veřejného pojištění? Co se stalo?
Hlavním problémem je, že se do celé 

problematiky vložili někteří poslanci 

z hnutí ANO a fatálně zpochybnili 

léčbu. Je skandální, že politici vstou-

pili do odborného světa, popřeli vě-

decké studie i názor čtyř odborných 

společností. A bohužel jim dopřála 

sluchu také některá média. 

Takže několik poslanců zastavilo 
účinnou léčbu?
Máte pravdu. Díky poslancům 

Nyklovi, Janulíkovi, Vyzulovi a Hovor-

kovi hrozí nyní amputace. Ale 

určitou roli sehrála také informace, 

že lze kmenové buňky zpracovávat 

na jednom místě – v Ústavu experi-

mentální medicíny prof. Sykové – 

což by prý bylo o dost levnější. Tuto 

zprávu odborné společnosti vyvrá-

tily, ale celý systém je moc pomalý, 

a tak už se to nedalo vrátit. Zvlášť 

díky zpolitizovaní celé problematiky.

Jak to hodnotíte jako lékař  
a výzkumný pracovník?
Je to bezprecedentní příklad, kdy 

díky politikaření a demagogii trpí 

čeští pacienti. A také vzkaz pro 

všechny ostatní lékaře, že se to 

kdykoliv v budoucnu může dotknout 

jich. Stačí ve Sněmovně svolat tis-

kovku, napsat pár tweetů a oznámit 

nějaký blábol, který se těžko ověřu-

je. Vím, že o peníze jde vždy až na 

prvním místě, a to je zde největší 

paradox. Naše léčba je ve výsledku 

úspornější. Když si spočítáte, kolik 

stojí amputace a následná zdravot-

ní péče, zjistíte, že jsou náklady na 

amputaci 4 až 5krát vyšší než naše 

metoda. 

Co bude dál?
Ještě v prosinci loňského roku se 

z iniciativy náměstka Phillipa setkaly 

všechny zainteresované společnosti 

na půdě ministerstva zdravotnictví 

a konstatovaly, že je třeba léčbu 

hradit z veřejného pojištění, a znovu 

zopakovaly, že jde o léčbu lege 

artis! Zároveň všechny odborné 

společnosti podaly návrhy na za-

řazení léčby do úhradové vyhlášky. 

Požádali jsme o podporu poslance 

z Výboru pro zdravotnictví. Část 

problém pochopila a podporuje 

nás. K mé lítosti předseda výboru 

poslanec Vyzula z ANO stále nepo-

chopitelně odmítá zařazení léčby 

mezi standardní úhrady. Přitom, jak 

už jsem napsal, by pojišťovny ušet-

řily ročně desítky milionů.

A kdy se tedy pacienti dočkají 
znovu léčby pomocí kmenových 
buněk?
My prosazujeme, aby se léčba dosta-

la co nejrychleji do úhradové vyhláš-

ky, všechny podmínky jsou splně-

ny. Teď to závisí na ministerstvu 

zdravotnictví. Znovu opakuji, že už 

od 1. ledna jsou pacienti zbytečně 

vystaveni hrozbě amputací.
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lékaři v Česku provedli unikátní zákrok, který 
představuje obrovský pokrok v oČní medicíně. nová 
léČba je nadějí pro pacienty, které mohl donedávna 
zachránit před oslepnutím jen chirurgický zákrok. 
prvním pacientem se stal kanaďan, který přijel do brna 
speciálně kvůli tomuto zákroku. 

Text: redakce Foto: archiv

37www.hospitalin.cz

P acient trpěl onemocněním 

sítnice, které se projevuje 

zkresleným nebo zhoršeným 

viděním. Takzvaná vireoma-

kulární trakce postihuje převážně 

starší lidi. Komplikuje běžné denní 

činnosti jako řízení auta, čtení či roze-

světová léčba sítniCe 
poprvé v česku

znávání tváří. Může vést i k prasknutí 

a poškození sítnice.

Nová biologická metoda 
má budoucNost
Lékaři oční kliniky NeoVize jako první 

v Česku provedli aplikaci okriplaz-

minu. Plazmin si lidské tělo vytváří 

samo, pokud je ho nedostatek, nově 

lze enzym pacientovi podat injekčně 

přímo do sklivce.

„Tato metodika se již používá v USA 

nebo třeba v Německu, u nás se ale 

jedná o zcela první aplikaci,“ popisuje 

primářka brněnské oční kliniky MUDr. 

Věra Kalandrová.

operace trvá okamžik, 
přesto s časem o závod
Celý zákrok trvá asi pět minut, z toho 

injekční podání enzymu 10 vteřin. 

Nutné je však věnovat speciální péči 

účinné látce, která je dodávána ze 

zahraničí. Podléhá přísným pravidlům 

pro logistiku, na sále je důležité efek-

tivně pracovat s časem, aby okriplaz-

min zůstal účinný. První aplikace 

proběhla bez komplikací.

inzerce



Text: redakce Foto: archiv

Pardubický lékař v indii: 

operaCe za  
3 minuty
jako v továrně na oČní operace. tak si skoro musel 
připadat jiří blažek v největší oČní nemocnici světa 
aravind eye hospital v jihoindickém městě madurai, kde 
absolvoval měsíČní stáž s výukou operace katarakty 
(šedého zákalu) bez použití ultrazvuku. metodou, která 
je hojně využívaná v zemích třetího světa.

T amní lékaři jsou schopni 

za jeden den odoperovat 

přibližně tolik pacientů se 

šedým zákalem, jako se 

operuje denně v celé České repub-

lice. Ti nejzručnější zvládnou jednu 

operaci i za tři minuty. „Na jednu 

stranu to vypadá jako fabrika. Ale zá-

roveň velmi dbají na to, aby výsledek 

byl naprosto kvalitní,“ říká Jiří Blažek, 

lékař očního oddělení pardubické 

nemocnice, jenž byl vůbec prvním 

Středoevropanem na této stáži.

Předloni pracoval v Keni v rámci 

projektu Itibo. Jeho manažer Aleš 

Bárta by rád péči rozšířil i o někte-

rou elektivní operativu včetně oční 

problematiky. „Vybavení by bylo 

evropské, nicméně v tamních podmín-

kách určitě nepůjde operovat vždy 

jen moderním způsobem s použitím 

ultrazvuku. Mnohdy se neobejdeme 

bez použití starších metod z pohledu 

Evropana,“ říká Jiří Blažek a dodává: 

„Příkladem je klasická manuální 

extrakapsulární extrakce katarakty. 

Tuto v minulosti velmi efektivní chirur-

gickou metodu s potřebou minimální-

ho nástrojového vybavení a vlastně 

bez jakýchkoliv přístrojů se můžete 

naučit už jen na několika místech, a to 

mimo Evropu. Tak jsem oslovil čtyři 

různá pracoviště a možnost stáže 

v Indii mi přišla nejlepší.“

Obětoval měsíc dovolené a vyrazil 

se učit do Indie operovat metodou, 

která se u nás od devadesátých let 

již nepoužívá. „V chudých zemích 

ale mnoho lidí na operaci ‚západním‘ 

způsobem nedosáhne. Takže tam 

tuto metodu dovedli k dokonalosti 

a nadále ji využívají. Díky ní mohou 

vidět miliony lidí. Je výrazně levnější,“ 

říká Blažek. 

Administrativu spojenou s operací 

mají na starosti sestry. Chirurg hned 

po skončení výkonu postupuje 

k dalšímu stolu a operuje dalšího 

pacienta. Je schopen odoperovat  

i 12 lidí za hodinu. V Aravind Eye 

Hospital se tak v počtu operací po-

hybují v úplně jiných číslech, než na 

jaká je zvyklý český lékař.  Zatímco 

u nás největší kliniky udělají několik 

desítek operací katarakty za den, 

oni jich při standardním provozu 

zvládnou kolem 600, při velkém ná-

poru pacientů ale i podstatně více.

Organizace začínala s 20 lůžky, 

nyní má šest poboček s několika 

sty lůžky, a například v příštím roce 

chtějí otevírat další s 800 lůžky. 

Klinika slouží i jako obrovské oční 

výukové centrum pro celý svět. Má 

svou komerční část, z níž dotuje 

levnější operace pro chudé. O platbě 

si rozhoduje sám pacient. 

„Ze začátku mi to trvalo asi hodinu, 

postupně jsem se dostal na poloviční 

čas. Ale k tříminutovým operacím se 

člověk propracuje až po stovkách vý-

konů,“ popsal své zkušenosti Blažek. 

„Samozřejmě po návratu z Indie jsem 

tuto metodu nepoužil ani jednou. 

Ale věřím, že jednou ji využiju. Třeba 

na misi v Keni.“

díky nové metodě se daří zachraňovat ještě více životů.

Zemědělské technice se věnujeme již od roku 1837 
a té zahradní přes padesát let. Z bohatých zkušeností 
a velkého důrazu na průběžný vývoj pramení  
spolehlivost, hospodárnost, výkonnost a dlouhá 
životnost našich strojů. S nimi i vám radost při 
péči o zahradu vydrží po dlouhá léta.

www.StromPraha.cz, www.JohnDeere.czfacebook.com/StromPraha.cz
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Text: redakce Foto: archiv

k jaru  
patří detox
přicházející jarní měsíce mnoho z nás inspirují k jarnímu úklidu, neměl by 
se ale týkat jen bytu Či domu, ale také těla. v zimě jsme méně sportovali 
a více jedli, a proto přichází ten správný Čas, vrátit se ke zdravým 
návykům. a ideální je zaČít detoxem.

N aši předkové věděli, jak 

důležité je držet půst,  a tak 

je můžeme následovat. 

Samozřejmě to není nutné 

čtyřicet dní, ale např. tři dny bez jídla 

nastartují náš metabolismus a po-

mohou odlehčit. Nejlepší je při půstu 

pít jen čistou vodu a bylinkové čaje, 

pokud je to ale pro někoho příliš těžké, 

je možné nasadit ovocné či zeleninové 

šťávy, nikoli však slazené džusy.

pravidelNě, lehce,  
vyvážeNě
Po několika dnech hladovění 

bychom si ale rozhodně neměli dát 

svíčkovou se šesti, naopak. Lehká 

jídla a malé porce šestkrát denně  

– to je to, co pomůže našemu trávení 

i hubnutí. Dobré je také vynechat 

maso, jelikož při trávení příliš mnoha 

bílkovin se v našem těle usazují 

špatně odbouratelné odpadní látky.

Naopak jinde budeme muset přidat. 

Pokud se často cítíme nafouklí, 

je dobré přidat do jídelníčku více 

vlákniny. Nejlepším postupem je 

ubrat z jídelníčku bílou mouku 

a nahradit ji celozrnným pečivem. 

Překvapením jistě není, že čím více 

budeme jíst zeleniny, tím lépe. Samo-

zřejmostí by mělo být vynechání 

alkoholu, kofeinu i jiných návy-

kových látek.

Zajímavou součástí našich jídel se 

může stát také skvělý detoxikační 

pomocník – spirulina. Tato nutričně 

nabitá mořská řasa je k dostání 

v obchodech se zdravou výživou 

ve formě zeleného prášku, který je 

zdrojem bílkovin a obsahuje po-

třebné aminokyseliny. Spirulina je 

bohatá na antioxidanty, vitaminy 

a minerály, má tolik železa jako 

červené maso, spoustu enzymů 

a obsahuje omega-3 mastné kyse-

liny, pomáhá při alergiích, zlepšuje 

stav pleti a vlasů, detoxikuje. Přidat ji 

můžete skoro do všeho.

půst Nestačí, musíme  
se hýbat
V dnešní době je ale samozřejmě 

těžké myslet na všechna jídla, 

v zápřahu pracovního dne málokdo 
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stihne ještě připravit šest kvalit-

ních jídel a v klidu si je vychutnat 

v pravidelných intervalech. V tom 

může pomoci kúra Neera Detox. 

Jedná se o prověřený detoxikační 

program, který obnovuje tělu jeho 

optimální zdraví. Obsahuje pouze 

přírodní složky, žádné umělé pří-

davky, barviva ani konzervanty. 

Tato detoxikační kúra je naprosto 

bezpečná, pokud se provádí podle 

návodu. Jejím základem je vyne-

chání pevné stravy a detoxikovaný 

pije nápoj Neera, čistou vodu, čaj 

Triphala, slabé bylinkové čaje a ráno 

teplou slanou vodu. Pokud se 

vydržíte postit 7–10 dnů, na jaro jste 

opravdu připraveni – a na hubnutí 

do plavek taktéž.

Všechny rady by ovšem nebyly 

k ničemu, pokud do našeho živo-

Zvýšením prokrvení a okysličení 

sport skvěle funguje i při detoxika-

ci. Stimuluje lymfatický systém 

a vnitřní orgány, uvolňuje toxiny 

a zvýšeným pocením je pomáhá 

odplavit z těla pryč.

inzerce
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skoro okamžitý. Jsem narozena ve znamení Berana a jako taková, co si sama  
nevyzkouším, tomu nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DOPORUČUJI, vyzkoušejte  
Zlaté pastilky na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá
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ta zase nezapojíme dostatek 

pohybu. Běh, procházky, plavání, 

kolo, tanec, vyluxování celého 

bytu – ať už zvolíte jakoukoli po-

hybovou aktivitu, prospějete tím 

svému tělu ve všech ohledech. 
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LF UP: 
Rozumem 
a sRdcem
Lékařskou fakuLtu univerzity PaLackého označiLy 
hosPodářské noviny za nejLePší medicínu v české 
rePubLice. zePtaLi jsme se Proto jejího děkana Prof. 
mudr. miLana koLáře, Ph.d. na to, co děLá škoLu takto 
úsPěšnou. hovořiLi jsme aLe i o českém zdravotnictví 
a jeho ProbLémech.

Text: Johana Hovorková Foto: Pavel Konečný

LF UP byla zvolena Hospodářský-
mi novinami nejlepší lékařskou 
fakultou v ČR. Co byste označil za 
největší přednost vaší fakulty?
Za největší přednost Lékařské 

fakulty Univerzity Palackého v Olo-

mouci považuji ztotožnění celé 

akademické obce s mottem fakulty, 

které zní: Mente et corde (Rozumem 

a srdcem). Jsem přesvědčen, že 

každý člen akademické obce pova-

žuje fakultu za svou srdeční záleži-

tost, a toto se odráží ve výsledcích 

fakulty v celém spektru její činnosti, 

tedy vědecko-výzkumné, pedago-

gické i léčebně-preventivní. Lékař-

skou fakultu vnímám jako komplex 

tří uvedených základních oblastí, 

ke kterým je nutné přistupovat se 

stejným nadšením i odpovědností.

Jste děkanem fakulty, na které jste 
sám studoval. Jak se váš „celoživot-
ní vztah“ na vedení fakulty odráží?
Rád bych zdůraznil, že jsem hrdý na 

skutečnost, že jsem absolventem 

Lékařské fakulty UP v Olomouci. 

Vystudoval jsem Všeobecné lékař-

ství v letech 1982–1988. Už v době 

studií mě fakulta výrazně oslovila 

a současně jsem měl štěstí na řadu 

vynikajících pedagogů, kteří byli 

pro mne vzorem. Považuji za svou 

čest, že nyní mohu pro naši fakultu 

pracovat v pozici děkana, a učiním 

vše, co je v mých silách, aby LF UP 

nadále prosperovala.

Když srovnáte studenty, mezi které 
jste patřil i vy sám, s těmi dnešními 
– jaké vidíte hlavní rozdíly?
Domnívám se, že není rozdíl 

v základním přístupu ke studiu. 

Obory Všeobecné lékařství a Zubní 

lékařství jsou velmi náročné a jsem 

přesvědčen, že základním klíčem 

k úspěšnému vystudování je 

přístup, který je vyjádřen ve výše 

uvedeném mottu fakulty. Je nutná 

nejen určitá paměťová kapaci-

ta – spíše větší –, ale současně je 

nutné chtít vystudovat celým svým 

srdcem. Na druhé straně však 

zde určitý rozdíl je. Lékařské vědy 

se exponenciálně rozvíjí a nárůst 

nových poznatků je velmi vysoký. 

Je nutné si uvědomit, že v případě 

všeobecného lékařství je cílem 

fakulty připravit absolventy tak, aby 

se mohli věnovat jakékoliv lékařské 

specializaci. Studenti musí tedy 

projít všemi jednotlivými obory 

a současně je nutné najít příslušnou 

hranici poznatků, kterou musí 

absorbovat. Jedná se tedy o určitý 

kompromis mezi enormním roz-

sahem informací na straně jedné 

a základní přípravou budoucího 

lékaře na straně druhé. 

Považujete za problém odchod 
mladých lékařů do zahraničí?
Ano, je to významný problém, 

který je bezesporu nutné řešit. Při 

slavnostních promocích našich ab-

solventů se vždy každého jednotlivě 

ptám, kam nastupuje. Řada kolegů 

odpovídá, že míří do zahraničí. 

Obávám se tedy, že odchod těchto 

absolventů spolu s věkovým roz-

ložením lékařů v některých speci-

alizacích (např. praktické lékařství, 

kde hrozí v relativně krátké době 

nedostatek praktických lékařů) před-

stavují významný problém, na který 

je nutné reagovat. V této souvislosti 

oceňuji přístup ministerstva škol-

ství, které plánuje pro příští akade-
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mický rok navýšení počtu studentů 

prvních ročníků Všeobecného lékař-
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procent.
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budovy Teoretických ústavů a pře-

sunut děkanát lékařské fakulty 

a fakulta zdravotnických věd do 

společného areálu v olomoucké fa-

kultní nemocnici.

dobře připraveni pro povolání lékaře. 

I zmiňovaný odchod řady absol-

ventů českých lékařských fakult do 

zahraničí a jejich úspěšné uplatnění 

o tomto jistě svědčí. Domnívám 

se, že současná legislativní úprava, 

v jejímž rámci se uskutečňuje 

příprava dalších generací lékařů, 

je v celku vyhovující. Za problém 

však považuji nedostatečné finan-

cování výuky. To je zásadní věc, 

kterou bude nutné v nejbližší době 

velmi vážně řešit. Odborná úroveň 

českého zdravotnictví je podle mne 

žádný problém či překážku, s který-

mi jsem se setkal, nelze považovat 

za zásadní. Podle mého názoru 

je vše o dobré vůli a schopnosti 

se navzájem pochopit a najít 

společné řešení. Řada problémů 

vyplývala právě z nedostatečné 

informovanosti. Je velmi důležité 

řešit případné problémy v klidu, 

najít si čas na vzájemnou výměnu 

názorů, pochopit se a definovat 

nejvhodnější řešení, a to vždy 

z pohledu celé fakulty. Současně 

považuji za důležité, aby vedoucí 
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eXTRaKT ze 
zeLeNé KÁvY 
v boJi 
s NadvÁhou
Pokud se káva dostane do šáLku ve formě náPoje, 
Prochází Procesem Pražení. zeLenou kávu Praží někoLik 
minut Při vysoké tePLotě. díky Pražení získá káva 
Lahodnou chuŤ a vůni.

Text: redakce Foto: archiv

Pražení je však odpovědné za to, že 

v zrnkách kávy se zničí několik ak-

tivních složek, které mají blahodárný 

účinek na naše zdraví a v zelené 

kávě jsou ještě přítomny. Mezi ně 

patří i chlorogenové kyseliny. Ty tvoří 

až 7,0–10,0 % sušiny kávy Robusta. 

Při pražení se zničí až 70 % tohoto 

množství.

O pozitivních účincích chlo-

rogenových kyselin na lidský or-

ganismus se v posledním desetiletí 

publikovalo několik desítek studií 

a odborných článků. Ty nejdůležitější 

se zabývají vlivem chlorogenových 

kyselin na vstřebávání glukózy 

v tenkém střevě. Bylo prokázáno, že 

chlorogenové kyseliny ve velké míře 

snižují vstřebávání glukózy do buněk 

tenkého střeva. Studie odkryly i tu 

skutečnost, že dlouhodobé užívání 

rostlinných výtažků s obsahem vyšší-

ho množství chlorogenových kyselin 

vede ke snižování hmotnosti těla. 

Množství kalorií přijatých stravou 

v první řadě souvisí s obsahem cukrů 

v naší stravě, zejména proto, že náš 

jídelníček obsahuje mnohem více 

cukrů, než bychom potřebovali. Ne-

myslíme teď na jednoduchou glukózu 

na tuky a zabuduje je jako zásobní 

zdroj energie do tukové tkáně. A my 

tloustneme!

Na prevenci nadváhy a hubnutí se 

nám nabízí řešení, že pomocí chlo-

rogenových kyselin snížíme množství 

vstřebávání glukózy. Výtažek získaný 

zcela přirozenou cestou z bezkofei-

nové zelené kávy, v první řadě 

z   druhu Coffea canephora robusta, 

může obsahovat chlorogenové 

kyseliny v množství až 40–50 %. 

Tento výtažek se užívá 20–30 minut 

před hlavním jídlem dne. Aktivní 

molekuly chlorogenových kyselin se 

dostanou do tenkého střeva a zde na 

několik hodin uzavřou kanálky, přes 

které se molekuly glukózy z potravy 

vstřebávají do buněk tenkého střeva 

a odtud do krevního oběhu. Pokud 

se výtažek ze zelené kávy užívá 

pravidelně denně po dobu 2–3 měsí-

ců, v organismu by mohl vzniknout 

nedostatek glukózy a energie, ale ten-

to stav nenastane, neboť organismus 

zmobilizuje své zásoby a postupným 

odbouráváním uložených tuků si 

zajišťuje potřebné množství energie.

Výsledky účinku výtažků ze zelené 

kávy po dlouhodobém užívání podle 

klinických studií:

 • snížení tělesné hmotnosti

 • snížení BMI (body mass index)

 • snížení podílu tělesného tuku

Vysokokvalitní STRONG NATURE® 

Zelená Káva je vyráběna ze znač-

kové suroviny – z patentovaného 

speciálního extraktu ze zelené kávy 

– s obchodním názvem Svetol®, od 

francouzského výrobce NATUREX SA.

STRONG NATURE® 
Zelená káva se dá koupit za 
dostupnou cenu i u nás v lékárnách.
www.zelena-kava.cz

a fruktózu ze zeleniny a ovoce, ani 

na řepný nebo třtinový cukr, použí-

vaný jako sladidlo, ale na škrob. Je ve 

velkém množství přítomen v chlebu, 

pečivu, těstovinách, rýži a brambo-

rách. Škrob je dlouhý řetězec mole-

kul glukózy, který se během trávení 

rozštěpí na množství samostatných 

molekul glukózy. Glukóza a fruktóza, 

ať už získaná přímo z ovoce a ze-

leniny, nebo rozštěpením řepného 

cukru či škrobu se v trávicím procesu 

vstřebává do organismu v tenkém 

střevě. V závislosti od našeho život-

ního stylu, část vstřebané glukózy 

náš organismus využije jako zdroj 

energie a zbytek po komplikovaných 

fyziologických procesech přeměňuje 

intime44
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Čeští zdravotní 
odborníci  
v zambii podRuhé
v ListoPadu 2014 vysLaLa charita čr už Podruhé české odborníky v obLasti Péče 
o matku a dítě do mongu v zambijské záPadní Provincii. tříčLenný tým zdravotníků 
doraziL do hLavního města Lusaky za PLáPoLání vLaječek, děLobuchů a všeobecného 
veseLí. veškerá veřejná Prostranství byLa oděna do zeLené, červené, černé 
a oranžové – tedy čtyřkoLóry zambijské vLajky. ano, Právě se konaLy osLavy 
Padesátého výročí nezávisLosti zambie. 

Text: Jitka Kozubková Foto: archiv

O dborníci a jejich průvod-

kyně, pracovnice Charity 

ČR, nechali oslavy za se-

bou a místním dálkovým 

autobusem se vydali na západ, do 

Mongu. Cílem cesty byla všeobecná 

nemocnice Lewanika, kde čeští lékaři 

a dětská sestra pracovali tři týdny 

s místními kolegy na zlepšení péče 

o matku, novorozence a malé děti.

Česká tříčlenná posádka dorazila 

v téměř stejném složení jako v roce 

předchozím. Konkrétně se jednalo 

o MUDr. Petra Švába, vedoucího 

týmu českých lékařů, primáře oddě-

lení gynekologie a porodnictví Kar-

lovarské krajské nemocnice s třinác-

tiletou působností v Botswaně, dále 

o MUDr. Jiřího Halbrštáta, dětského 

a novorozeneckého lékaře z Ústavu 

péče o matku a dítě v Praze-Podolí 

a Martinu Šimůnkovou, dětskou sest-

ru s praxí na novorozenecké jednot-

ce intenzivní péče v Podolí. 

Neonatolog Jiří Halbrštát se sestrou 

Martinou Šimůnkovou pracovali 

zejména na oddělení šestinedělí. Ve-

doucí lékař Petr Šváb se soustředil na 

dění na porodním oddělení a na sále. 

Významnou částí pracovní náplně 

českých zdravotníků byla odborná 

výuka porodních asistentek a ně-

kterých lékařů nemocnice.  Nejzá-

važnější porodnické komplikace, se 

kterými se podle názoru doktora 

Halbrštáta český tým v nemocnici 

během svého pobytu setkal, byly 

epizody spojené s krvácením. Patřily 

k nim předporodní a poporodní krvá-

cení,  ale také eklampsie a hyper-

tenze. Z dvanácti případů, které čeští 

experti pomáhali řešit, byla s krvá-

cením spojena zhruba polovina.

K nejčastějším novorozeneckým 

komplikacím podle doktora Halbrštá-

ta patřily zvláště ty spojené s novo-

rozeneckou asfyxií (dušení).  Tyto 

děti vyžadovaly resuscitaci na sále. 

Z hlediska ukazatele nemocnosti 

invitae46



Jako nejsmysluplnější zásah vy-

hodnotili čeští zdravotníci struk-

turovanou výuku resuscitace 

a neodkladné péče, strukturovaný 

přístup k pacientům a školení pomo-

cí scénářů. V tomto ohledu doktor 

Halbrštát vyzdvihl přístup zambij-

ských posluchačů. V českém kul-

turním prostředí metoda takzvaných 

scenário training (tedy školení podle 

určitého scénáře) někdy vyvolává 

mezi studenty rozpaky. Zambijští 

zdravotníci však přistupují k výuce 

bez předsudků, přirozeně a rádi se 

do ní aktivně zapojují.

Jeho dojem potvrdila i staniční sest-

ra porodního oddělení nemocnice 

Lewanika, řádová sestra Lufunda. 

Podle ní je patrné, že díky působení 

českého týmu se standard práce na 

oddělení významně zlepšil.

bylo statisticky zajímavé narození 

dvou dětí s omfalokélou (vrozenou 

vývojovou vadou, při které se 

nedostatečně uzavře břišní stěna 

v oblasti pupku), na které lékař 

v evropské praxi příliš často nena-

razí. Další stavy, které se v dnešní 

době v Evropě vidí jen málokdy, ale 

český tým se s nimi v Mongu setkal, 

byla hrozící natržení dělohy ve velmi 

pokročilém stadiu.

Charita ČR podporuje rozvojové 

aktivity v Mongu dlouhodobě. Dok-

tor Halbrštát míní, že právě i díky 

charitním projektům je možné vidět 

v nemocnici Lewanika a obecních 

klinikách ve městě určité pokroky. 

Lékař také upozornil na fakt, že je 

někdy těžké přimět zambijské ko-

legy, aby nabyté dovednosti oprav-

du aplikovali v praxi. 

WWW.TOWERPARK.CZ
Mahlerovy sady 1 / 130 00 Praha 3 / +420 210 320 081

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLF
KLUZIŠTĚ

Kontakt: OBLACA RESTAURANT
TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
www.towerparkpraha.cz/restaurace/

Již samotný vstup do recepce TOWER PARK PRAHA na-

značuje, že vás čeká něco výjimečného. Luxusní prostředí, 

welcome drink a pak už jen vyjet do oblak. Patro restau-

race OBLACA tvoří tři kabiny, jejichž moderní design 

nikterak neruší jedinečný výhled, a tak se stačí jen usadit 

a nechat své chuťové pohárky vybírat z propracovaného 

sezonního menu hlavní restaurace. K čerstvým pokrmům 

patří neodmyslitelně výběr těch nejlepších vín a českého 

piva. Druhou kabinou je Café s pohodlnými boxy, lákající 

k posezení. Celý koncept pak doplňuje Bar OBLACA, kde 

připravují nabídku z destilátů mimořádné kvality. Krátce 

po svém otevření získal bar cenu v Czech Bar Awards 

2012 v kategorii „Nejlepší design Bar“. V barové nabídce je 

kromě evergreenů i vlastní výroba, především pak drinky 

s kouřovými efekty. Přejeme nebeské zážitky, blažený 

úsměv na tváři a dobrou chuť.

Unikátní restaurační komplex OBLACA ve zrekon-
struované Žižkovské věži láká své hosty nejen na skvělý 
gastronomický zážitek, ale také na jedinečný výhled na 
stověžatou Prahu. Poloha přímo vybízí k posezení a poko-
chání se neuvěřitelným pohledem z výšky 66 metrů. 
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Sledování  
SrdeČní  
ČinnoSti
v tomto Pokračování seriáLu o Přístrojích se zaměříme na diagnostické 
zdravotnické Přístroje Pro snímání, záznam a částečně i vyhodnocení srdeční 
činnosti. každý z nás se může s takovým Přístrojem nejčastěji setkat Pod názvem 
eLektrokardiograf, a to u interního Lékaře v PříPadě, že máme Potíže se srdcem. 
zakončení sLova na – graf je tyPické Pro tyto Přístroje jako takové. zatímco  
– graf je Přístroj, tak – gram Představuje grafický záznam LibovoLného Průběhu. 
v PříPadě eLektrokardiogramu se tedy jedná o záznam Průběhu eLektrických 
naPětí, rozdíLů tzv. PotenciáLů. veLmi často se však můžeme setkat s názvem ekg 
Pro obojí z obLasti tzv. zdravotnického, či Lékařského žargonu. 

Text: Ing. Jiří Hozman, Ph.D. Foto: archiv

Z  hlediska technického principu činnosti přístroje 

se vždy jedná o tzv. zesilovač (hlavní součást 

elektrokardiografu), tj. elektronický obvod, který 

je schopen nízkou úroveň signálu (konkrétně 

u elektrokardiogramu se jedná o úroveň 1000x menší než 

např. napětí 4,5 V baterie) zvýšit (zesílit) na úroveň jedno-

tek voltů, která je vhodná pro další zpracování a zejména 

vizualizaci. Každý takový zesilovač má vstupní a výstupní 

svorky. Na vstupní svorky přivádíme pomocí kabelů, tzv. 

svodů (jejich konce bývají označeny písmenem a číslem 

též barvou) napětí z jednotlivých elektrod umístěných na 

povrchu těla (u níže uvedených tzv. ručních provedení 

EKG monitorů je možné použít místo kabelů a nalepo-

vacích elektrod vestavěné kontaktní plošky pouze pro 

palce). A protože elektrod je více, musí být v elektrokardi-

ografu zajištěno pravidelné přepínání jednotlivých elek-

trod, abychom mohli všechna napětí z elektrod sledovat 

na jednom časovém záznamu pod sebou. Na výstupu 

zesilovače pak máme k dispozici signál o napětí jednotek 

voltů, který můžeme zobrazovat na vhodném zobrazova-

cím zařízení, a to většinou ve formě jednoho až několika 

řádků. Elektrokardiograf jako diagnostický přístroj musí 

mít takové technické parametry, které zajistí, že nedojde 

k ovlivnění elektrokardiogramu. Dále musí elektrokar-

diograf umožňovat změnu posuvné rychlosti záznamu 

v několika stupních a též musí být zajištěna definovaná 

citlivost na svislé ose zobrazované křivky napětí snímané-

ho elektrokardiogramu. Na výstupním záznamu pak musí 

být uvedeny údaje, podle kterých je možné rozpoznat 

podmínky, za jakých došlo k záznamu elektrokardiogramu. 

Z hlediska velikosti, účelu a provedení elektrokardiografu 

rozlišujeme samostatný přístroj pro použití na klinice, 

přístroj pro domácí použití jako tzv. ruční provedení v kom-

binaci s měřením srdeční frekvence – komerčně dostupné 

pod názvem např. ruční EKG monitor nebo monitoring 
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příklad s AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových. Ten pomáhá
především pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve, tzv.
tromboembolickou nemocí. Vedle toho je ale v kontaktu třeba
s Kapkou naděje Venduly Svobodové. Běžnou praxí je v ne-
mocnici kontakt s dobrovolníky, kteří se snaží pomáhat zvláště
dětským pacientům – nedávno  třeba prostřednictvím  lout-
kových představení. „Velmi vítáme každou příležitost, která
pomůže nabourat zavedenou představu o ne mocnicích coby
pochmurných či anonymních místech. U nás dobře víme, že
humor a dobrá nálada jsou všeléky, a proto se snažíme ús-
měvy na tvářích našich pacientů maximálně podporovat,“
uvedla Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči FN Hradec Králové. Nemocnice o svých aktivitách pravi-
delně informuje na webových stránkách nejen články a tisko-
vými zprávami, ale i prostřednictvím videí z jednotlivých od-
dělení,  která  nastíní  okruh  zájmu  pracoviště  obecně  i jejich
současné směřování. Dále vydává vlastní informační časopis
SCAN. V minulém měsíci v nemocnici proběhla reakreditace
FN SAK.

Fakultní nemocnice Hradec Králové naplňuje svůj historický
odkaz v těsné spolupráci a Lékařskou fakultou v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery, jako je Vojenská
lékařská akademie J. E. Purkyně a Farmaceutická fakulta UK.
Náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východ-
ních  Čechách,  ale  i v celé  České  republice.  Na  23  klinikách
s více než 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 40
tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně
je v nemocnici ošetřeno necelých 700 tisíc pacientů. Jsou zde
prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými tech-
nologiemi v oblasti diagnostiky i léčby a léčebnými výsledky
snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi
v Evropě. Nemocnice měla k loňskému roku celkem 4656 za-
městnanců.  I dnes  pro  její  pracovníky  platí  to,  co  platilo  při
jejím zrodu, a to následující zásada: „Blaho nemocných budiž
každému nejvyšším příkazem“.

Text: Lucie Malá
Foto: archiv

Léky jsou volně prodejné v lékarně.

PŘI POTÍŽÍCH SE ŽLUČNÍKEM
A TRÁVENÍM.

FEBICHOL®

Lék ke zmírnění trávicích potíží 
u osob s chronickou poruchou 
vylučování žluče.
FEBICHOL JE CHOLERETIKUM, to 
znamená léčivo zvyšující vylučování žluče. 
Každá tobolka Febichol obsahuje 100 
mg léčivé látky fenipentol (fenipentolum). 
Tobolky Febichol užívají dospělí k léčbě 
trávicích obtíží při chronických (vleklých) 
onemocněních jater a žlučových cest 
(poruchách činnosti žlučníku, vleklém zánětu 
žlučníku, vleklé tvorbě žlučových kamenů, 
vleklých onemocněních jater provázených  
trávicími obtížemi způsobenými poruchou 
nebo onemocnění žlučových cest) a stavech 
po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po 
zánětu jater (hepatitidě).nětu jater (hepatitidě).zán

www.febichol.cz

FEBICHOL®

ÚČINNĚ JIŽ 40 LET.

Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Léky jsou volně prodejné v lékarně.

PŘI POTÍŽÍCH SE ŽLUČNÍKEM
A TRÁVENÍM.

ORENZYM ®

Při poruchách trávení 
škrobovin, luštěnin, 
ovoce a zeleniny

ORENZYM JE DIGESTIVUM, to 
znamená léčivo podporující trávení. 
Je určen pro dospělé a děti už od 
3 let. Každá obalená tableta Orenzym 
obsahuje léčivou látku takadiastasum 
200 m.j. (0,03660 g).

www.orenzym.cz

ORENZYM ®

ÚČINNĚ JIŽ 40 LET.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
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srdeční činnosti apod., jako součást monitoru vitálních 

funkcí, jako součást defibrilátoru nebo jako součást růz-

ných snímacích prostředků pro sport apod.). Tomu pak 

také odpovídají možnosti diagnostiky, ale i cenová relace. 

Uvedli jsme si standardní použití elektrokardiografu, ale 

pokud nastane situace, kdy potíže z hlediska srdeční 

činnosti nejsou diagnostikovány pomocí elektrokardio-

grafu u interního lékaře v ordinaci, pak je vhodné použít 

tzv. dlouhodobé Holterovské snímání nebo dynamické 

zátěžové snímání elektrokardiogramu. Jedná se o pří-

stroje používané lékaři pro případy, kdy je třeba snímat 

elektrokardiogram jednak v jakékoli situaci během delší 

doby, nejčastěji 24 hodin a delší, a jednak při fyzické 

zátěži na ergometru (na šlapacím kole, které je možné 

řídit z počítače a vytvářet tak časový průběh zátěže – 

během šlapání je kolo různým způsobem brzděno). Oba 

přístroje jsou charakteristické tím, že jsou připevněny 

elektrody na přesně definovaná místa na povrchu těla 

a to s uvážením specifika snímání (při šlapání na kole 

nelze umísťovat elektrody na končetiny), dále je nejčastě-

ji okolo pasu připevněna vlastní záznamová jednotka 

(vlastně výše uvedený zesilovač s potřebnými dalšími 

Přijme všeobecné sestry s registrací, nástup 
možný ihned, třísměnný provoz, 5 týdnů 
dovolené, možnost závodního stravování, 
příspevěk na dovolenou, fi remní školka. 
Bližší informace podá personální oddělení 
na tel.: 326 742 012, 326 742 007.

Životopisy s průběhem předchozí praxe zasílejte 
na e-mail: marcela.blazejova@onmb.cz 
nebo petra.kocova@onmb.cz.

Oblastní nemocnice

Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

bloky podle účelu) a následně je prováděn záznam elek-

trické aktivity srdce. V případě Holterovského snímání je 

záznam prováděn dnes již na paměťovou kartu, kterou 

lze vložit do počítače a načíst celý záznam pomocí 

specializovaného počítačového programu. U zátěžového 

snímání má možnost lékař sledovat v každém okamžiku 

aktuální průběh elektrokardiogramu.

Nejčastěji se můžeme setkat s elektrokardiografem 

u interního lékaře. Existují však i situace, kdy je ohrožen 

život člověka, a pak je nutné takové přístroje použít pro 

včasnou diagnostiku činnosti srdce. Používá se kombina-

ce několika přístrojů jako tzv. monitor vitálních funkcí (na 

oddělení ARO a JIP) a nebo tzv. defibrilátor (ARO a JIP 

nebo tzv. automatický externí defibrilátor – AED ve ve-

řejných budovách a institucích) nebo kombinace moni-

toru vitálních funkcí a defibrilátoru v jednom přenosném 

kompletu (zdravotnická záchranná služba).

V jakémkoli provedení se vždy jedná o bezpečný 

zdravotnický prostředek, a tak se nemusíme obávat pří-

padných problémů během vyšetření. Kromě toho jsou tyto 

přístroje pravidelně ověřovány ve zdravotnických zařízeních 

ze všech možných aspektů a jejich spolehlivost je vysoká.

49www.hospitalin.cz



Luštěte s námi a vyhrajte jeden ze tří baLíčků přípravku ChLoreLLa.
Chlorella je tzv. zelená potravina, sladkovodní řasa, která obsahuje kompletní bílkoviny, všechny vitaminy skupiny b, vitamin C, 
vitamin e, minerály (zinek a železo) a obrovské spektrum dalších účinných látek.  obsahuje tedy všechny důležité živiny, které lidské 
tělo potřebuje. více informací na www.chlorellacentrum.cz
Výherci z č. 1–2 jsou Lenka Hejduková – Zámrsk, Tomáš Kubeš – Měčín, Světlana Janušová – Vsetín, Miroslava Frymlová – Lysá nad Labem

Znění tajenky, svoje celé jméno a úplnou adresu nám zašlete na e-mail: vyhry@gpmedia.cz,  
do předmětu napište HOSPITAL in, do 26. 3. 2015. Jména výherců zveřejníme v čísle 4/2015.

www.chlorellacentrum.cz 
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O váš objekt se postaráme  
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