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Není asi nic zvlá�tního na tom, �e v�dy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní
pøipomínkou bìhu èasu, pøichází èlovìku s vìt�í naléhavostí na mysl otázka, co
nás èeká v roce budoucím a jaký vlastnì byl ten rok, který jsme právì pro�ili.
Nalézt odpovìï na tuto otázku ov�em nebývá snadné a dnes je to je�tì o to tì��í,
�e vìdecký a technický pokrok i spoleèenský vývoj na pøelomu druhého a tøetího
tisíciletí se ubírají a� pøíli� rychlým tempem. Uèinit si dnes pøedstavu by� jen
o nejbli��í budoucnosti vy�aduje vedle hluboké informovanosti i notnou dávku
fantazie. A pak je tu je�tì otázka, z jakého úhlu se vùbec pokou�et o vizi nebo
hodnocení. Pluralita názorù a diskursù u� není jen programovým prohlá�ením,
ale realitou postmoderní doby a jakékoliv hledání jediné pravdy nepøichází
v úvahu. A tak mne napadá, �e pøedev�ím bych mìl øíci, �e ani tyto øádky nejsou
nièím víc, ne� jen prostým zamy�lením nad pro�itým rokem, zamy�lením, které
si neklade za cíl zodpovìdìt dosud nezodpovìzené otázky.

V mnohém mi ten leto�ní rok 2001 pøipomíná první roky 20. století. Tenkrát,
oslnìni rozvojem vìdy a technologií, si také lidé mysleli, �e technický pokrok
bude zárukou klidného vývoje svìta. Rozèarování pøi�lo brzy - v podobì 1. svì-
tové války. Zdá se, �e pouèení jsme si z toho nevzali. Jen filosofové v uplynulém
pùlstoletí pøipomínali, �e svìt je tøeba nazírat jinak. Ale málokdo jim naslouchal.
A kromì toho ani ti filosofové se v�dy neubránili iluzím vyvìrajícím z ideologií
(viz napøíklad Martin Heidegger, který ve ètyøicátých letech vìøil, �e záchrana
západní kultury pøed asiatismem pøicházejícím z Ruska, ale i pøed amerikanis-
mem, je dìjinným posláním Nìmecka). Pohodlnìj�í bylo nechat se vést a spoko-
jenì plout ve smìru vnucené konzumní orientace. A tak není divu, �e - øeèeno
slovy Karla Kosíka - �jako producent i obì� euroamerické kultury promìòuje
moderní èlovìk svùj �ivot v nepøetr�itý sled grimas, bojí se v�eho, co ohro�uje
jeho pohodlí a lituje ka�dé prome�kané pøíle�itosti, která mu slibovala vzestup

JAKÝ BYL ROK 2001

�Podle moderní vìdy je svìt kauzální
a pøedpovìditelný, a proto je vysvìtlitel-
ný. Pro novou vìdu to takto neplatí, pøed-
povìditelnost rozhodnì odmítá, stejnì
jako tradiènì chápanou kauzalitu. Post-
modernisté mluví místo o kauzalitì o �in-
tertextualitì�, èím� chtìjí øíci, �e ka�dý
text (jev, dìj) souvisí s ka�dým textem.
Shodují se v tom s teorií chaosu nové
vìdy, která poèítá s nìèím podobným:
�Motýl víøící dnes vzduch v Pekingu
mù�e v pøí�tím mìsíci zmìnit systémy
bouøí v New Yorku,� pí�e ve své knize
o chaosu J. Gleick.

Není-li kauzality a pøedpovìditelnos-
ti, není samozøejmì také objektivity, tak
jak ji chápala klasická vìda, proto�e
v poznávacím procesu není mo�no od-
dìlit subjekt a objekt. S tím by souhlasi-
la také nová vìda, i kdy� asi ne tak se-
bevìdomì jako postmodernisté. Spí�e by
se shodla s tìmi �mírnými� z nich, kteøí
po�adují vìdu soustøedìnou na èlovìka,
tedy v urèitém smyslu na �subjekt�, a ne
na chladný objekt, na lhostejné �vìci�
moderní vìdy. Moderní vìda tvrdila, �e
je pøísnì neutrální, �e nevná�í do pozná-
vacího procesu �ádné hodnoty. Bylo to
èasto sice spí�e pøání ne� skuteènost,
jako ideologie to ale fungovalo. Toto fa-
rizejství postmodernisté odmítají, odmí-
tají ale zároveò vìdì pøedepisovat nìja-
kou specifickou morálku nebo systém
hodnot (kromì obecné slu�nosti, vnitøní
morálky a obèanské ctnosti, dodávají
vìt�inou �mìkcí�), proto�e nemají �ob-
jektivní� kritéria dovolující rozli�it lep�í
èi hor�í hodnoty. Morálka je pøece vìcí
kultur, je tolik morálek, kolik je kultur,
a v�echny kultury mají stejnou hodno-
tu (...) Jediné, co lze od vìdy, èi spí�e
vìdce oèekávat, je, �e bude své hodnoto-
vé preference otevøenì a èestnì deklaro-
vat...�

Úryvek z eseje Du�ana Tøe�tíka �Vìda se
usmívá pod vousy�. In Tøe�tík D. Mysliti
dìjiny. Praha, Litomy�l : Paseka, 1999.
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(fejeton)
VÁNOÈNÍ ZPOVÌÏ

Poka�dé, kdy� se zkrátí den a pøiblí�í
doba nejkrásnìj�ích svátkù roku, ptám
se sám sebe, v èem asi spoèívá to zvlá�t-
ní, neopakovatelné kouzlo Vánoc. Kde se
bere ta atmosféra pokory, lásky a smíru?
Je to snad v prùbìhu dìjin zakódovaná
potøeba èlovìka alespoò jednou za èas
odhlédnout od ka�dodenních vìcí a za-
myslet se nad vlastním bytím? Jde tady
o dotek absolutna v pøipomínce dva tisíce
let staré události? Nebo je to jen jakési
vtisknutí sváteèní atmosféry, mnohokrát
opakovaný �imprinting�, jak by øekli
psychologové?

Pøemý�lím o tom a vzpomínám na pro-
�ité roky. Pamatuji, �e kdy� jsem byl je�tì
hodnì malý, poctivì jsem vìøil v nad-
pøirozený pùvod vánoèního stromku
a v podveèer �tìdrého dne jsem u za-
mèených dveøí pokoje �cítil vùni tajem-
na�. Ale u� v dal�ích letech pro mne
Vánoce znamenaly hlavnì pro�itek ra-
dosti nad hraèkami, kní�kami a novým
kolem. Ve tøinácti jsem právì o Vánocích
poprvé vymìnil obligátní �pumpky�, kte-
ré jsme tenkrát (tak jako Bajza z �Bylo
nás pìt�) nosili, za dlouhé kalhoty. To
znamenalo nìco jako iniciaci do svìta
mladých mu�ù. I ta dìvèata byla k nám
�okalhotovaným� mladíkùm nìjak svá-
teènì vstøícnìj�í. V devatenácti jsme se
s kamarády tì�ili ze sváteèní atmosféry
v kavárnì, a to u� jsme se - v�ichni rádo-
by �filosofové� - zamý�leli i nad tím, �e
vlastnì pro�íváme pøipomínku nìèeho,
co se traduje dlouhé dva tisíce let. Ten-
krát nás asi poprvé oslovila historie lid-
ského rodu. Ale pak pøi�la ta nejmilej�í
etapa, kdy èlovìk dospìl a mohl vrátit
tu svou nìkdej�í vánoèní radost svým nej-
bli��ím: �ivotní partnerce a dìtem. Vra-
cel jsem ji tak, jak jsem ji sám z mládí
pamatoval: vesele a s potì�ujícími dárky.
To byly mé nejkrásnìj�í Vánoce a jsem
rád, �e to období rozzáøených dìtských
oèí trvalo øadu let.

Léta ubìhla. Co ale zùstalo nezmì-
nìno, je to podivné kouzlo Vánoc, svátkù,
které nám pøipomínají, �e èlovìk není
na svìtì jen pro sebe a není také sám.
Kde se to kouzlo bere, stále je�tì nevím.
A tak si jen znovu opakuji Heideggerova
slova, �e nelehkým úkolem èlovìka je na-
uèit se ��ít na Zemi, pod nebem, pøed
tváøí bo�ského a s ostatními�.

Ludìk Ledøíèek

a úspìch. Proto�e se pova�uje za svrchovaného pána v�eho, nemá pøed nièím
úctu, nièeho si nevá�í...� (esej Obìti iluzí). Za tìchto okolností se ani nelze divit,
�e výzvy filosofù k porozumìní pro �jinakost� (Martin Buber, Emmanuel Lévi-
nas aj.) zùstávaly nevysly�eny. �Ano, vìøím,� øíkal na poèátku �edesátých let
Paul Ricoeur, ��e je mo�né pomocí sympatie a pøedstavivosti porozumìt èlovìku
jinému, ne� jsem já, tak jako rozumím postavì z románu èi divadelní hry... Ba co
víc, mohu porozumìt, ani� bych druhého opakoval, pøedstavit si, ani� bych
pro�íval toté�, mohu se stát jiným a pøitom zùstat sebou. Být èlovìkem znamená
být schopen tohoto pøenosu do jiného støedu perspektivy...� (studie Univerzální
civilizace a národní kultury). Teroristický útok uskuteènìný v USA 11. záøí
leto�ního roku ukázal, �e postindustriální technologie, computerizace a �kvazi�
globalizace nemohou zabránit tragickým ideologickým støetùm. Kdy� zde øíkám
�kvazi� globalizace, mám tím na mysli pøedev�ím ten fakt, �e souèasný proces
globalizace se dotýká pøevá�nì jen hmotných statkù, ale nikoliv porozumìní pro
rozlièná chápání svìta, nikoliv vnímání toho, jak se druzí lidé vyznají ve své
vnitøní i vnìj�í zku�enosti.

Vykroèili jsme do souèasné slo�ité globální situace pøed dvanácti lety, a to
z ponìkud uzavøeného a èernobíle zjednodu�eného svìta totality. Zlo pro nás
vzhledem k nedávné i døívìj�í minulosti nebylo nìèím neznámým. Ale rok 2001
nám v tomto smìru pøinesl novou hrùznou zku�enost a spolu s ní také tí�ivou
otázku, zda i ti druzí budou nìkdy schopni a ochotni vnímat jiné chápání svìta.
Je ale tato otázka tak docela na místì? Martin Buber øíká, �e právì v tomto
zpùsobu vidìní, kdy èlovìk �ádá, aby i ten druhý pochopil, �e mezilidský konf-
likt je jen dùsledkem konfliktu v jeho vlastní du�i, tkví fundamentální omyl:
�Zále�í pouze a jedinì na tom, zda zaènu sám u sebe, a v tomto okam�iku se
nesmím starat o nic jiného na svìtì, ne� právì o tento zaèátek...� (text �Èlovìk
by mìl nejprve sám poznat�).

A co pøinesl uplynulý rok v na�em ka�dodenním �ivotì, v na�em nejbli��ím
okolí, ve mìstì, doma a na pracovi�ti?

Tak pøedev�ím je tøeba øíci, �e v okrajových èástech na�eho mìsta pøibyly
nové hypermarkety. Na jednom místì si mù�eme koupit chléb, fotoaparát i ly�e
a cestou pro rohlík máme mo�nost projet s vozíkem kolem drogistického,
�elezáøského a truhláøského zbo�í: co kdybychom nìco �objevili� a mohli více
utratit? V centru mìsta byla roz�íøena pì�í zóna, a i kdy� ne v�ichni si ji dost
u�ijeme, nebo� nemáme ka�dý den v programu náv�tìvu banky, zlatnictví èi
prodejny automobilù, ulice královéhradeckého centra nepochybnì zkrásnìly.

Co hlavního nám v�ak pøinesl rok 2001, je �ádoucí dal�í prohloubení profe-
sionalismu v na�ich rozlièných pracovních èinnostech. Mo�ná si to pøi své
ka�dodenní práci ani neuvìdomujeme, ale staèí se jen podívat kolem sebe, tøeba
na to nejviditelnìj�í - stavební èinnost. Nemusíme pøitom chodit daleko, staèí
se jen rozhlédnout po na�í nemocnici, kde leccos profesionálnì pøipraveného
a v mimoøádné kvalitì zbudovaného v prùbìhu uplynulého roku pøibylo. A ne-
budu jistì daleko od pravdy, øeknu-li, �e stejnì tak i v pracovní èinnosti ka�dého
z nás by nezaujatý pozorovatel zaznamenal urèité pozitivní zmìny. Vzpomínám
si, jak jsme si v roce 1990 si kladli otázku, zda to bude trvat deset èi dvacet let
(zarytí skeptici mluvili o padesáti letech), ne� se �ivot v na�í zemi dostane
do normálních kolejí. A to jsme je�tì netu�ili, �e na�e úsilí o vytvoøení smyslu-
plného øádu bude provázeno nezbytným osvojováním si nového nástroje - vý-
poèetní techniky. Myslím, �e rok 2001 dostateènì ukázal, �e skeptici tehdy pøed
dvanácti lety nemìli pravdu. Jen na jedno bychom ale nemìli zapomínat, a sice
na to, �e hlavními atributy profesionalismu jsou spolehlivost a pøesnost. A to se
týká i zacházení s nástrojem, míry ovládnutí práce s ním.

Nakonec se je�tì musím zmínit o tom vùbec nejdùle�itìj�ím, co nám, pracov-
níkùm Fakultní nemocnice a Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové první rok
nového tisíciletí pøinesl: byl to pocit existenèní jistoty a vìdomí dokoøán
otevøeného prostoru pro pracovní seberealizaci. Nejsem asi sám, kdo to bìhem
celého roku bral tak trochu jako samozøejmost. Vzpomínám si, �e kdysi na jed-
nom shromá�dìní zamìstnancù øeditel nemocnice docent Heger pøipomínal, aby-
chom instituci nemocnice brali i jako ochranný de�tník nad na�imi hlavami. Tak
bych dnes chtìl alespoò touto cestou managementu nemocnice i domovské kliniky
za ten de�tník podìkovat.                                               PhDr. Vladimír Panou�ek
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Betlém z kapucínského klá�tera na Loretánském námìstí v Praze.
Dobovì obleèené postavy v �ivotní velikosti byly zhotoveny z papíroviny r. 1760 v Neapoli.

S pøáním radostných Vánoc èasopisu SCAN a jeho ètenáøské obci nám obrázek betléma zaslal fotograf Jan Smit s chotí Marcelou.
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Dne 14. listopadu 2001 byla ve výstavních
prostorách budovy teoretických ústavù Lékaø-
ské fakulty UK slavnostnì zahájena výstava
fotografií Jana Ti�era, pøipomínajících listopa-
dové události roku 1989. Vernisá�e se zúèast-
nili dìkan fakulty prof. Ivo �teiner, prodìkani
prof. Miroslav Èervinka, doc. Miroslav Kuba
a doc. Alena Stoklasová, pøedseda Akademic-
kého senátu Univerzity Karlovy doc. Vladimír
Ger�l, pøedseda Akademického senátu králo-
véhradecké Lékaøské fakulty UK prof. Pravo-
slav Stránský, øeditel Fakultní nemocnice doc.
Leo� Heger a øada dal�ích pracovníkù fakulty
a nemocnice. Pohøíchu v�ak chybìlo vìt�í za-
stoupení studentù.

Autor fotografií MUDr. Jan Ti�er - v dobì lis-
topadových událostí student na�í fakulty, dnes
lékaø Kardiochirurgické kliniky FN (promoval v r. 1991)
- v krátké úvodní promluvì poukázal na skuteènost, �e vìt�ina
vystavených snímkù zachycuje lidi, kteøí spolu hovoøí. Diskusi

oznaèil za základní, ale bohu�el ne v�dy dost
dùslednì uplatòovaný nástroj svobodné spo-
leènosti: �Kdyby se prùbì�nì v demokratické
spoleènosti o problémech diskutovalo a násled-
nì se problémy vìcnì - nikoli osobnì a zi�tnì -
øe�ily, nebyly by revoluce nutné.� Posteskl si
také, �e dnes, více ne� deset let po revoluci, zù-
stává prostor pro svobodný projev názoru stále
málo vyu�itý a ve spoleènosti jako by pøevládala
apatie.

Poté proslovil své zamy�lení nad listopa-
dovými událostmi doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.,
øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové.
O tom, proè právì on byl po�ádán o úvodní
slovo pøi zahájení výstavy, se ve své promluvì
zmínil MUDr. Jan Ti�er: docent Heger byl v lis-
topadových dnech roku 1989 mezi prvními, kdo

z uèitelù pøi�li mezi studenty, a zcela otevøenì a jednoznaènì
tehdy vyslovil podporu jejich konání. (Projev doc. Hegera
na vernisá�i otiskujeme v plném znìní na s. 5).               Redakce

Listopad 1989 na fotografiích Jana Ti�era

MUDr. Jan Ti�er

Děkujeme všem lékařům, zdravotním sestrám a všem ostatním zdravotnickým i administrativním
a technickým pracovníkům za jejich úsilí, jímž v průběhu roku přispěli k dobrým výsledkům a rozvoji

Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.
Přejeme všem radostné Vánoce a hodně pracovních úspěchů a osobní spokojenosti

v novém roce 2002.

Pf 2002

Vedení
Fakultní nemocnice

Hradec Králové

Vedení Lékařské fakulty
v Hradci Králové Univerzity

Karlovy v Praze
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Vystoupení k zahájení výstavy foto-
grafií z revoluce 1989 jsem pøislíbil pro-
to, �e MUDr.  Jan Ti�er, autor výstavy, je
osobností, typem lékaøe a èlovìkem,
který zaslou�í za své aktivity uznání.
Kdy� mì v�ak vyzval, chvíli jsem nejprve
váhal, jednak vzhledem ke svému limi-
tovanému nad�ení pro historii a zároveò
také proto, �e argument, �e jsem neod-
mítl mluvit pøed studenty v dobì, kdy�
listopadová revoluce zaèínala, zní sice
dobøe, ale platí jen pro revoluèní dobu.
Vystupovat v tehdej�í dobì pro mne bylo
svým zpùsobem velmi snadné. Nemìl
jsem ani trochu pocit, �e nìco riskuji
a nastupující politické zmìny se mi jevi-
ly jako naprosto pøímoèará a vyhraná
zále�itost. Mo�ná jsem se tehdy podvì-
domì zaøadil do prùmìrného národního standardu, proto�e
na�ím tradièním zvykem je mìnit vìci spí�e revoluènì, ne�li je
trpìlivì analyzovat, reorganizovat, kultivovat a plynule vylep-
�ovat. Je ov�em faktem, �e na konci dvou desetiletí postupné
degenerace by to bývala nebyla správná alternativa.

KONEC OSMDESÁTÝCH LET

Kdy� 17. listopadu 1989 zaèala revoluce, vzaly vìci velmi
rychlý spád, i kdy�, pøi zpìtném pohledu, bylo hezkých pár
mìsícù jasné, �e situace ji� není normální. Mo�ná znáte rýnské
vodopády na hranici �výcarska a Nìmecka, malý evropský
pøírodní zázrak. Mohutná øeka klesá, postupnì se zrychluje
a pak se najednou zlomí a tisíce tun padají pøes práh, který tu
èeká na vody, které se jen pár desítek kilometrù zpìt vydávají
na cestu z poklidného, zdánlivì nemìnného jezera.

Perestrojka v Rusku, sílící disidentská hnutí a pomalá gene-
raèní výmìna v napùl rozlo�ené spoleènosti byly asi prameny
vývoje, který budou je�tì dlouho hodnotit historici. To, co v�ak
vidìl jen trochu vnímavý obèan na vlastní oèi ke konci osm-
desátých let, bylo u� dost jasné rozbíhání øeky, která postupnì
nabírala proud a sílila. Budu-li hodnotit subjektivnì nejmar-
kantnìj�í události, které mi  utkvìly v pamìti, musím zmínit
slavný stranický projev Milo�e Jake�e na Èerveném Hrádku,
kde se nezapomenutelnì zesmì�nil jako �kùl v plotì�, dále
vydání Pecháèkovy knihy �Vá�ení pøátelé, Ano�, která byla
nejen geniálním a vysmívajícím se líèením fantaskního maras-
mu doby, ale také dokladem, �e cenzura je ji� rozlo�ena. Ob-
jevily se Zemanùv èlánek v Technickém magazínu, analyzující
pokøivené ekonomické a spoleèenské uspoøádání zemì ze systé-
mového pohledu, petice Stanislava Devátého �Nìkolik vìt�,

filmové zpracování zmínìné Pecháèko-
vy knihy, na jeho� podzimní premiéøe
obecenstvo øvalo smíchy. Mezi tím tu-
risté z NDR okupovali pra�skou zápa-
donìmeckou ambasádu a Pra�ané jim
nosili pøes plot jídlo a pití. Byla to ú�asná
doba, plná velkého oèekávání a napìtí.
A pak to ruplo.

To, co následovalo po studentském
pochodu Prahou a události na Národní
tøídì, odstartovalo bláznivý kolobìh
událostí, do kterého se zapojil i Hradec
Králové a které jsme pro�ívali velmi in-
tenzivnì. Studentské demonstrace i de-
monstrace v ulicích se táhly øadu dní.
Zalo�ili jsme tehdy v nemocnici jako
naprostí samozvanci stávkový výbor,
vydávali jsme revoluèní bulletin, chodi-

li na obèanské fórum v divadle, øeènili na revoluèních schùzích
a v rozhlase a vzájemnì se pøesvìdèovali a tak trochu amatér-
sky pøebírali dùle�ité èinnosti a funkce. Vìci se pak jen postup-
nì zklidòovaly, zaèaly profesionalizovat a pøe�ly do rutinní
práce. Vznikl nový vysoko�kolský zákon, ustavily se akade-
mické senáty, dìkanem se stal prof. Lubor Vokrouhlický, na-
lezen byl a ze skrý�e opoèenské nemocnice vyta�en øeditel
nemocnice Ivan Dra�ner, rozpadl se Krajský ústav národního
zdraví, probìhly konkursy na nové �éfy klinik a kateder a také
pár, i kdy� na�tìstí jen málo, personálních dramat, jako na or-
topedii, gynekologii, stomatologii èi katedøe lékaøské chemie.
Nenápadnì v�ak zase zaèala pøevládat normální práce, díky
svobodì zaèali lidé odjí�dìt do zahranièí, na dlouhodobých
pobytech zmizely výrazné osobnosti, které se zase a� pozdìji
zaèaly objevovat zpìt na domácí pùdì, a �ivot se dostal po-
stupnì do bì�ných kolejí.

GENERAÈNÍ VZTAHY V REVOLUCÍCH
A  V NORMÁLNÍM �IVOTÌ

Události v  Hradci Králové, na Lékaøské fakultì a v nemoc-
nici, nejsou asi pøíli� zdokumentovány a detaily, co kdo øekl,
jak se choval, kdy vystoupil a podobné, se dnes ji� tì�ko dávají
dohromady. Co je v�ak dùle�itìj�í je obecný odkaz student-
ských revolucí ke vztahu generací, který je vìèným lidským
tématem. Listopadovou revoluci dìlali navenek mladí lidé, kteøí
byli vidìt spolu s herci nejvíce, i kdy� koøeny byly asi hlub�í.
Jak dopadli tito mladí lidé? Jistì velmi rùznì, jak to v �ivotì
bývá, i kdy� o nìkterých je dnes velmi sly�et jako o úspì�ných
vìdcích, lékaøích, obchodnících, politicích èi umìlcích. Nìkte-
øí jsou v�ak na druhou stranu otráveni a dne�ní lékaøi a lékaøky,

Zamy�lení je vìnováno památce docenta Zdeòka Èernocha, velkého mu�e Lékaøské fakulty a Fakultní
nemocnice, který dne 30. øíjna t. r. ode�el nav�dy z tohoto svìta. Mu�e, kterého nebylo sly�et tolik jako
øadu jiných pøed listopadem i po listopadu, ale mu�e, který moudrostí, vyrovnanou povahou a vysokým

SAMETOVÁ REVOLUCE 1989 A MY
Doc. MUDr. LEO� HEGER, CSc.

(K ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA TI�ERA)

morálním standardem hluboce ovlivnil my�lení mnohých.
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na�i døívìj�í revoluèní studenti, k tomu mají jistì øadu dùvodù.
O tom v�ak nechci mluvit a zdùrazòuji jenom otázku gene-
raèních vztahù, zejména proto, �e jak v �ivotì obecnì, tak
i v medicínì mnohonásobnì platí, �e nìco dokázat je velmi cen-
né, ale �e pøitom je�tì mnohem významnìj�í je schopnost pøe-
dat tyto znalosti a umìní mladým lidem a následovníkùm.

Je málo pøipomínaným faktem, �e geniální objevy, vynálezy,
umìlecká díla a mimoøádné èiny na obrazech oslavovaných
zralých mu�ù a �en obvykle vznikají èi alespoò se pøipravují
ve vìku, ve kterém jejich nositelé pøíli� respektu nebudí, pokud
se zrovna nemluví o hektických revoluèních dobách. Je to
mo�ná troufalé øíkat na pùdì �koly, která se hodnì sna�í hledat
mezi svými studenty talenty a oceòovat je a vytváøet pro nì
vhodné podmínky. To je relativnì snaz�í stránka vìci, proto�e
v historii se lze pouèit, �e svatému Václavu bylo v dobì, kdy se
zapsal do dìjin, nìco okolo 20 let, Mozart, Michelangelo, Kaf-
ka, Èapek, Einstein, Fermi, Edison, Ka�par, Lindbergh, Hillary,
to v�ichni byli lidé, kteøí zalo�ili svoji slávu na èinech, kterými
obohatili lidstvo ve vìku 20 a� 30 let, a chcete-li pøípad lékaøe,
kde je to tì��í ne� v oborech, které vznikají a vy�adují jen
chytrost a invenci a ne zku�enosti, jako byli zaèátkem 20. sto-
letí obor atomová fyzika èi v poslední tøetinì 20. století
poèítaèová vìda a technika, tak pro takový pøíklad není tøeba
chodit daleko. Antonín Fingerland byl jistì ve svých 30 letech
známým primáøem a zakladatelem vìdecké medicíny v Hradci
Králové.

Ov�em hledání talentù není v�e. Naslouchání celé mladé ge-
neraci a vytváøení plo�ných podmínek není u� tak jednoduché.
Zmínil jsem Fingerlanda, musím zmínit i druhého velikána hra-
decké medicíny - Bedrnu. Cokoliv o nìm bylo napsáno, má
v�dy dva aspekty: medicínský a výchovný. V�ichni jeho �áci
se ve vzpomínkách shodují v tom, jaký byl skvìlý uèitel a ko-
lik prostoru jim nechal pro rozvoj, ale  �ádný z nich po nìm to
nedokázal tak úspì�nì zopakovat, i kdy� prostøedí doby jistì,
ale jen z èásti, sehrálo svoji vinu. Nevím, jestli souèasná ge-
nerace pøednostù je lep�í, ale rozhodnì není na �kodu stále opa-
kovat, �e býti dobrým �éfem kliniky èi katedry neznamená
jenom vykazovat vlastní publikace, cesty do zahranièí, �pièko-
vé operace a dal�í. Je�tì dùle�itìj�í jsou operace atestantù, které
jim star�í pøenechají, aby se mohli uèit, a publikace a cesty
celého týmu, který je veden, proto�e dobré vedení je, podle
jedné z pouèek moderního managementu, dosahování cílù pro-

støednictvím jiných lidí. Rozumìj ov�em: cílù týmu a cílù celé
organizace, nikoliv cílù osobních.

ZDRAVÁ BUDOUCNOST?
Zdá se, �e jsem se od tématu vzpomínek na revoluci pøed

dvanácti lety dostal dost stranou, ale má to urèitou vnitøní logiku
jak pro �kolu, tak nemocnici a nakonec i pro mì osobnì. Jestli
jsme jistým nepatrným zrnkem ka�dý z nás pøispìli k zdárnému
prùbìhu hektických událostí po 17. listopadu 1989, nemìlo by
smyslu o tom mluvit, pokud bychom nebyli ochotni mìnit vìci
nadále a podstupovat rizika, �e nás mlad�í pøedbìhnou, �e udìla-
jí díky svým nezku�enostem chyby, �e nás budou kritizovat.
Vìøím v�ak pevnì, a jako �ák skvìlých a velkorysých uèitelù si
mohu dovolit pøesvìdèivì tvrdit, �e vytváøení prostoru pro mlad-
�í generace je ta nejlep�í prevence proti zkostnatìní a neúspì�né-
mu vývoji toho, co se sna�íme øídit.

Nemìli bychom slavit mladé lidi jenom kvùli jejich student-
ským revoluèním èinùm. Mìli bychom více sly�et jejich výtky,
které se týkají výuky, postoje uèitelù, mo�ností rychlého ates-
taèního rùstu, úrovnì platù a dal�í. Ka�dý èlovìk, vèetnì mla-
dých lidí, se musí samozøejmì nauèit øe�it své problémy tak, �e
zaène nejprve u sebe. Ale musíme na to pamatovat i my star�í,
my v�ichni, kdo jsme zatím v nìjakých dùle�itìj�ích pozicích.
Je mnoho vìcí a nepøíznivých okolností, které ovlivòují exis-
tenci na�ich institucí, a pravdìpodobnì to nikdy a nikde nebude
lep�í. Jestli�e v�ak nedáme dostateèný prostor mladým lidem
a podøízeným a nebudeme se sna�it o to, aby mìli mo�nost
mnohem rychlej�ího rùstu, pro co� máme  neskonale mnoho
mo�ností, bude naopak je�tì hùøe a bude mnoho na�ich
konkurentù, kteøí nás pøedbìhnou. Jsem hluboce pøesvìdèen,
�e je to pro nás nejen jeden z odkazù listopadové revoluce, ale
zároveò je to odkaz celé historie lidstva, které se úspì�nì vy-
víjí hlavnì díky pozitivnímu efektu pøedávání znalostí, postojù
a zruèností.

Dovolte mi proto, abych zakonèil tuto úèelovì interpre-
tovanou vzpomínku na listopad 1989 parafrází smìsice svých
oblíbených sloganù. Zaprvé: za generaèní konflikty mù�e
pøevá�nì generace star�í. A zadruhé: vá�it si mladé generace a
jiných názorù a vytváøet pro jejich rozvoj dobré podmínky je
z mého pohledu nejen vysoce etické. Je to v tomto pøípadì
i mimoøádnì praktické.

V prùbìhu druhé poloviny leto�ního kalendáøního roku byli
jmenováni docenty tito pracovníci Lékaøské fakulty UK v Hrad-
ci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové:

Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých
�kolách jmenoval rektor Univerzity Karlovy v Praze s úèin-
ností od 1. srpna 2001 MUDr. Vladimíra Èerného, Ph.D.,
FCCM, pøednostu Kliniky anesteziologie, resuscitace a inten-
zivní medicíny Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové, docentem pro obor aneste-
ziologie a resuscitace.

Podle § 71 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých �kolách jme-
noval rektor Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì v Hradci

Králové dne 24. záøí 2001 Ing. Zdeòka Fialu, CSc., odborného
asistenta Ústavu hygieny a preventivního lékaøství Lékaøské
fakulty UK v Hradci Králové docentem v oboru hygiena.

Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých
�kolách jmenoval rektor Univerzity Karlovy v Praze s úèin-
ností od 1. listopadu 2001 MUDr. Jana Harrera, CSc., od-
borného asistenta Kardiochirurgické kliniky Lékaøské fakulty
UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové,
docentem pro obor kardiochirurgie.

V�em jmenovaným pánùm docentùm upøímnì blahopøejeme
a pøejeme jim mnoho dal�ích úspìchù ve vìdecké, pedago-
gické a lékaøské práci i v osobním �ivotì.                               Redakce

NOVÌ JMENOVANÍ DOCENTI
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Ve dnech 8. a 9. listopadu 2001 organizovala na�e fakulta
v poøadí ji� ètvrtou Èeskou a slovenskou studentskou vìdec-
kou konferenci lékaøských fakult. Spolupoøadateli byly Vojen-
ská lékaøská akademie J. E. Purkynì a Asociace studentù
medicíny v Hradci Králové. Èlenství v èestném pøedsednictvu
pøijali prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Kar-
lovy, plk. doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., rektor Vojenské
lékaøské akademie JEP, prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., dìkan

Èeská a slovenská studentská vìdecká konference lékaøských fakult
k prezentaci. Za øízení jednání a moderování diskuse je tøeba
podìkovat pøedsedùm jednotlivých sekcí prof. MUDr. Jarosla-
vu Malému, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslavu Èervinkovi,
CSc., a doc. MUDr. Radovanu Slezákovi, CSc. Práce hod-
notících komisí nebyla vùbec jednoduchá. Srovnávaly se práce
z rùzných oblastí na velmi dobré úrovni a podle propozic bylo
nutné urèit poøadí nejlep�ích prací. Ocenìní byla udìlena tìm-
to autorùm:

V sekci teoretických oborù Petru Müllerovi z LF MU Brno
za práci Aktivace nádorového supresoru p 53 u bunìk karci-
nomu prsu (1. místo), Peteru Balá�ovi, Ivanu Matiovi, Sta-
nislavu Jackaninovi, Slavomíru Roko�nému a Jánu Ki��o-
vi z LF UPJ� Ko�ice za práci Vplyv L-arginínu na prezer-
vaèno-reperfúzne po�kodenie pri autotransplantácii tenkého
èreva v experimente (2. místo) a Dagmar Radvakové z LF UK
Hradec Králové za práci Experimentální biliární cirhóza
u potkana - dopad na jaterní tkáò a tenké støevo (3. místo).

V sekci klinických oborù byly ceny pøedány Martinu Èaprn-
dovi a Daniele Kri�anové z LF UK Bratislava za práci Závislos�
výskytu ischemickej choroby srdca od èlenkovo-ramenného
indexu (1. místo), Jakubu Novosadovi z LF UK Hradec Krá-
lové za práci Studium vztahu exprese onkoproteinu Bcl-2
k vybraným klinickým a laboratorním parametrùm u pacien-
tù s AML (2. místo) a Renátì �imkové, Pavlu Horákovi,
Zuzanì Heømanové a Martì Ordeltové z LF UP Olomouc
za práci Význam hodnocení vybraných parametrù apoptózy
ve skupinì nemocných se systémovým lupus erytematodes.

V sekci stomatologických oborù byla ocenìna práce na�ich
zástupcù Pavla Lukla, Al�bìty Nestrojové a Jana Nováka
Je aplikace lokálního anestetika bolestivá?

Z uvedeného je zøejmé, �e na�i studenti úspì�nì reprezen-
tovali fakultu v odborné èásti konference, kde získali nejvíce
ocenìní. Kromì toho se ale podíleli i organizaènì na zdárném
prùbìhu obou dnù. Podìkování patøí pøedev�ím posluchaèi

lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, Ing. Pavel Bradík, hejt-
man Královéhradeckého kraje, Ing. Oldøich Vlasák, primátor
mìsta Hradec Králové, Ing. Jiøí Pavlíèek, generální øeditel firmy
Johnson & Johnson pro ÈR a SR, a Norbert Cibièek, prezident
Asociace studentù medicíny v Hradci Králové.

Konference se zúèastnili se svými vystoupeními vybraní zás-
tupci ze v�ech deseti lékaøských fakult v ÈR a SR a té� z VLA
JEP v Hradci Králové. Práce byly podle zamìøení rozdìleny
do tøí sekcí: teoretických oborù, klinických oborù a stomato-
logických oborù. Ka�dá fakulta mìla právo vyslat do ka�dé
sekce po jedné práci. Celkem tak bylo pøedneseno v prvních
dvou sekcích po deseti pøíspìvcích a v sekci stomatologické
ètyøi pøíspìvky. Hodnotící komise byly osmièlenné jak pro sekci
teoretických, tak klinických oborù; pro sekci stomatologic-
kých oborù byla komise tøíèlenná. Ka�dá fakulta mohla mít
v komisi pouze jednoho zástupce. Ve v�ech sekcích byla vy-
hodnocena nejlep�í práce (odmìna ve vý�i 10.000,- Kè za prá-
ci) a v sekcích teoretické a  klinické  byla vyhlá�ena je�tì druhá
a tøetí místa (odmìna 8.000,- Kè resp. 6.000,- Kè). Za finanèní
podporu je nezbytné podìkovat sponzorovi celé akce - firmì
Johnson & Johnson.

Ve ètvrtek 8. listopadu se uskuteènilo ve veèerních hodinách
pøátelské setkání soutì�ících ve Vysoko�kolském klubu. Or-
ganizace se ujali na�i studenti a podle sdìlení studentù to �ne-
mìlo chybu�. Èlenové hodnotících komisí se ve stejnou dobu
se�li na pracovní poradì, na které se diskutovalo o koncepci
studentských vìdeckých konferencí a sjednocovala se pravidla
pro hodnocení studentských prací.

Jednání konference bylo zahájeno v pátek 9. 11. 2001 ve Velké
posluchárnì teoretických ústavù. S krátkými zdravicemi vy-
stoupili prorektorka UK prof. RNDr. Eva Kvasnièková, CSc.,
rektor VLA JEP plk. doc. MUDr. S. Býma, CSc., generální øedi-
tel firmy Johnson & Johnson pro ÈR a SR Ing. Jiøí Pavlíèek,
dìkan LF prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., a Norbert Cibièek,
prezident ASM. Vlastní odborný program probíhal paralelnì
ve tøech vý�e uvedených sekcích. Potì�itelná byla vysoká od-
borná úroveò prací a kvalita dokumentace pøi prezentacích.
Studenti pøedná�eli pøíspìvky zpamìti a v diskusi prokázali
nejen znalosti, ale i znaènou pohotovost. Diskuse se úèastnili
kromì èlenù hodnotících komisí také studenti. Za zmínku stojí
i skuteènost, �e v�ichni pøedná�ející dodr�eli èas urèený

Ze zahájení konference.                                              Foto Eva Vídeòská

Gratulace nejlep�ím.                                                   Foto Eva Vídeòská

Vladislavu Rù�ièkovi z 2. roèníku, z pracovníkù lékaøské fakul-
ty pak vedoucí sekretariátu LF UK paní Irenì Joná�ové, správ-
ci poslucháren panu Václavu Pánkovi se spolupracovníky
a pracovnicím studijního oddìlení.

Podle ohlasù z øad úèastníkù se setkání vydaøilo jak po stránce
odborné, tak spoleèenské. Konference ukázala, �e mezi stu-
denty je øada zájemcù o vìdeckou práci a je velká �koda, �e jim
nejsme v�dy schopni nabídnout motivující podmínky pro
pokraèování v jejich akademické kariéøe.

Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.
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Letos jsem se ji� poètvrté osob-
nì zúèastnila konference FORUM
2000 na Pra�ském hradì. Jak se
obyèejný èlovìk na takové jednání
dostane? Mnì se to podaøilo tak-
to: Kdy� jsem nìkdy na jaøe v roce
1997 poprvé èetla o zámìru prezi-
denta Václava Havla a spisovatele
a nositele Nobelovy ceny za mír
Elie Wiesela svolat do Prahy vý-
znamné osobnosti z rùzných ob-
lastí na�eho �ivota - politiky, vìd-

ce, umìlce, lékaøe, ekonomy, aktivisty nevládních organizací,
disidenty z totalitních systémù a mnoho dal�ích - a dát jim
u �oválného stolu� �anci diskutovat o nejo�ehavìj�ích problé-
mech souèasné civilizace, ani ve snu mì nenapadlo, �e mi bude
také dána �ance být pøi tom. Obrátila jsem se na pøípravný
výbor s nesmìlým dotazem, zda je mo�no být svìdkem alespoò
jednoho z takových jednání. Okam�itì jsem dostala elektro-
nickou po�tou nadìjnou odpovìï a po zaslání mého krátkého
�ivotopisu a hlavních argumentù pro úèast (matka, vysoko�kol-
ská uèitelka a èlenka výboru Nadace mezilidské tolerance) jsem
byla pøizvána mezi dal�ími asi 1.000 pozorovateli (èlenové
nevládních organizací, politici, pøedstavitelé veøejného �ivota)
k pravidelným jednáním do �panìlského sálu Pra�ského hradu.

O jednáních Fora 2000 bylo hodnì napsáno. Negativ-
ního i pozitivního. V�echny pøedná�ky i závìreèná deklarace
(zatím pouze v anglické verzi) jsou k dispozici nejen na adrese
http.//www.forum.2000, ale i v ti�tìné formì v mé pracovnì.
V následujícím textu bych se ráda soustøedila na poznámky tak
trochu pod èarou, jak jsem je zachytila v diskusích, chtìla bych
pøedstavit nìkteré mimoøádné osobnosti, které se FORA
pravidelnì úèastnily a dovolila bych si i svùj komentáø. V dal-
�ím pøipravovaném èlánku bych se pak ráda vìnovala hlavnì
otázkám zdravotnictví a vzdìlávání.

Nejvýznamnìj�í osobností konferencí Forum 2000 byl v roli
charismatického vizionáøe prezident Václav Havel, kterému se
tímto podaøilo nìco v souèasné dobì velmi unikátního - svolat
do Prahy odborníky doslova ze v�ech koutù svìta, rùzných
nábo�enských vyznání, odli�ných etnik, ze zcela odli�ných
oborù, a dát jim �anci diskutovat o podstatných problémech
souèasného svìta, o stanovení priorit na�eho �ivota, o vizích
i nezbytných èinech.

Spoleènì s ním to byl moudrý a vzdìlaný Elie Wiesel, nositel
Nobelovy ceny míru, spisovatel, který pøe�il Osvìtim, usilující
celým svým dílem o vítìzství dobra nad zlem. Nìkteøí pøijeli jen
jednou, nikdy nevynechal napøíklad �imon Peres, témìø poka�dé
v jiné funkci, ale v�dy v nìjaké mimoøádnì vypjaté situaci
a v�dy skvìle pøipraven, pozorný a vstøícný. Ke stálým pilíøùm
celého projektu patøili jordánský princ El Hassan bin Talal,
filosof a ekonom, významný pøedstavitel tolerantní koexistence
islámu, judaismu a køes�anství, bývalý prezident Jihoafrické
republiky de Klerk, futurolo�ka a spisovatelka Hazel Hender-
son, nìmecký politik Richard von Weizsäcker, obhájce lidských
práv Sergej Kovaljov a mnoho dal�ích. V prùbìhu pìti let pøi-
jaly úèast na jednáních desítky laureátù Nobelovy ceny, opa-
kovanì se vracel Dalajlama, jako posel míru a porozumìní; jeho

vystoupení, témìø a� naivní, brala dech doslova v�em bez roz-
dílu, Raamos Horta, ministr zahranièních vìcí a bývalý disi-
dent z Východního Timoru, norský spisovatel Jostein Gaarder,
autor Sofiina svìta, nevynechal jedinou konferenci a jeho pro-
jevy byly filosoficky velmi fundované, zanícené a� provokativní.
Na kongresu v roce 2000 se objevil té� populární zpìvák Peter
Gabriel, za jeho� projev by se nemusel stydìt leckterý univer-
zitní profesor. Jako skvìlí moderátoøi se té� na v�ech jednáních
osvìdèili politolog Jacques Rupnik, historik a spisovatel T. G.
Ash a Tomá� Halík, profesor Univerzity Karlovy a knìz, který
odvedl významný kus práce pøi organizaci konferencí. Z umìl-
cù zaujal izraelský sochaø Dani Karavan, spisovatel Ivan Klí-
ma, filmový re�isér Jiøí Menzel. Významnou skupinu tvoøili rep-
rezentanti z posttotalitních zemí - Adam Michnik, �éfredaktor
Gazeta Wyborca, maïarský prezident Arpád Goncz, politièka
Hana Suchocká. Na jednání  opakovanì zavítala krátká mimo-
øádná náv�tìva. Nejvìt�í mediální pozornost vzbudila Hillary
Clintonová (1998) a Bill Clinton (2001). Oba pøednesli profe-
sionálnì dokonalé a aktuální pøedná�ky.

Bìhem tìch pìti let se nápadnì zmìnilo vìkové spektrum pøí-
tomných. Na prvním jednání jsem si pøipadala témìø nejmlad-
�í, na posledním významnì pøeva�ovali mladí lidé, vìt�inou stu-
denti. Obdobnì na prvních jednáních významnì pøeva�ovali
mu�i, na posledním se pomìr mu�ù a �en témìø vyrovnal. Na�e
média i øada politických pøedstavitelù zaujala tradiènì �po èes-
ku� nedùvìøivý postoj k setkání takového druhu, netrpìlivì oèe-
kávali komuniké a okam�ité výstupy. Nejèastìji padaly otázky:
�Kdo to bude platit?�, �Co u�iteèného takové setkání vùbec
mù�e pøinést?� Pøevá�nou èást nákladù nesla japonská na-
dace Nippon, prostory Hradu poskytl k jednáním prezident.
A co taková jednání pøinesla? Hlavnì umo�nila co nej�ir�ímu
fóru zainteresovaných se setkat, dát prostor pro vzájemnou ko-
munikaci a sdílení rùzných názorù. Velice èasto formou pøíbìhù,
které nakonec mìly na nás pøítomné èasto nejsilnìj�í úèinek.
A� u� to byly pøíbìhy �en z Afriky nebo neopakovatelné pøíbìhy
spisovatele a laureáta Nobelovy ceny za mír Elie Wiesela
a jeho moudré bonmoty typu: �Kladení otázek nás spojuje, co
nás rozdìluje, jsou odpovìdi�. Sám pokládá termín tolerance
za nevhodný a preferuje jej nahradit pojmem vzájemný respekt
a úcta. Ramus Horta z Timoru zavedl nový termín - ètvrtý svìt.
Závìreèná konference se odehrávala cele ve stínu �americké

MUDR. OLGA PROCHÁZKOVÁ

FORUM O NADÌJI

Prezident Václav Havel diskutuje s historikem Gartonem Ashem.
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tragédie�. V�ichni jsme si uvìdomili pøedvídavost duchovních
otcù Fora, kteøí pøedvídavì budovali platformu pro nezbytný
a pravdìpodobnì nikdy nekonèící dialog. Ve �panìlském sále
vedle sebe sedìli pøedstavitelé islámského a �idovského svìta,
sna�ící se odhalit pøíèiny vzájemné nesná�enlivosti. A� do-
jemnì komicky pùsobila výzva �ejka Muhammed Aliho, islám-
ského vìdce a politika, k americkým delegátùm, aby si a� tolik
nesypali popel na hlavu a nevinili se tolik z pøíèin souèasné
krize.

Novináøi a fotoreportéøi byli doslova v�ude a pro svoji práci
mìli skvìlé podmínky. Tiskové centrum preciznì fungovalo
a bylo nakonec volnì pøístupno i zájemcùm z øad pozorovatelù.
Vìt�ina novináøù v�ak setrvala jen krátce, velký zájem mìli
hlavnì o tiskové konference nìkterých významných úèastníkù,
ale do tisku se pak dostalo jen doslova povrchní minimum.

Islámský uèenec �ejk Muhammed Ali a Elie Wiesel.

K nejèastìj�ím tématùm a termínùm patøila globalizace, sdí-
lená civilizace, lidská práva a lidské povinnosti, chudoba, udr-
�itelnost �ivota, tolerance, sekularizace svìta, nábo�enství,
univerzalita lidských práv, terorismus jako globální nepøítel
lidstva. Vìt�ina z nich naplòovala svùj význam v prùbìhu
krátkých pìti let nìkdy a� dramaticky. Souèasnì probíhalo
e-mailové Forum, které obzvlá�tì v leto�ním roce dosáhlo
velkého zájmu a zúèastnily se ho v�echny na�e univerzity. Dále
pak Studentské Forum, které bylo organizováno od roku 1998
v�dy v èervnu. Øada jeho delegátù se pak úèastnila i podzim-
ních jednání. K vyvrcholení ka�doroèního setkání patøila v�dy
Reflexe v katedrále svatého Víta. Spoleèná meditace zástupcù
v�ech hlavních nábo�enství umocòovala touhu po dialogu
a komunikaci. Troufám si øíci, �e od dob Karla IV. Praha tako-
vé shromá�dìní nehostila. Pro na�i zem obzvlá�tì jsou takové
události dùle�ité. Dlouholetá izolace nás hodnì poznamenala.
Mnoho prostoru bylo vìnováno diskusi o významu nevládních
organizací. Znovu jsem oceòovala prozíravost prof. Thomase
Grala, zakladatele na�í nadace, který svým nápadem a fi-
nanèním darem umo�nil její vznik. Za priority pro celou pla-
netu byly stanoveny péèe o zdraví a vzdìlávaní. A� jsem se sty-
dìla, �e ve stejném mìstì právì probíhala  oprávnìná protestní
shromá�dìní pedagogù a studentù nejstar�í evropské univerzi-
ty severnì od Alp, na�í Alma mater.

Forum 2000 skonèilo, tato forma komunikace se osvìdèila,
je �koda v ní nepokraèovat. Tento názor sdílí vìt�ina aktérù
Fora 2000 a velmi pravdìpodobnì také v trochu jiné formì se
bude v této tradici pokraèovat. Zásadní dokument - Pra�ská
deklarace -  byl schválen 17. øíjna 2001. Na pìti stránkách
deklarace vyzývá v�echny, kteøí nejsou lhostejní, ke sdílení
etického minima, k dosa�ení stavu globální demokracie,
k zaji�tìní politické úèinnosti globální ekonomie, k posílení
místní identity, majetku a lidských zdrojù. Dále pak k posi-
lování solidarity, rovnosti a zaèleòování, toleranci, poro-
zumìní a ochrany rozdílnosti, k respektu a zodpovìdnosti
k �ivotu.

V odstavci �Co zmìnit� apeluje deklarace na Organizaci
spojených národù, instituce mezinárodního práva, mezinárod-
ní penì�ní fond, svìtová nábo�enství, nadnárodní spoleènosti,
vzdìlávací instituce. Po�aduje základní vzdìlání pro v�ech-
ny, nezávislá média. V odstavci �Jak vést dialog� vychází prá-
vì ze své pìtileté zku�enosti, jak kultivovat dialog, umo�òovat
co nej�ir�í zastoupení a pluralitu názorù, pomáhat vytvoøení
globální spoleènosti. Poslední, �estý odstavec je výzva ke svì-
tové veøejnosti, aby v�ichni lidé dobré vùle zaèali naplno rea-
lizovat a praktikovat svoji sdílenou zodpovìdnost.

Nemohu ne� zakonèit svùj èlánek poselstvím Elie Wiesela:
�Má budoucnost nadìji? Ano, má smysl. Du�e nemù�e �ít bez
nadìje.�

Katolická duchovní správa dìkuje panu øediteli doc.
MUDr. Leo�i Hegerovi, CSc., a v�em lékaøùm a zdravotním
sestrám ve Fakultní nemocnici Hradec Králové za jejich
upøímnou pomoc, vstøícnost a porozumìní pøi na�í duchov-
ní slu�bì nemocným. Velmi si vá�íme nároèné práce zdej-
�ích zdravotnických pracovníkù, jejich profesionality i chápa-

jícího pøístupu k nemocným. Pøejeme v�em zamìstnancùm
Fakultní nemocnice po�ehnané vánoèní svátky a do nového
roku 2002 mnoho úspìchù v osobním i pracovním �ivotì,
pevné zdraví a dostatek lidské radosti.

P. Jiøí �koda, P. Jaroslav Furtan, Jáhen Radek Pavlista
duchovní ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Podìkování



10

Dne 6. øíjna 2001 se konalo v prostorách královéhra-
deckého kongresového centra Aldis ji� po páté setká-
ní stomatologù na poèest nestora èeské stomatologie
prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc., nazvané Sazamùv
den. Tentokrát se v�ak jednalo o zvlá�tì slavnostní
zasedání, nebo� úèastníci spolu s panem profesorem
oslavili jeho devadesáté narozeniny. Výjimeènost celé
události pøedznamenali svým vystoupením koncertní
mistøi Filharmonie Hradec Králové (pánové Oldøich

proslulé pøedná�ky ze stomatologické chirurgie i okolnosti
zkou�ky ze stomatologie.

O tom, jaký byl profesor Sazama jako �éf stomatologie
a pøednosta kliniky, promluvila prof. MUDr. Zora Anta-
lovská, DrSc. Ve svém vzpomínání na tuto dobu vìrnì
vylíèila pana profesora jako velmi pøísného a nároèného
pøednostu, který svým podøízeným nic neslevil, velmi
mnoho vy�adoval a �el v�em pílí, pracovitostí a precizností
pøíkladem. Jeho pochvala mnoho znamenala, pan profe-
sor jimi neplýtval. Dokázal v�ak opravdu z mála vytvoøit
dobøe fungující pracovi�tì, dovést k profesuøe a habilitaci
i kandidatuøe mnohé spolupracovníky a vychovat øadu
v praxi velmi úspì�ných stomatologù.

Pøednostka Stomatologické kliniky doc. MUDr. Vì-
ra Hubková, CSc., posléze pøedala profesoru Sazamovi
osobní blahopøejný dopis øeditele Fakultní nemocnice
doc. MUDr. Leo�e Hegera, CSc., spolu s kni�ním da-
rem.

Je mo�no øíci, �e zlatým høebem celého zasedání byl
projev samotného jubilanta. Pan profesor pùvodnì mlu-
vit nechtìl, ale ukázalo se, �e by to byla bývala velká �ko-
da. Jako v�dy, spatra, bez jediného zakolísání, bez pøeøek-
nutí, krásnou spisovnou èe�tinou  a velmi vtipnì glosoval
v�e, co ji� bylo øeèeno a rekapituloval dobu svého ak-
tivního pùsobení na klinice.

V odborné èásti programu, sestavené pøevá�nì z prací
uèitelù Stomatologické kliniky - �ákù profesora Sazamy,
se pøedstavili i dva hosté: pøednosta Kliniky u�ní, nosní
a krèní doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., (hovoøil o mo�-
nostech endoskopické chirurgie pøi øe�ení lézí baze lební)
a pøednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie
MUDr  Otakar Kopecký, CSc., který pøedná�el na téma
u�ití imunomodulátorù ve stomatologii.

Také v�ichni dal�í pøedná�ející ze Stomatologické kli-
niky se sna�ili udìlat svými vystoupeními panu profeso-
rovi radost a byli pamìtlivi v�ech jeho rad a doporuèení,
ba i pøíkazù z doby (pøed 40 lety), kdy mnozí z nich je�tì
byli mladí: v�ichni umìli pøedná�ky zpamìti, nikdo nic

V. SAZAMÙV DEN

Tyè - housle, Jan Molinger - hoboj, Petr Lichý - cello,
a Tomá� Vlachou�ek - cemballo). Triovou sonátou C-dur
Archangela Corelliho uvedli velmi pøíjemnì slavnostní
zahájení sympozia.

K devadesátinám blahopøáli panu profesoru Leonu
Sazamovi významné osobnosti. Prof. Ivo �teiner, dìkan
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, ocenil pøínos
jubilanta nejen pro hradeckou, nýbr� i pro èeskou sto-
matologii a pøedal mu dar Lékaøské fakulty - grafický
list s motivem mìsta Hradce Králové. Trochu �ertem
dodal, �e ocenit jubilanta medailí není snadné, nebo�
v�echny medaile, které fakulta i univerzita mù�e udìlit,
ji� pan profesor Sazama vlastní. �ivotnímu dílu a roli
profesora Sazamy v èeské maxilofaciální chirurgii se vì-
noval ve svém proslovu pøedseda Èeské spoleènosti
maxilofaciální chirurgie prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.
Ke gratulantùm se pøipojil i senátor parlamentu ÈR
a bývalý dìkan Lékaøské fakulty v Hradci Králové doc.
MUDr. Karel Barták, CSc. Promluvil k profesoru Sa-
zamovi jako jeho bývalý �ák a pøipomnìl i ostatním

Profesor Sazama pøi svém projevu. V pozadí zleva: prof. J. Bilder,
pøedseda Èeské spoleènosti maxilofaciální chirurgie, senátor doc.
K. Barták, dìkan prof. I. �teiner.                 Foto MUDr. Jaroslav Koupil

Zleva: dr. Weiner, prof. Sazama, prof. Antalovská.
Foto MUDr. Jaroslav Koupil
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Pan profesor Sazama oslavil dne
30. záøí 2001 v plné tìlesné i du�ení
svì�esti své devadesátiny. Èím více
se jubilejní poøadové èíslo zvy�uje,
tím radìji si je pøipomínáme a tím
radìji je s jubilantem oslavujeme.
Pøi ka�dém dal�ím velkém jubileu -
a jsou na klinice je�tì nìkteøí, pa-
matující to první, padesátiny - si v�ak
my spoluoslavovatelé pøipomínáme,
jak nám, na rozdíl od pana profe-
sora, ubývá sil a svì�esti.

Je skuteènì obdivuhodné, v jak
dobré fyzické, du�evní a spoleèen-
ské formì se ná� devadesátník na-
chází. Je stále mezi námi a zdá se,
�e na�e vzájemné vztahy a poro-
zumìní se stále prohlubují a jako-
by zlid��ují. Jak pøibývá let, kte-
rá strávil mezi námi, mizí ten ná�
døívìj�í ostych k pøísnému pøed-
nostovi a my v�ichni poznáváme,
jak je ten Sazama vlídný, pøátelský a vtipný spoleèník.

Stì�í dnes uvìøíme, �e bylo v druhé polovinì sedmdesá-
tých let a v osmdesátých letech období, kdy nebyl na kli-
nice vítán. Tehdej�í vedení kliniky o nìj nestálo, Saza-
movskou tradici se mu v�ak zlikvidovat nepodaøilo. První,
co jsme proto po listopadovém pøevratu udìlali, bylo, �e
jsme pana profesora pozvali mezi nás nejen na kliniku,
ale i na fakultu, kde jako èlen vìdecké rady vykonal poøád-
ný kus záslu�né práce.

Stomatologickou kliniku si bez pana profesora lze jen tì�ko
pøedstavit. Byl jejím vlastním zakladatelem a budovatelem,
aè historicky byl a� druhým pøednostou po profesoru Karlu
Mì��anovi (ov�em pro funkci budoucího pøednosty ji� v dobì
svého pøíchodu do Hradce profesorským sborem pra�ské
fakulty designován). Pøevzal kliniku o jednom køesle a pøi
odchodu do penze ji odevzdal s pìtadvaceti køesly a ètrnácti
lù�ky. Naplnil tak vrchovatou mírou povìst o �Sazamov-

K jubileu prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc.
ských metastázách�, �íøících se
do rùzných budov v nemocnici, kdy�
získání celé budovy prostì nebylo teh-
dy mo�né.

Pro stomatologii v Hradci toho
v�ak udìlal daleko víc. Svým pøí-
kladem, obrovskou pracovitostí
a orientací v celém oboru, nejen
ve stomatochirurgii, si vychoval
celou øadu spolupracovníkù a ná-
sledovníkù, kteøí také sami lecèe-
hos dosáhli. Zavedl na fakultì vý-
uku stomatologického smìru, co�
samo o sobì bylo dost na celo�i-
votní dílo. Podaøilo se mu to spo-
lu s nìkolika mladými spolupra-
covníky, kterých se naprohánìl
dost a dost. Nikdo z nich si na to
v�ak s odstupem ètyøiceti let ne-
stì�uje a autoøi tohoto laudatia to
mohou z vlastní zku�enosti potvrdit.

Dosáhl ale mnohem víc. Zaslou-
�il se o rozvoj èeskoslovenské stomatologie, èeskosloven-
ské stomatochirurgie, proslul jako traumatolog, odborník
na choroby slinných �láz, neúnavný pøedna�eè a burcova-
tel stomatologické veøejnosti. Hojnì publikoval a napsal
øadu prioritních uèebnic èi monografií. Úspì�nì bádal
a myslíme si, �e ze v�eho nejradìji uèil: mediky, lékaøe
a své spolupracovníky v�ech kategorií. Str�il za to v�echno
vdìk i nevdìk. Sotva si dnes dovedeme pøedstavit, �e z po-
litických dùvodù byl prof. Sazama na vlastní klinice persona
non grata. Na �tìstí toho uznání bylo mnohem víc a pan pro-
fesor získal v�echna dosa�itelná ocenìní, z nich� mo�ná tím
nejvy��ím je jmenování Osobností èeské stomatologie.

Milý pane profesore, pøijmìte od nás, Va�ich rùznì dávno
bývalých spolupracovníkù, opravdu srdeèné blahopøání.
Vá�íme si Vás, máme Vás rádi a tì�íme se na Va�e dal�í
oslavy! Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc.,

se spolupracovníky

I v akademickém roce 2001 / 2002 pokraèuje na Lékaøské fakultì
UK v Hradci Králové cyklus pøedná�ek, pøipravovaných pro èleny
akademických obcí královéhradeckých vysokých �kol a zaintere-
sovanou veøejnost Nadací mezilidské tolerance Thomase Gra-
la. První z tìchto pøedná�ek, nazvaná �FORUM O NADÌJI�, se

uskuteènila dne 6. prosince 2001. MUDr. Olga Procházková, zá-
stupkynì pøednostky Ústavu anatomie Lékaøské fakulty UK v Hrad-
ci Králové, se v ní podìlila o své poznatky z úèasti na jednáních
FORUM 2000, která se konala pod zá�titou Václava Havla na Pra�-
ském hradì v letech 1997 - 2001.                                               Redakce

Cyklus pøedná�ek Nadace Thomase Grala pokraèuje

neèetl z listu, v�ichni se sna�ili mluvit jasnì a zøetelnì,
neopakovali se a dokumentaci mìli èitelnou (i ze zadních
øad), textu v tabulkách a schematech právì tolik, aby pan
profesor nemusel øíci svou obávanou vìtu: �... a tohle si
troufáte nìkde ukazovat?�

Mìli jsme velkou radost z toho, �e pan profesor Sazama

zùstal jako úèastník sympozia a� do konce jednání, vá�íme
si toho, �e jsme mu mohli osobnì blahopøát a pøejeme si
v�ichni, abychom se nadále mohli pravidelnì setkávat
na klinických semináøích a dal�ích Sazamových dnech.

Doc. MUDr. Vìra Hubková, CSc.,
se spolupracovníky
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Cílem na�eho prùzkumu bylo pokusit se jednak rozpoznat
rozhodující motivaèní faktory, které se uplatòují pøi volbì po-
volání zdravotní sestry, jednak zjistit, které zátì�e èi problémy
nejèastìji vnímají absolventky zdravotnických �kol po svém
nástupu do praxe. �etøení bylo provedeno pomocí anonymnì
vyplòovaných dotazníkù, pøedlo�ených 120 zdravotním sestrám,
které byly pøijaty k bakaláøskému studiu o�etøovatelství
na Lékaøské fakultì v Hradci Králové Univerzity Karlovy
v Praze. Vìk respondentek se pohyboval v rozmezí od 24 do 42
let. Odpovìdi dotázaných zdravotních sester na ka�dou z pìti
otázek dotazníku uvádíme v následujících souhrnech:

1. Co Vás motivovalo k volbì povolání zdravotní sestry?

� 30 % dotázaných uvedlo jako hlavní motivaèní faktor dlouho-
dobou nemoc nebo smrt v rodinì.

� 22 % respondentek bylo údajnì ovlivnìno vlastní hospita-
lizací v dìtství nebo hospitalizací nìkterého blízkého rodin-
ného pøíslu�níka.

� 7 % dotázaných bylo ovlivnìno pøi výbìru tohoto povolání
filmy nebo literaturou.

� 13 % respondentek bylo motivováno zdravotnickým rodin-
ným prostøedím.

� Ve zbývajících 18 % odpovìdí byly jako motivaèní faktory
uvedeny pøání rodièù, snaha o doplnìní kvalifikace a také
touha po práci s dìtmi.

2. Definujte Vá� první negativní zá�itek pøi nástupu
na pracovi�tì

� 43 % dotázaných odpovìdìlo, �e jejich první negativní zá�itek
se týkal chaosu a �patnì organizované práce.

� 30 % dotázaných uvedlo, �e jejich prvním negativním zá-
�itkem po nástupu do praxe bylo zji�tìní nedobrých in-
terpersonálních vztahù mezi star�ími sestrami a novì na-
stupujícími sestrami. Dále pak pøi svém vstupu do praxe
zaznamenaly necitlivé chování lékaøù k nastupujícím ses-
trám.

� 17 % respondentek uvedlo jako stresující faktor pøi nástupu
do zamìstnání své nedostateèné �kolní znalosti, neod-
povídající po�adavkùm konkrétního pracovi�tì.

� 10 % dotázaných uvedlo za negativní a stresující zá�itek
setkání se smrtí dítìte.

3. Definujte svùj první pozitivní zá�itek pøi nástupu
na pracovi�tì

� 67 % respondentek uvádí z pozitivních zá�itkù pøedev�ím
dobré interpersonální vztahy na pracovi�ti vèetnì pøátelského
pøivítání a pochval od primáøe èi sestry.

� 33 % dotázaných uvádí za pozitivní zá�itek uzdravení pa-
cientù a podìkování pacientù za poskytnutou péèi.

4. Která èinnost byla pro Vás pøi nástupu nejtì��í?

� 52 % dotázaných sester oznaèilo za obtí�nìj�í úkol vyrovnat
se se smrtí pacienta.

� 27 % respondentek uvedlo problémy s tì�ce nemocnými
a nespolupracujícími nemocnými.

� 21 % dotázaných sester oznaèilo za nejtì��í svoje první
setkání s pomùckami a pøístroji, které mìly pou�ívat.

5. Se kterou skupinou zdravotnických pracovníkù byla
nejtì��í komunikace?

� 80 % dotázaných mìlo kritické pøipomínky ke komunikaci
vùbec.

� 30 % respondentek oznaèilo za nejobtí�nìj�í komunikaci se
sanitáøi.

� 20 % respondentek uvedlo komunikaèní bariéry se star�ími
sestrami.

� 17 % dotázaných sester uvedlo obtí�nou komunikaci se ses-
trami v øídících funkcích.

� 10 % respondentek poci�ovalo problémy pøi komunikaci
s lékaøi.

ZAMY�LENÍ NAD VÝSLEDKY PRÙZKUMU

Emoce a morální náhled
Ze souhrnu odpovìdí na otázku è. 1 je patrné, �e vìt�ina dotá-

zaných zdravotních sester i pøi urèitém, nìkdy i mnohaletém
èasovém odstupu stále je�tì cítí, �e k volbì svého dne�ního
povolání byla hluboce motivována. Polovina respondentek
(52 %) pøitom jako hlavní motivaèní faktor své volby povolání
vnímá osobní emociogenní pro�itky (vlastní onemocnìní a pøí-
padnì hospitalizaci, resp. onemocnìní èi smrt blízkého èlovì-
ka). Toto zji�tìní mù�e kromì jiného vyvolat i otázku, zda
je vlastnì pro dal�í pùsobení v profesi prospì�né, kdy� v moti-
vaci k volbì povolání pøeva�ují emocionální faktory nad ra-
cionálními pohnutkami.

Domníváme se, �e v pøípadì povolání zdravotní sestry je
pøevaha emocionálních motivaèních faktorù pøi volbì profese
a jejím vykonávání nejenom velmi èastá, ale také �ádoucí. A to
nejenom proto, �e o�etøovatelskou péèi nelze dost dobøe
uskuteèòovat bez opravdové citové anga�ovanosti. Pøevaha
emocionálních motivaèních faktorù pøi volbì povolání zdra-
votní sestry je toti� souèasnì i svìdectvím, �e uchazeèky o tuto
profesi - a� u� �lo o patnáctiletá dìvèata nebo o absolventky
gymnázií - ji� v dobì svého rozhodování pøekonaly jistou
významnou hranici ve vývoji morálního náhledu. Jinými slovy
øeèeno, je to urèité svìdectví, �e jejich morální hodnocení se
ji� v té dobì opíralo nikoliv jen o dìtské, tzv. úèelové my�lení,
ale také o pøijaté spoleèenské konvence èi pøípadnì (u star-
�ích adeptek zdravotnického vzdìlání) o hodnoty nezávislé
na konkrétních osobách nebo skupinách.1)  Ale to se u� pocho-
pitelnì týká nejenom onìch shora zmínìných 52 % responden-
tek, ale také 7 % dotázaných, které cítí, �e ve volbì povolání
byly ovlivnìny filmem èi literaturou, a velmi pravdìpodobnì
i 13 % sester, u nich� motivace k volbì povolání vyvìrala
ze zdravotnického rodinného prostøedí.

Chaos nebo neporozumìní?

Znaèná èást (43 %) dotázaných zdravotních sester v odpovìdi
na otázku è. 2 uvedla, �e jejich první negativní zá�itek
po nástupu do praxe se týkal chaosu a �patnì organizované
práce. Význam tìchto odpovìdí je obtí�né hodnotit, nebo� jde
o vyjádøení pro�itku absolventek �koly a není tøeba zdùrazòo-

BUDU ZDRAVOTNÍ SESTROU ...
(Výsledky jednoho prùzkumu)
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vat, �e ani pøi sebelep�ím edukaèním procesu není mo�né
provoz nemocnièního oddìlení v celé jeho slo�itosti (vèetnì
mimoøádných událostí) ve �kole modelovat. Navíc mohou tyto
odpovìdi reflektovat i poèáteèní dezorientaci nastupující zdra-
votní sestry, její neporozumìní konkrétním situacím a také její
vcelku pochopitelný subjektivní pocit, �e není s to se do slo-
�itého pracovního procesu úèinnì zapojit. Významnou roli mù�e
hrát i prvotní nejistota absolventek �koly kdy, kde, jak a v jaké
míøe mohou uplatnit svou osobní odpovìdnost. Na druhé stranì
je ale tøeba pøipustit, �e vzhledem k velmi �irokému rejstøíku
provádìných úkonù a slo�itým podmínkám návaznosti èinnos-
tí jednotlivých pracovníkù nemocnièních oddìlení zde urèité
rezervy v organizaci práce objektivnì mohou být.

Míra odborné pøipravenosti
S problémem orientace v provozu nemocnièního oddìlení

zøejmì velmi úzce souvisí i otázka míry odborné pøipravenosti
absolventek zdravotnických �kol a zejména pak jejich pøipra-
venosti pracovat s nejmodernìj�ími pøístroji, pomùckami
a materiály. V odpovìdích na otázku è. 2 uvedlo 17 % respon-
dentek jako stresující faktor pøi nástupu do zamìstnání své ne-
dostateèné znalosti ze �koly, neodpovídající po�adavkùm kon-
krétního pracovi�tì. V odpovìdích na otázku è. 4 oznaèilo
21 % dotázaných sester za nejtì��í svoje první setkání s po-
mùckami a pøístroji, které mìly pou�ívat. O tomto problému
víme, nejèastìji se vyskytuje u absolventek mimohradeckých
zdravotnických �kol, které nemìly pøíle�itost se s novými pøí-
stroji a pomùckami pøi �kolní praxi v nemocnicích seznámit.
Vzhledem k velmi rychlému vývoji zdravotnické techniky, tech-
nologií i zdravotnických materiálù pøitom nelze oèekávat, �e
by se situace v tomto smìru v budoucnu nìjak zásadnì zmìnila
a je proto tøeba vìnovat více pozornosti citlivému za�kolení
nastupujících zdravotních sester.

Setkání se smrtí
V odpovìdích na otázku è. 4 uvedlo 52 % respondentek, �e

nejobtí�nìj�ím úkolem po nástupu do praxe pro nì bylo vy-
rovnat se se smrtí pacienta. 27 % respondentek uvedlo prob-
lémy pøi péèi o tì�ce nemocné a nespolupracující nemocné.
Podle na�eho názoru jde nejenom o psychologický, ale také
o etický problém. Patrnì jedním z prvních, kdo u nás na etic-
kou stránku setkání mladého èlovìka se smrtí upozornil, byl
prof. Alexander Schirger (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota,
USA). V pøedná�ce proslovené na slavnostním shromá�dìní
k výroèí na�í fakulty v r. 1995 pøipomenul mj. potøebu zamys-
let se nad dolní vìkovou hranicí novì imatrikulovaných stu-
dentù a zvá�it, zda (tehdy je�tì vesmìs osmnáctiletí) mají jako
vstupní pøedmìt studovat anatomii.2) Za je�tì záva�nìj�í
v tomto smìru pova�ujeme situaci studentek a absolventek
støedních zdravotnických �kol. Ty studují anatomii ji� ve vìku
patnácti a� �estnácti let a k jejich bezprostøednímu setkání
s umíráním a smrtí èlovìka èasto dochází hned po nástupu
do praxe, tedy ve vìku devatenácti let.

Domníváme se, �e tento problém nelze podceòovat a jestli�e
u� z principu nemù�eme setkání se smrtí u mladých, zaèína-
jících zdravotních sester vylouèit, je tøeba jim alespoò poskyt-
nout psychologickou pomoc. Pøinejmen�ím tím, �e nadøízená
sestra, lékaø èi nìkterá ze zku�enìj�ích sester s nimi o události
úmrtí pacienta v klidu promluví.

Mezilidské vztahy a komunikace
Z odpovìdí respondentek na otázky è. 2 a 3 je patrné, jak

velký význam pro pocit pohody a spokojené zaèlenìní se novì
nastupujících zdravotních sester do pracovního kolektivu má

jejich pøijetí ostatními pracovníky oddìlení. Plné dvì tøetiny
(67 %) dotázaných sester uvedly (otázka è. 3) jako prv-
ní pozitivní zá�itek po svém nástupu do praxe dobré interper-
sonální vztahy na pracovi�ti vèetnì pøátelského pøivítání a po-
chval od primáøe èi sestry. Naproti tomu ale 30 % dotázaných
uvedlo, �e nedobré vztahy ze strany star�ích sester a necitlivé
chování lékaøù pro nì znamenaly negativní zá�itek pøi nástupu
do praxe. Z uvedeného je mo�né dovozovat, �e atmosféra
a úroveò mezilidských vztahù asi nebyly a nejsou na v�ech pra-
covi�tích optimální a �e mnoho zále�í na ka�dém jednotlivém
zamìstnanci, zda první týdny a mìsíce po nástupu do praxe
budou pro absolventky zdravotnických �kol radostné nebo zda
pro nì budou pøedstavovat stres.

Poèáteèní obtí�e komunikace uvedla v odpovìdích na otáz-
ku è. 5 vìt�ina (80 %) dotázaných zdravotních sester. Z odpovìdí
také vyplývá, �e na �ádoucí úrovni nebyla komunikace s mla-
dými sestrami ani ve vertikálním, ani v horizontálním smìru.
Jistì je mo�né hledat pøíèinu tohoto jevu i v samotných nastu-
pujících sestrách, které vzhledem ke svému  mládí a dosavadní
omezené sociální zku�enosti nemusejí být v�dy dostateènì
pøipraveny ke komunikaci v pracovním procesu. Ale proto�e
právì úèinná komunikace je hlavním nástrojem týmové práce,
je tøeba jejímu rozvoji i u mladých, nastupujících pracovníkù
vìnovat cílenou pozornost.

CO ØÍCI ZÁVÌREM?
Ná� soubor - sto dvacet zdravotních sester pøijatých do baka-

láøského studijního programu - samozøejmì nereprezentuje ce-
lou populaci zdravotních sester a je tedy tøeba poèítat i s tím, �e
ve výsledcích prùzkumu se projevuje tzv. výbìrový efekt. Zce-
la vylouèit nelze ani urèité zkreslení vyplývající ze skuteènos-
ti, �e námi dotázané zdravotní sestry hodnotily své nìkdej�í
pro�itky s urèitým, nìkdy i mnohaletým èasovým odstupem.
Pøesto v�ak pokládáme za u�iteèné podobné prùzkumy i v tak-
to specifických souborech uskuteèòovat. Odpovìdi, které námi
dotázané zdravotní sestry v dotazníku uvedly, potvrzují, �e pøi
posilování motivace k výkonu sesterských èinností je tøeba mít
stále na mysli zejména tyto dílèí úkoly:

� zdokonalování organizace práce, o�etøovatelských èinností;
� podporu vstøícné komunikace mezi star�ími a mlad�ími ses-

trami i mezi v�emi èleny zdravotnického týmu;
� podporu rozvoje managerských dovedností sester ve ve-

doucích funkcích;
� zlep�ování pøípravy budoucích sester na zdravotnických

�kolách, a to s cílem, aby byly seznámeny s podmínkami praxe
vèetnì pou�ívání moderních o�etøovatelských pomùcek
a pøístrojù;

� citlivé, ale úèinné vedení zaèínajících zdravotních sester pøi
jejich osvojování si práce s moderními o�etøovatelskými
pomùckami a pøístroji na pracovi�ti;

� psychologickou podporu zaèínajících zdravotních sester pøi
jejich prvních setkáních se smrtí a pøi jejich péèi o tì�ce
nemocné pacienty;

� cílevìdomé vedení v�ech zdravotních sester k vlastní obranì
pøed syndromem vyhoøení.

Jaroslava Peèenková
Mgr. Iva Machalová
Ústav sociálního lékaøství LF UK
Oddìlení o�etøovatelství

LITERATURA:
1) HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997.
176 s. ISBN 80-7178-154-1.
2) Scan, 6, 1996, è. 1, s. 15-17.
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Øádové sestry peèovaly o nemocné
v královéhradecké nemocnici spoleè-
nì s civilními o�etøovatelkami ji� od øíj-
na roku 1889. Tehdy �lo o �edé ses-
try III. øádu sv. Franti�ka (Serafín-
ského) - pra�ské, zvané té� sestry mi-
losrdné nebo Sestry Marie (S.M. -
Soror Misericors). Pùsobily i v nové
okresní nemocnici otevøené v roce 1928
a také v pováleèných letech, kdy se
po vzniku královéhradecké poboèky Lé-
kaøské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze z okresní nemocnice stala ne-
mocnice klinická. V letech následují-
cích po roce 1948 byly øádové sestry do-
nuceny z nemocnice postupnì odejít,
poslední byly z nemocnice odsunuty
v èervenci 1955.

Dnes, po témìø pùlstoletí, opìt v krá-
lovéhradecké Fakultní nemocnici obì-
tavì pracují øádové sestry. Tentokrát jde
o Dcéry krestanskej lásky, pøíslu�nice
nitranské provincie Spoloènosti Dcér
krestanskej lásky sv. Vincenta de Paul.
Zatím jsou jen tøi, tak�e z celkového
poètu zhruba �estnácti set zdravotních
sester ve FN pøedstavují jen nepatrný
zlomek. Podstatné v�ak je, �e pomohly
v tí�ivé situaci, kdy pro nedostatek ses-
ter musela být doèasnì uzavírána nìk-
terá oddìlení. Vstup øádových sester
do Fakultní nemocnice je i pøipomín-
kou nìkdej�ích �edesáti pìti let obìtavé
práce �edých sester v hradeckých ne-
mocnicích.

Nedostatek zdravotních sester je ve Fa-
kultní nemocnici Hradec Králové ka�do-
roènì se opakujícím problémem. V�dy
po nástupu absolventek zdravotnických
�kol se podaøí stav sester naplnit, ale
pak dochází k postupnému úbytku ses-
ter a s koncem �kolního roku ji� mnohá
pracovi�tì nedoèkavì èekají na nové po-

známku: Sv. Vincent de Paul (1576 -
1660) byl francouzský, pùvodnì ven-
kovský knìz, proslulý dobroèinností.
V r. 1608 se stal domácím knìzem krá-
lovny Markéty z Valois, zvané té� Mar-
kéta Francouzská èi �královna Margot�
(1553 - 1615), v r. 1629 byl jmenován
generálním almu�níkem (tj. duchov-
ním, spravujícím almu�ní fond) galejí.
Zakládal charitativní bratrstva peèující
o chudé a nemocné, staral se o galejníky,
ale i o nalezence. V r. 1625 zalo�il kon-
gregaci lazaristù (podle sídla jejich kon-
ventu u pøevorství sv. Lazara v Paøí�i),
jejím� hlavním úèelem byla misijní èin-
nost, duchovní cvièení pro kandidáty
knì�ství a kazatelská èinnost. V r. 1634
zalo�il v Paøí�i spolu se sv. Louisou de
Marillac (sv. Ludvika z Marillaku; 1591
- 1660) kongregaci Dcer køes�anské lás-
ky, pozdìji nazvanou Milosrdné sestry
sv. Vincence z Pauly (Congregatio Soro-
rum Misericordiae S. Vincentii). Kongre-
gace Vincentek je druhou nejstar�í kon-
gregací pape�ského práva. Apo�tolskou
stolicí byla potvrzena r. 1668. Jejím hlav-
ním posláním je charitativní a výchovná
èinnost. Do ostatních zemí Evropy se �í-
øila ji� v 17. stol. Do èeských zemí pøi�-
ly Vincentky z Vídnì v první polovinì
19. stol. a mìly zde své domy v øadì míst,
ponejvíce v severních Èechách, v na�em
kraji napø. v Ústí nad Orlicí. Zøízení
èeskoslovenské provincie kongregace
s vlastním noviciátem bylo potvrzeno
v r. 1932. Vedle kongregace Milosrd-
ných sester sv. Vincence de Paul je usta-
novena i samostatná øeholní Spoleènost
dcer køes�anské lásky sv. Vincence de
Paul - v Èechách se sídlem v obci Men-
dryka (kdysi pøi pøevá�nì nìmeckém
osídlení Möndrik) v blízkosti Janova
u Litomy�le.

Redakce

Návrat øádových sester do Fakultní nemocnice

Dne 15. listopadu se v posluchárnì Ortopedické kliniky
FN uskuteènilo tradièní podzimní spoleèné setkání vedení
Fakultní nemocnice Hradec Králové s novými zamìstnanci.
Zúèastnilo se jej 74 mladých absolventù �kol z øad zdravotních
sester a lékaøù, kteøí nastoupili do pracovního pomìru v prù-
bìhu èervence a� øíjna leto�ního roku. Cílem setkání bylo
nejenom pøivítat mladé zamìstnance, ale pøiblí�it jim i pro-
støedí, ve kterém pracují, poskytnout jim základní informace
a orientaèní údaje o FN.

Setkání vedení FN s novými zamìstnanci
Mladé absolventy zaujala pøedná�ka docenta Leo�e He-

gera, øeditele Fakultní nemocnice, popisující oblasti øídící,
organizaèní, ekonomické a personální. Pøedná�ka obsaho-
vala i informace o nezdravotnických a zdravotnických pro-
vozech ve FN a o koncepèních a rozvojových zámìrech.
V závìru svého vystoupení popøál docent Heger úèastníkùm
setkání úspìch v pracovní kariéøe a v osobním �ivotì.

Mgr. Martin Formánek
Odbor personálních vztahù

sily. V leto�ním roce se nedostatek zdra-
votních sester projevil ji� brzy zjara
a na nìkterých klinikách bylo z tohoto
dùvodu nutné doèasnì omezit provoz.
V dubnu 2001 se proto øeditel FN docent
Heger s odvoláním na doporuèení Mons.
Josefa Sochy z královéhradeckého bis-
kupství obrátil na provinciální pøed-
stavenou Spoloènosti Dcér krestanskej
lásky sv. Vincenta de Paul v Nitøe se �á-
dostí o pomoc. Výsledkem byl nástup tøí
sester - Dcér krestanskej lásky - do Fa-
kultní nemocnice, konkrétnì na Chirur-
gickou kliniku. Pracují zde od 1. záøí
2001, ubytovány jsou, spolu se star�í ses-
trou zodpovídající za komunitu, na krá-
lovéhradeckém biskupství. V polovinì lis-
topadu mohl Mgr. Martin Formánek,
vedoucí Odboru personálních vztahù FN,
podat provinciální pøedstavené Spo-
loènosti Dcér krestanskej lásky informa-
ci, v ní� se opírá o hodnocení pøednosty
Chirurgické kliniky prof. Zbyòka Voboøi-
la. Ten spolu se stanièními sestrami od-
dìlení, na nich� øádové sestry Adriana
Mihová, Jozefa Stanèeková a Eva �i�ko-
vá pracují, hodnotí jmenované velmi
kladnì, a to jak pokud jde o jejich vztah
k nemocným, tak i pokud jde o jejich od-
bornou, teoretickou i praktickou zdat-
nost. V hodnocení je zmiòován i velmi
pøátelský vzájemný vztah øádových ses-
ter a ostatních pøíslu�níkù pracovních
kolektivù. Pøítomnost øádových sester
pøedstavuje podle pøednosty Chirurgické
kliniky prof. Voboøila pro pracovi�tì jed-
noznaèný pøínos a proto vedoucí Odboru
personálních vztahù FN Mgr. Formánek
po�ádal provinciální pøedstavenou o zvá-
�ení mo�nosti zvý�ení poètu sester pù-
sobících ve FN.

Na závìr k uvedené informaci pøipo-
jujeme je�tì struènou historickou po-
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V mìsíci øíjnu podìkoval doc. MUDr.
Leo� Heger, CSc., øeditel Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové, pøi pøíle�itosti
skonèení jejího pracovního pomìru:

Paní Marii Ba�kové, zdravotní labo-
rantce Ústavu klinické biochemie a dia-
gnostiky. Paní Marie Ba�ková nastoupi-

DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME

la do KÚNZ Hradec Králové 1. záøí. 1970 jako zdravotní
laborantka na Oddìlení klinické biochemie. Zde pracovala
ve dvousmìnném provozu, pozdìji jako laborantka pro ná-
roèné práce i jako úseková laborantka. V laboratoøích Ústa-
vu klinické biochemie a diagnostiky pracovala nepøetr�itì
31 let. Pracovní pomìr ukonèila 31. 10. 2001 odchodem
do dùchodu.

Odbor personálních vztahù FN

Dne 7. listopadu 2001 se ve velké posluchárnì v budovì teo-
retických ústavù Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové
uskuteènilo plenární zasedání Fyziologické sekce Èeské lé-
kaøské spoleènosti J. E. Purkynì v Hradci Králové a poboèky
Èeskoslovenské biologické spoleènosti v Hradci Králové, jeho�
spolupoøadateli tentokrát byly i Èeská
anatomická spoleènost a Èeská histo-
a cytochemická spoleènost. Zasedání
mìlo slavnostní ráz a bylo cele vìnováno
poctì jubilanta - sedmdesátníka prof.
MUDr. Stanislava Nìmeèka, DrSc. Ji�
z programu zasedání je patrné, jak �iroké
bylo a je pole pùsobnosti pana profeso-
ra Nìmeèka: Po úvodním referátu pøed-
nosty Ústavu histologie a embryologie
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Jaroslava Mokrého, Ph.D.,
�Neurální transplantace - ústøední téma
Ústavu histologie a embryologie LF UK,
HK�, promluvil prof. MUDr. Vladi-
mír Herout, DrSc., emeritní pøednosta
královéhradeckého Ústavu patologie,
na téma �Prof. Nìmeèek jako patolog�.
Pøednosta Neurochirurgické kliniky doc.
MUDr. Jiøí Náhlovský, CSc., nazval své
expozé �Prof. Nìmeèek jako neurochi-
rurgický patolog�. A posléze je�tì pro-
mluvil doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., o profesoru Nì-
meèkovi jako neurohistologovi a pøednostovi Ústavu histologie
a embryologie. Na zasedání zaznìly i zdravice hostù.

Prof. MUDr. Stanislav Nìmeèek, DrSc., se narodil  4. listo-
padu 1931 v Hradci Králové. Po maturitì na zdej�ím klasic-
kém gymnáziu zaèal v roce 1950 studovat medicínu na krá-
lovéhradecké Lékaøské fakultì, ale po její pøemìnì na VLA
pøestoupil nejprve do Brna a poté do Prahy, kde v roce 1956
na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy promoval. Po ukonèení
studií pracoval nejprve jako v�eobecný patolog v ústavu profe-
sora Fingerlanda. Zamìøil se na neuropatologii a po krátké
dobì pøevzal vedení specializovaných pitev mozkù nemocných,
kteøí zemøeli na Neurochirurgické klinice FN. Kdy� v roce 1962
pøe�el na Neurochirurgickou kliniku vedenou tehdy profesorem
Rudolfem Petrem, stal se prvním neurochirurgickým patolo-
gem u nás. Vybudoval na klinice komplex morfologických la-
boratoøí, je� se pozdìji staly jádrem Ústavu experimentální

neurochirurgie LF UK. K významným vìdeckým výsledkùm dr.
Nìmeèka v oboru neuropatologie patøí napø. jeho studie o cho-
vání nádorù v mozkové tkáni. Ale jeho èetné prioritní práce po-
stupnì pokrývaly témìø v�echny úseky neurochirurgické patolo-
gie a dr. Nìmeèek se tak stal v pravém smyslu slova zakladatelem

a prùkopníkem tohoto oboru u nás. Vý-
znamného ocenìní u nás i v zahranièí se
dostalo vìdeckým výsledkùm dr. Nìmeèka
v oblasti experimentálního poranìní míchy,
obsa�eným v jeho doktorské disertaèní prá-
ci (1986) a jedné z monografií.

V roce 1984 se dr. Nìmeèek ujal vedení
Ústavu histologie a embryologie Lékaøské
fakulty UK v Hradci Králové. Do práce
ústavu vnesl svoji mimoøádnou vìdec-
kou erudici, klinickou zku�enost a �iroký,
interdisciplinární pohled. Vybudoval jed-
no z nejlep�ích  pracovi�� ve státì, a to
jak po stránce vìdecké, tak po stránce pe-
dagogické. V jeho tvùrèím úsilí mu neza-
bránily ani osobní politické potí�e: habi-
litovat se mohl a� v roce 1987, tedy 23 let
po obhájení kandidátské disertace, pro-
fesorem byl jmenován a� po zmìnì po-
mìrù u nás v roce 1991.

K Neurochirurgické klinice FN zùstal
profesor Nìmeèek i po pøechodu do Ústa-

vu histologie a embryologie nadále pevnì pøipoután. Spolu
s pracovním kolektivem laboratoøí se dále vìnoval problemati-
ce experimentálních neurálních transplantací a roz�iøování
bioptické sbírky, zahrnující ji� tisíce mozkových nádorù. Tato
sbírka je jednou z nejvìt�ích na svìtì.

Stejnì jako ve vìdecké práci byl v�dy a stále je profesor
Nìmeèek aktivní i v oblasti organizace vìdeckého �ivota. Pøe-
dev�ím v�ak byl v�dy zaníceným vysoko�kolským uèitelem. Ne-
váhal nikdy vìnovat se vedle výuky histologie a embryologie
i vedení studentù pøi jejich vìdecké èinnosti. Filosofický nad-
hled profesora Nìmeèka, vyvìrající ze syntézy jeho tvùrèí práce
na poli lékaøské teorie a klinické praxe i z jeho zájmu o medicín-
skou historii, se pro øadu jeho �ákù stal spolehlivým opìrným
bodem v jejich pozdìj�í vìdecké práci.

Pøejeme Vám, pane profesore, pevné zdraví, osobní spoko-
jenost a radost z dal�í tvùrèí práce.

Va�i spolupracovníci a pøátelé

K jubileu profesora Stanislava Nìmeèka
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Výstavba v nemocnici v období 2. svìtové války
Koncem tøicátých let se dobový tisk vìnoval spí�e zhor�ující

se mezinárodní situaci a hrozícímu váleènému konfliktu, ne�
místním zprávám. Také v mìstské kronice Hradce Králové je
pro tuto dobu znaèná mezera: chybí záznamy z let 1937 - 1947.
A tak dnes mù�eme o rozvoji a stavební èinnosti v královéhra-
decké okresní nemocnici na pøelomu tøicátých a ètyøicátých let
uvést jen nìkteré kusé informace.

Hospodáøská budova po pøístavbì - pravdìpodobnì rok 1942.

V roce 1940 byla v nemocnièním komplexu zøízena ústavní
lékárna. Bylo zakoupeno nové zaøízení pro nadstavbu u�ního
a oèního oddìlení a pro krèní oddìlení inhalatorium. Nemoc-
nice také poøídila nové sanitní auto. Probìhla také volba primáøe
ortopedického oddìlení, které bylo zøízeno v pøedchozím roce.
V èele stanul doc. MUDr. Jaroslav Vavrda, poèet primariátù se
tak v nemocnici zvý�il na devìt. Ortopedické oddìlení zazna-

Hospodáøská budova po dostavbì nové okresní nemocnice v r. 1928.

Slo�itá doba konce tøicátých a poèátku ètyøicátých let pøi-
nesla i královéhradeckému okresu urèitá omezení v investièní
èinnosti. Øada plánù a projektù byla vzhledem k napjaté poli-
tické situaci a finanèní nároènosti odsunuta na pozdìj�í dobu.
Jejich realizace se podstatnì zdr�ela, mnoho jich pak vùbec
realizováno nebylo. Týkalo se to samozøejmì také napláno-
vaných stavebních  prací v areálu okresní nemocnice. Pøesto se
v�ak nìkteré stavební úpravy podaøilo okresnímu výboru pro-
sadit, a to i v prvních váleèných letech.

Nová politická situace a zøízení Protektorátu Èechy a Morava
se promítly i do personálního obsazení v královéhradecké
nemocnici. Ke dni 1. dubna 1939 byl naøízen odchod ne-
árijských lékaøù z okresní nemocnice.

Zaèátkem ledna 1940 probìhlo jednání komise - urèené
k projednávání dobudování nemocnice - za úèasti zástupcù
zemského úøadu vrchního rady dr. Grose, rady ing. Koláøe, zá-
stupce technického oddìlení ing. Fialy, projektanta arch. Adám-
ka, zdravotního rady MUDr. Rubala, zástupcù okresního vý-
boru a vrchní správy okresní nemocnice. Komise jednala
o rekonstrukci kotelny nákladem 1,200.000,- Kè. Projednáva-
ly se také dal�í návrhy na dostavbu nemocnice. Roz�íøení se
týkalo nejen kotelny, ale také kuchynì a prádelny. Nad prádel-
nou a hospodáøskou budovou byla naplánována pøístavba dal-
�ích poschodí. Dále mìlo být postaveno samostatné skladi�tì,
lednice, gará�e a nadstavba obytné budovy pro personál. Vypra-
cováním plánù pro hospodáøskou èást byl povìøen hradecký
architekt dr. ing. Jan Rejchl.

Projektanta Bedøicha Adámka povìøil okresní výbor vypra-
cováním plánù pro nemocnièní èást (po dohodì s primáøi). Jed-
nalo se v první etapì o pøístavbu prosektury, infekèního
pavilonu, návrh adaptace a pøístavby pavilonu interny i s la-
boratoøemi, vodoléèbou, rentgenem atd. Centrální rentgen mìl
být umístìn v pavilonu chirurgie.

menávalo velký pøíliv pacientù a ukazovala se jeho prospì�-
nost pro celý kraj. Vyvstávala tak ale i potøeba získat pro nì
samostatný pavilon.

V dubnu 1940 udìlil okresní úøad stavební povolení k pøí-
stavbì infekèního pavilonu a k adaptaci hospodáøské budovy
s roz�íøením kotelny. Stavební práce provádìla firma Mádlík
a Vèelák, vnitøní vybavení zaji��ovaly �kodovy závody. Okresní
královéhradecké zastupitelstvo se usneslo uzavøít výpùjèku
3 miliony korun na rekonstrukci kotelny a pøestavbu hos-
podáøské budovy a podalo �ádost na ministerstvo sociální
a zdravotní správy o pøevzetí pùjèky do státní záruky. V øíj-
nu 1940 pøevzalo toto ministerstvo dluhovou slu�bu se zá-
pùjèkou 1,9 milionù korun na pøístavbu kotelny a koncem
roku 1940 pak poskytlo okresu subvenci na stavbu hospodáø-
ské budovy.

V roce 1941 byly realizovány dal�í úpravy v nemocnièním
areálu. Stálý nedostatek nemocnièních lù�ek nutil správní
a okresní výbor k tomu, aby pøístavbami, pøípadnì adaptacemi
stávajících pavilonù poèet lù�ek zvy�oval. Po dokonèení stavby
dvojpavilonu gynekologicko-venerického, pøístavbì oèního
a u�ního pavilonu a adaptaci pavilonu chirurgie v pøedcháze-
jících letech byla také pøístavbou zvìt�ena a zadaptována
prosektura. Pokraèovaly také práce v hospodáøské èásti nemoc-
nièního areálu. Do konce roku 1941 bylo plánováno zprovoznit
nový kotel v rekonstruované kotelnì. Pod jednotlivými pavi-
lony mìly být zøízeny podru�né stanice rozvodu tepelné ener-
gie pro úsporu paliva. Zaèalo se také se stavbou skladu uhlí,
aby nemuselo být pøes zimu uskladòováno na dvoøe areálu.
Projekt nástavby hospodáøské budovy zahrnoval postavení
druhého a tøetího patra nad obìma køídly budovy. V jedné èásti
se zvlá�tním vchodem mìly být umístìny byty sekundáøù
a ubytovací prostory pro slu�ky, probìhla by renovace pøízemí
a roz�íøena mìla být prádelna. Nad druhým køídlem mìly být
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umístìny ubikace sester s jídelnou a postavena kaple. Jídelna
sekundáøù byla roz�íøena. Øe�ilo se i ubytování �enatých
zøízencù, proto�e dva nové byty postavené pøi stávajících bu-
dovách samozøejmì nedostaèovaly. Celá hospodáøská budova
i s kotelnou mìla být v provozu na konci roku 1941. Dal�í
etapou ve stavebním rozvoji nemocnice byla dostavba ro-
zestavìného køídla infekèního pavilonu, jeho� základy byly zbu-
dovány ji� v pøedcházejícím roce.

Poèet zamìstnancù nemocnice vzhledem ke stále stoupající-
mu poètu pacientù dále vzrùstal, v roce 1941 ji� pøekroèil
hranici dvou set pracovníkù. V roce 1941 také ode�el do vý-
slu�by administrativní øeditel nemocnice Franti�ek Øeháèek,
který tuto funkci zastával od jejího vybudování. Správcem
nemocnice se stal dosavadní tajemník Martin Kynkor. Pøed
svým odchodem do penze uveøejnil F. Øeháèek v tisku údaje
o chodu nemocnice. Jednalo se napø. o informace o poètu pa-
cientù pøijatých dennì do nemocnice: v roce 1938 to bylo

39 nových pacientù, v roce 1940 u� 49 nemocných, v roce 1941
denní poèet pacientù pøesahoval i 50. Prùmìrná o�etøovací doba
se v�ak sni�ovala, a to pøedev�ím  v dùsledku nedostatku místa
v nemocnici. V roce 1938 bylo pøijato 14.385 nemocných,
v roce 1939 u� 16.048 nemocných, v roce 1940 pak 17.780 pa-
cientù. V roce 1938 èinil prùmìrný denní poèet nemocných 658,
v roce 1941 bylo dokonce uvádìno i více ne� 800 nemocných.

Obdobnì jako ve tøicátých letech, i poèátkem ètyøicátých let
pøíliv pacientù do královéhradecké nemocnice neustále stoupal.
Nedostatek lù�ek se stával stále palèivìj�ím problémem. Okres-
ní výbor i vrchní správa nemocnice se proto vytrvale sna�ily
o dal�í stavební úpravy nemocnièního areálu, ale dramatické
události roku 1942 v Protektorátu Èechy a Moravy stavební
vývoj nemocnice výraznì zdr�ely.

Pavla Koritenská
Foto archiv Muzea východních Èech
v Hradci Králové

Richard Sorge (* 4.10.1895 - � 7.11.1944) byl sovìtským
rozvìdèíkem. Èlenem Komunistické strany Sovìtského svazu
byl od roku 1925, èlenem Komunistické strany Nìmecka byl
od roku 1919. Ménì je známo, �e byl vnukem Friedricha
Adolpha Sorge (1828 - 1906), spolupracovníka Marxe a En-
gelse, který po pobytu v rùzných evropských zemích �il v USA,
kde byl organizátorem americké sekce 1. internacionály.

Richard Sorge pùsobil v Nìmecku, v Èínì a nakonec v Japon-
sku ve 30. a 40. letech jako nìmecký novináø a pozdìji i jako
diplomat ve slu�bách nìmeckého velvyslanectví v Tokiu. Sna�il
se v�dy udr�et mír mezi Japonskem a Sovìtským svazem
a získával cenné �pioná�ní informace, které byly vysílány
do Moskvy. V roce 1941 byl zatèen japonskou policií a v roce
1944 popraven.

Podrobnìji pí�e o doktorovi Sorge kniha S. Goljakova
a V. Ponizovského Kdo jste doktore Sorge?, která byla u nás
vydána v roce 1966 nakladatelstvím Svìt sovìtù v Praze. Zají-
mavé informace poskytuje doslov Èestmíra Amorta v této knize.
Amort uvádí, �e pøípadem Sorge se zabýval Reinhard Heydrich,
po jeho smrti pak sám Heinrich Himmler, velitel nacistické
policie a jednotek SS. Himmler vypracoval rozsáhlý pøípis, který
pøedal 27. øíjna 1942 Joachimu Ribbentropovi, který byl nacis-
tickým ministrem zahranièních vìcí a Sorgeho pøímým nadøíze-
ným. Himmler vytýkal Ribbentropovi, �e Sorge jako tokijský
zpravodaj listu Frankfurter Zeitung získal dùvìru nìmeckých
i japonských vedoucích míst, vystupoval jako oddaný stoupe-
nec Adolfa Hitlera a nacismu a ve skuteènosti z povìøení
Kominterny a za spolupráce Jugoslávce Vukelièe a dal�ích ci-
zincù i Japoncù provádìl �pioná� proti Nìmecku a Japonsku.
Po vypuknutí války byl Sorge i vedoucím nìmecké zpravodaj-
ské kanceláøe.

V�e se zdá témìø absurdní zejména proto, �e Sorge jako
novináø vydával v Nìmecku komunistický list Bergische Ar-
beiterstimme a opakovanì ve dvacátých letech nav�tívil Mosk-
vu, byl právním zástupcem Komunistické strany Nìmecka

a redaktorem Kommunistische Internazionale, v�ude publiko-
val pod svým pravým jménem Sorge.

V dobì, kdy Himmler posílal svou zprávu o Sorgem Ribben-
tropovi, vy�la v Nìmecku kniha dr. Martina Rikli Ich filmte
für Millionen, která byla pøelo�ena do èe�tiny a vydána v Or-
bisu v Praze v roce 1944 pod názvem Filmoval jsem pro mi-
liony. Autor knihy, Martin Rikli, byl �výcarským státním pøí-
slu�níkem a synem profesora cyry�ské techniky. Po studiích
v Curychu a v Drá�ïanech, kde vystudoval chemii, se stal vì-
deckým pracovníkem firmy Zeiss - Ikon, o nìkolik let pozdìji
se stal kameramanem nìmecké firmy UFA v Berlínì. Bìhem
svého �ivota natoèil øadu filmù, zejména o safari v Africe,
o Habe�i, o èínsko-japonské válce, øadu filmù vìdeckopo-
pularizaèních, ale nechybìjí ani dokumenty o nìmeckém ná-
moønictvu, letectvu a o vítìzném ta�ení nacistické armády
do Norska v roce 1940. Rikli zùstal �výcarským státním pøí-
slu�níkem, ale z jeho knihy je zøejmé, �e jeho sympatie byly
v�dy na stranì nacistického Nìmecka. Výrazná je i jeho pro-
tibritská orientace.

Pøi své cestì do Èíny, kde filmoval zábìry z èínsko-japonské
války, cestoval Rikli z Berlína vlakem pøes Rusko na jaøe 1932
a popisuje pøíjemného spoleèníka z vlakového kupé, Wolfgan-
ga Sorge z nakladatelství Scherl v Berlínì, �který také cestoval
na Východ, jsa povìøen významným úkolem�. Se Sorgem
Rikli cestoval a� na èínské hranice a v knize nechybìjí po-
známky o tom, �e si v�ímali jedné spolucestující, o které se
oba domnívali, �e je agentkou GPU. I kdy� Rikli uvádí jiné
køestní jméno (Wolfgang místo Richard), je velmi pravdìpo-
dobné, �e se jednalo o sovìtského rozvìdèíka Richarda Sorge,
který - dle �ivotopisných údajù - skuteènì cestoval na jaøe 1932
do Èíny.

Pak asi opravdu je velmi pravdìpodobné, �e ji� za války,
v Protektorátu, jsme se mohli doèíst o sovìtském rozvìd-
èíkovi. Kdyby Rikli jen tu�il!

Doc. MUDr. Herbert Hanu�, CSc.

O doktorovi Sorge se u nás psalo
ji� za Protektorátu

� � �
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V roce 2001 jsme mohli vzpomenout dvou významných vý-
roèí - 180 let od narození a 120 let od smrti Fjodora
Michajlovièe Dostojevského. Mohli, ale pokud je mi známo,
a� na strohé pøipomínky v novinových kalendáriích jsme tak
neuèinili. Nemá nám snad v éøe digitalizace Dostojevskij u�
co øíci? Zkusme si pøipomenout curriculum vitae a dílo této
ojedinìlé osobnosti.

Fjodor Michajloviè Dostojevskij se narodil v Moskvì 11. 11.
1821 v chudé rodinì lékaøe. Vystudoval zde gymnázium a poté
spolu s bratrem Michajlem Michajlovièem ode�el do Petro-
hradu, kde studoval na vojenské technické �kole. Po absolvování
in�enýrského kursu pùsobil krátce jako úøedník na minister-
stvu obrany, ale jeho zájem smìøoval k literatuøe. U� jeho první
povídka Chudí lidé (1846), obraz stárnoucího nevýznamného
èlovìka obìtavé a nesobecké lásky, mu pøinesla uznání a umo�-
nila mu vìnovat se cele jen literatuøe. Oficiální kritika ho zpr-
vu oznaèovala za pokraèovatele Gogola, ale napø. v povídce
Dvojník se ji� zøetelnì projevovala svébytnost Dostojevského
pohledu na svìt. V r. 1849 byl Dostojevskij obvinìn, �e v Pet-
ra�evského pokrokovém krou�ku pøedèítal zakázaný dopis
Bìlinského Gogolovi, v nìm� autor mj. �ádá zru�ení nevol-
nictví a tìlesných trestù, a byl odsouzen k smrti. A� na po-
pravi�ti na Semjonovském námìstí byl Dostojevskému trest
zmìnìn na ètyøi roky káznice a deportaci na Sibiø. Stojí
za zmínku, �e celý prùbìh pøípravy popravy a omilostnìní
na poslední chvíli byl peèlivì zinscenován s cílem docílit morál-
ní a fyzické zhroucení odsouzencù. Z dopisu Dostojevského,
v nìm� o tìchto tì�kých okam�icích psal svému bratrovi, citu-
je napø. Radegast Parolek v knize F. M. Dostojevskij (1964).

Ètyøi roky pak strávil Dostojevskij ve vìzení s nejtì��ími
zloèinci a dal�ích �est let ve vyhnanství. Mo�ná i tato zku�e-
nost spolu se zdravotními problémy vedla k jeho následnému
hlub�ímu ponoøení se do vlastního nitra, k hledání odpovìdí
ve starozákonních textech a k prohlubujícímu se psycholo-
gickému a filosofickému porozumìní pro chybujícího i mravnì
selhávajícího èlovìka. Svùj �ivot ve vìzení vylíèil v Zápiscích
z mrtvého domu (1861).

S poèátkem 60. let se tak zaèíná druhé období Dostojevského
tvorby, kdy se s geniálním vhledem noøí do lidské du�e a po-
hnutek lidských èinù. V románu Poní�ení a ura�ení (1861)
pøiná�í obraz svého ideálu èlovìka, krátce na to v Zápiscích
z podzemí (1864) zase obraz �antihrdiny�, malého petrohrad-
ského úøedníka, jen� za ètyøicet let izolace ztrácí schopnost
kontaktu s okolím i vlastní individualitu. V snad nejznámìj�ím
románu Zloèin a trest (1866) øe�í Dostojevskij otázku mravní
odpovìdnosti èlovìka za zloèin (vra�du pro ideu) a vyjadøuje
své pøesvìdèení, �e vnitøní svoboda èlovìka spoèívá ve schop-
nosti poznat a pøiznat svoji vinu, v pokoøe a køes�anském po-
chopení smyslu lidského �ivota. V tomto tvùrèím období se
Dostojevskij vìnuje i publicistice. Se svým bratrem Michajlem
vydává èasopis Vremja (Doba) a po jeho zastavení èasopis
Epocha. Své èlánky pak soubornì vydal v Deníku spisovate-
lovì. Kritický pohled na boøivou èinnost revoluèními a socia-
listickými my�lenkami ovlivnìné ruské inteligence podává
v Bìsích (1971). Po románu Výrostek (1975) vydává v letech
1880-1881 první èásti Bratrù Karamazových, ale toto dílo, pøed-

stavující vrchol Dostojevského tvorby, zùstává nedokonèeno.
9. února 1881 Fjodor Michajloviè Dostojevskij v Petrohradì
umírá.

Jméno Dostojevského kupodivu nenajdeme v pøíslu�ných
heslech (sociologie literatury, románu, ruská atd.), ani v rozsáhlé
a oborovì �iroce zamìøené biografické pøíloze Velkého socio-
logického slovníku (Praha : Karolinum 1996). Emanuel Rádl
v�ak Dostojevského i Tolstého øadí k pøedstavitelùm ruské filo-
sofie 19. stol. (Hercen, Bìlinskij, Èerny�evskij aj.) a navíc
dodává, �e filosofie v Rusku té doby pùsobila spí�e jako hnací
síla literatury a politiky, ne� jako soustavná a nezávislá vìda,
a proto je tedy spí�e sociologií èi politickou teorií (1932).
Pøipomenu, �e Dostojevskij se s kritickým pohledem na re-
voluèní chaos v Rusku v polovinì 19. stol. aktivnì zasazoval
o syntézu tehdej�ích dvou pøístupù - slavjanofilství a západ-
nictví, kdy tato syntéza mìla spoèívat v respektování národní
specifiky pøi reformách (Deník spisovatelùv).

Literární historik Franti�ek Kautman v úvodu své knihy Dos-
tojevskij - vìèný problém èlovìka (1992) mj. pí�e, �e na jeden
svazek Dostojevského spisù pøipadá minimálnì deset svazkù
spisù o Dostojevském. A pøipomíná také, �e ka�dá interpretace
Dostojevského díla �by mìla vycházet z pøedpokladu, �e má
co èinit s dílem umìleckým, které znamená epochu v estetic-
kém vývoji lidstva...� Ale stejnì je prý tøeba vnímat i fakt, �e
fenomén tohoto díla ��iroce pøerùstá oblast estetiky a umìní�.

Albert Camus v eseji Absurdní tvorba øíká: �Velcí romano-
pisci jsou filosofickými romanopisci,� a dodává, �e takoví jsou
napøíklad Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostojevskij, Proust,
Malraux, Kafka. �Leè právì jejich rozhodnutí psát v obrazech
místo v úvahách,� øíká dále Camus, �odhaluje my�lení, které je
jim spoleèné, je� je pøesvìdèeno o zbyteènosti ve�kerých prin-
cipù vysvìtlování a je� vìøí v pouèující poselství citového
zdání.� Na jiném místì pak Albert Camus øíká: �V�ichni Dos-
tojevského hrdinové uva�ují o smyslu �ivota. Tím jsou mo-
derní: nebojí se smì�nosti. Moderní senzibilita se odli�uje
od senzibility klasické tím, �e klasická senzibilita je �ivena
morálními problémy, kde�to ta moderní problémy metafyzic-
kými. V Dostojevského románech je tato otázka nastolena
s takovou intenzitou, �e mù�e vyústit jedinì v krajní øe�ení.
Existence je l�ivá nebo vìèná. Kdyby se Dostojevskij spokojil
tímto zkoumáním, byl by filosofem. On v�ak ukazuje dùsled-
ky, které tyto duchovní hry mohou mít v �ivotì èlovìka, a právì
tím je umìlcem.�

Myslím, �e není tì�ké najít odpovìï na otázku, proè se dnes
u nás o Dostojevském pøíli� nemluví. Kdy� jsem napø. pøed
èasem studoval psychopatologickou problematiku vra�dy,
doèetl jsem se v renomované americké uèebnici psychiatrie
(Kaplan, I. H., Saddock, J., Grebb, J. A. Synopsis of the clini-
cal psychiatry. Seventh edition. Baltimore : Wilkins et Wilkins,
1994) pouze to, jaká rizika mají lidé rùzné pleti a sociálního
postavení, �e spáchají vra�du. Uklidnilo mne sice, �e nejsem
sedmnáctiletá �ena èerné pleti a nízkého sociálního postavení
a není tedy statisticky pravdìpodobné, �e bych se dopustil trest-
ného èinu vra�dy novorozeného dítìte matkou, ale o nìjakých
nových poznatcích o �temných pohnutkách lidské du�e�, o nich�
psal Dostojevskij, jsem se nedoèetl. Chápu, �e je to pro soudo-
bé americké psychopatology a kriminology jednodu��í, ne�

Opomíjená výroèí
(esej o zapomínaných pravdách)



19

zápolit s texty Hannah Arendtové èi dokonce Dostojevského.
Ale je mi z toho smutno a mám nepøíjemný pocit, �e toto není
problém jen psychopatologie. Ta tendence nahradit vìcné ucho-
pení konkrétního jevu pouhým porovnáním se statistickým
údajem o pravdìpodobnosti èi �riziku�, se zaèíná projevovat
i v jiných oborech medicíny a také v ostatních sférách na�eho
�ivota. Napadá mne taková bláznivá paralela: V závìru své di-
sertaèní práce o øeckých atomistech Demokritovi a Epikurovi
(dávno pøed tím, ne� propadl hrùzné my�lence o diktatuøe pro-
letariátu) napsal Karel Marx: �Kdybych mìl potøebu pøijmout
boha, pak by mým bohem byl Prométheus.� (volný pøeklad).
A já øíkám: Kdybych se mìl v tì�kých chvílích o nìkoho opøít,

Kdy� jsem si pøeèetl nejposlednìj�í fotografickou a textovou
reportá� Jana Smita - tentokrát z Korintu, z míst, kde podle
Homéra mìl �ít Sisyfos (uvádíme na  s. 22-23), zaujala mne
zvlá�tì autorova vìta, v ní� hodnotí mytickou postavu Sisyfa:
�Jeho velikost spoèívá v poznání beznadìjné situace a stává se
tak symbolem �ivota.� Pøipomnìla mi ta vìta jedno zamy�lení
Alberta Camuse (1913-1960), ale také jednu z krásných po-
vídek Miroslava Hanu�e (1907-1995).

V eseji Mythus o Sisyfovi øíká Albert Camus, �e právì v tìch
okam�icích, kdy se v�dy vrací na úpatí, aby znovu zaèal svoji
namáhavou práci, ho Sisyfos zajímá. �Vidím jej, sestupuje zase,
krokem tì�kým, ale pevným k muce, jejího� konce nepozná.
Tato chvíle, která se podobá dýchání a která se opakuje se stej-
nou jistotou jako jeho ne�tìstí, tato chvíle je chvílí vìdomí.
V ka�dém z tìch okam�ikù, kdy opou�tí vrcholek a noøí se
pomalu do doupìte bohù, povzná�í se nad svùj osud. Stává se
silnìj�ím nad svùj balvan.�

Na jiném místì se Albert Camus zamý�lí nad momentem,
kdy bylo Sisyfovi umo�nìno nav�tívit krátce zemi a on odepøel

vrátit se do podsvìtí: �Pokud obrazy zemì vìzí je�tì pøíli�
v pamìti, v dobì, kdy volání �tìstí je je�tì pøíli� dotìrné, stává
se, �e se v lidském srdci zvedá smutek: to je vítìzství balvanu,
to je sám balvan. Tì�ko je nésti tak velikou úzkost. Jsou to
na�e gethsemanské noci. Drtivé pravdy hynou v�ak tím, �e byly
poznány. Tak Oidipos je nejprve poslu�en osudu, ani� to ví.
V okam�iku, kdy ví, zaèíná jeho tragédie. Av�ak v tém�e
okam�iku, slepý a pln beznadìje, poznává, �e to, co ho jedinì
poutá k �ivotu, je svì�í ruka mladé dívky. Tehdy zazní ú�asný
výrok: »Pøes tak veliké zkou�ky vede mne mùj pokroèilý vìk
a velikost mého ducha k soudu, �e v�e je dobré«. Sofoklùv
Oidipos, stejnì jako Dostojevského Kirilov, vyslovuje formuli
absurdního vítìzství.�

Oidipùv výrok �Soudím, �e v�e je dobré,� oznaèuje Albert
Camus za posvátný. ��tìstí a absurdnost jsou dìti té�e zemì.
Nelze je od sebe oddìlit.�                          PhDr. Vladimír Panou�ek

(Citováno podle: Camus, A. Mythus o Sisyfovi. pøel. Jaroslav Janík.
Listy. Ètvrtletník pro umìní a filosofii. 1947, roè. 1, è. 3, s. 451-453.)

Mýtus i pro 21. století

pak nejradìji o èlovìka, který èetl Dostojevského a pokusil se
procítit jeho výzvy.

�Odpovìdnost je to, co pøipadá výhradnì mnì a co lidsky
nemohu odmítnout,� øíká v knize Etika a nekoneèno (1982,
èesky 1994) Emmanuel Lévinas. �Toto bøemeno je nejvy��ím
dùstojenstvím jedineèného. Já-nezamìnitelný jsem tímto já
pouze do té míry, pokud jsem odpovìdný. Já mohu zastoupit
v�echny, ale nikdo nemù�e zastoupit mne. V tom spoèívá má
nezcizitelná identita subjektu. A pøesnì v tom smyslu øekl
Dostojevskij: - Jsme v�ichni odpovìdni za v�echny a za v�ech-
no pøede v�emi, a já víc ne� ti druzí. - �

PhDr. Vladimír Panou�ek

Je�tì do poloviny ledna je mo�né ve výstavních prostorách
v budovì teoretických ústavù Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové v �imkovì ulici 870 shlédnout unikátní výstavu fo-
tografií Jana Smita s poetickým názvem �Pøíbìhy èeských
gotických madon�. I kdy� dvì desítky vystavených fotografií
pøedstavují jen výbìr z dokumentárního souboru vytvoøeného
autorem, podávají nev�ední obraz duchovní stránky �ivota
a estetického cítìní obyvatel èeských zemí ve 14. a 15. století.
Jak ji� vyplývá z názvu výstavy, jsou fotografie doprovázeny
struènými popisky, v nich� nás autor informuje o dobì a místì
vzniku resp. �pøíbìzích� jednotlivých Madon. Jako ukázku
uvádíme nìkteré z tìchto �pøíbìhù�:

Madona bøeznická - Je nejstar�í v Èechách, nepochybnì
východní provenience. Biskup Jan z Dra�ic ji r. 1333 vìnoval
klá�teru v Roudnici. Nápis na obraze praví: �Èerná jsem, ale
krásná, dcery jeruzalémské�. Originál se ztratil ve víru válek
a tak r. 1396 král Václav IV. nechává malovat kopii.

Madona roudnická - Dílo vze�lo z dílny nejvìt�ího malíøe
gotiky Mistra tøeboòského oltáøe kolem r. 1380. Zde se objevu-
je èeské pojetí Madony. Deska byla èasto kopírována pro jiné
klá�tery a kostely (napø. pro biskupa vratislavského).

Madona Aracoeli - Je kopií díla Mistra tøeboòského oltáøe
(kolem r. 1380). Kopii pøivezl do Èech Karel IV. z Øíma. Tato
deska patøí k vrcholùm evropské malby vùbec.

Palladium zemì Èeské - Pochází ze Staré Boleslavi z doby
kolem r. 1380. Snad zdobilo mytický hrob sv. Václava. V dobì
husitských válek se dílo ztratilo, a� v 16. stol. je nalezl sedlák
pøi orbì (Panna Maria Vyoraná) a byla mu projevována mi-
moøádná úcta. V dobì tøicetileté války uloupili dílo Sasové
a na potupu katolíkùm je vystavili na pranýøi na Staromìstském
námìstí. Pra�ané je za ohromnou cenu vykoupili a na místì
potupy vystavìli sloup se sochou Immaculaty, str�ený v r. 1918.
Palladium je opøedeno povìstí, �e je z pohanské modly dali
odlít svatí Cyril a Metodìj a vìnovali je sv. Ludmile. Od ní pøijal
Palladium sv. Václav. Putoval k nìmu prý i sv. Jan Nepomucký.

Memoriální obraz pra�ských univerzitních studentù -
Nìmeètí studenti, kteøí po vydání Dekretu kutnohorského r. 1409
ode�li z Prahy do Lipska, vzali s sebou tento obraz, který je
dodnes chován na lipské univerzitì. Jde o èást diptychu a pøed-
stavuje sv. Dominika, patrona teologù, a sv. Máøí Magdalenu,
patronku lékaøù. Deska dokládá nejvy��í umìleckou úroveò
pra�ského malíøství doby Václava IV. v podání barev a linií.

Redakce

Pøíbìhy èeských gotických madon
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U� bylo dávno po ranní vizitì, ses-
tra roznesla hrneèky s mlékem a pa-
cientky odpoèívaly odevzdanì v su-
gestivní bìlosti nemocnièního poko-
je. Nemluvily. Jen chvílemi nìkte-
rá povzdechla, snad z bolesti, snad
ze stesku.

Klaply dveøe a v�echny oèi se
k nim obrátily. Doktor Dvoøák
pokývl hlavou, usmál se na tá-
zavé pohledy a posadil se u lù�-
ka babièky Matou�kové. Ostat-
ní �eny si zaèaly �eptat, aby na-
znaèily, �e nechtìjí naslouchat roz-
hovoru.

�Tak vás, babièko, musíme poslat
domù. Máme tu málo místa, lidé nám
le�í na chodbách a nemù�eme s vámi
nic dìlat.�

Stará paní mlèí. Pohybuje rty, jako
by si opakovala smysl slov, pak nìko-
likrát pokývne hlavou a po tváøích jí
stékají slzy. Nic se nezmìní v jejím
vrásèitém oblièeji, jen otevøené oèi
pláèí. Doktor je je�tì mlád, dìsí se své
bezmocnosti a tiskne jí mlèky ruku.

�Proè mì nechcete øezat, pane dok-
tore?�

�Nemù�eme, babièko. U� je pozdì.
Nevydr�ela byste to, umøela byste nám
pod no�em.�

�Ale já se nebojím umøít. U� jsem
vám to øekla. Jen tìch nocí se bojím.
Vy pøece víte, co na mì èeká? Prosím
vás, jdìte k panu primáøovi a povìzte
mu ...�

�Babièko, to my jen kdy� doufáme,
�e mù�eme pomoci, a vy máte slabé
srdce.�

U� mu neodpovídá, ví, �e by to by-
lo marné, jen pøikyvuje a dívá se
na bílou stìnu.

�Pøijedou si pro vás, viïte? Odpo-
ledne mù�eme po nìkom vzkázat -�

�Ne, ne, pane doktore, prosím vás.
Dojdu pomalu sama, mají mnoho
práce teï o senách. V�ak já neza-
bloudím, není to daleko, odpoèinu si
v lese.�

*
�To se taky nabìhá�, viï, hochu,�

povídá babièka ovèákovi, který ne-
daleko dvora na lesní mýtinì pase
ovce. Sedne si do pøíkopu silnice a dí-
vá se laskavì po chumlu kadeøavých
høbetù, smìje se beèení zarputilého
berana a má radost z èernobílých jeh-
òátek.

�Teï jo. A jak se vám vede? Vypra-

voval vá� Francek, �e jste celé noci
prokøièela.�

�Nespali se mnou hodnì èasto, já
vím. Ale teï u� bude pokoj,� usmívá
se babièka.

�Tak, tak,� pøisvìdèuje ovèák a pak

se rozbìhne k lesu za dupajícím stá-
dem.

�S Pánem Bohem, Vojtí�ku!� volá
za ním babièka, ale ovèák ji nesly�í.
Rozkøikuje se asi na berana:

�Ty potvoro èerná!�
Silnice klesá, po obou stranách je

les. Sluníèko se nìkde za ním dotýká
zemì a tak je tady stín a bo�í pokoj.
Kapradiny u studánky rozvírají ne-
hybnì chladivou zeleò a jehlièí bo-
rovic le�í ti�e na potemnìlé modøi
nebes. Nedaleko rozcestí na okraji
lesa posadila se babièka do mechu.
U� od vèerej�ího dopoledne vìdìla,
�e právì tady bude èekat. Je smíøená
a vyrovnaná, nic ji netísní, tak lehko
u� jí nebylo dávno. Vdechuje vùni
dobré zemì, utrhne si s trsu borùvèí
jednu bobulku a rozmaèká ji dás-
nìmi. To je chu� domova a mládí.
Do houstnoucího �era svítí z mechu
chomáè zlatých li�ek. Po silnici dora-
chotil poslední vùz, tak to jsou na-
�i, vezou seno z Hrachovky, sly�ela
Franckùv zvuèný hlas. Chtìlo se jí
vstát a utíkat za nimi, ale to bylo jen
poku�ení. Teï u� nepùjde asi nikdo.

Babièka se opøela o první smrk
a zpod jeho vìtví se zahledìla do kra-
je. Nad vesnièkou se vzná�ejí bílé
a �edé sloupy dýmu, vánek pøiná�í
z luk vùni sena, tamhle je na�e �ito,
jak se mìlce vlní, v�ude je tu plno ze-
lených �it a pak u vsi veliká louka. Ba-
bièka se usmívá, vidí, �e �ivot byl
dobrý, a ví, �e smrt bude také dobrá.
Vzpomínky k ní pøicházejí ti�e, jen ji
ovanou svými køídly a zase u� je tu
jiná, babièka je vítá s radostí a louèí
se s nimi bez zármutku, i nebo�tík mu�
je jí nìjak blízko a pak u� vidí v�ech
svých osm dìtí. Zanedlouho se v�ich-
ni sejdou. Zdravé syny a dcery odnosi-
la ve svém �ivotì, Bùh ví, �e je má

v�echny ráda, ale teï u� je skoro tma,
pojï, Bìtu�ko, pojï!

Rozvázala si uzlíèek, vyhledala rù-
�enec a dala se na cestu. �ádná po-
chybnost neru�ila její soustøedìní,
tiskla korálky mezi prsty a �la po-
kornì v prachu silnice. Pøed vesnicí
odboèila na luèní pì�inku. Nedale-

ko na dnì mìlkého úvalu je malý
rybníèek s èistou vodou, dìti se
v nìm �pláchají, kdy� je horko,

a v noci sem nikdo nepøijde. Po-
sadila se na bøehu a modlila se dál.

Srpeèek mìsíce se chvìl na hla-
dinì a ustrnul na nebi. Chvílemi za-
krákala �ába. A� potom se babièka
trochu polekala. Za zády za�ustila
tráva, ozvalo se zavrèení, ale v�dy�
to je ná� Barýèek, pojï sem, tys mì
poznal, viï? Zase rozvázala uzlíèek
a dala psovi housku od snídanì,
a zatím co kousal, zaboøila mu prsty
do huòatého høbetu a polo�ila si
tváø k jeho hlavì. Chvíli tak ti�e se-
dìli.

�Tak, Barýèku, teï u� jdi domù hlí-
dat, jdi!�

Pes poslechl a odhopkoval do tmy.
Babièka je�tì jednou políbila køí�ek
rù�ence, slo�ila sváteèní �átek, svlék-
la si kabát a sukni a peèlivì je urovna-
la vedle uzílku. Na hlavu si uvázala
jiný �átek, v�ední, ten, který nosívala
v nemocnici. Pak si omotala ruce rù-
�encem, sestoupila k vodì a poklekla
na bøehu. Vlahá voda jí omývala bosé
nohy. To nebyla modlitba. To bylo
patøení do laskavých bo�ích oèí, pat-
øení beze slov, tiché louèení a pøíval
nadìje. Kdy� vkroèila do vody a nohy
se jí zaboøily do teplého bahna, za-
chvìl jejím starým tìlem chlad. Ale
�la dál, pøidr�ovala si sukni mezi ko-
leny, vdechla je�tì vùni sena, dala
sbohem mìsíci a naposled políbila
køí�ek rù�ence. Kdy� se ukládala k od-
poèinku, tiskla køeèovitì sepjaté ruce
k prsùm.

Za chvíli u� zase mìsíc tkvìl na nebi,
chvìl se na hladinì, osvobozená du-
�e stoupala po mostì jeho paprskù.
V Matou�kovì chalupì zavyl pes.
To asi Barýèek, pomyslila si babièka
a ohlédla se s vý�e na svùj domov
a na ten uzlíèek, který zítra ráno nìk-
do najde.

(Ze sbírky povídek Miroslava Hanu�e
�Sly�ím tvou krásu�. Sbírka vy�la v r. 1941.)

 Povídka

 RÙ�ENEC POD MÌSÍCEM
MIROSLAV HANU�
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Dva litry dennì
K profesorce Rozsívalové pøi�el starý, zcela vysu�ený nemoc-

ný. �Tak takhle to nejde! Musíte více pít, alespoò dva litry den-
nì,� znìlo dobøe mínìné lékaøské doporuèení. �To nemohu,�
namítl v�ak pacient. �Já piju jen slivovici a dva litry dennì
nezmù�u.�

Porod, to je nìco jiného
Dr. Rozsívalová a dr. Dlabalová jezdily kdysi ordinovat

do Nové Paky. Zpìt do Hradce Králové je vozila sanitka. Stalo
se jednou v zimì, �e pøes silnici le�el vyvrácený mohutný smrk.
Dìlníci chodili kolem, okukovali smrk, ale víc nic. �To takhle,
Hanko, nejde,� prohlásila dr. Rozsívalová ke své kolegyni.
�Doma máme dìti, nemù�eme tady èekat do veèera. Budu dìlat
tìhotnou.� Lehla si na lehátko, pod kabát si dala pol�táøek
a zaèala sténat. Dr. Dlabalová vyskoèila ze sanitky a vzru�e-
ným hlasem volala: �Chlapi, dìlejte! Jedeme s porodem!�
To zabralo. Dìlníci nahlédli do sanitky na sténající rodièku
a za deset minut byla cesta prùjezdná.

�ikovná sestra
Není nad to, mít v ambulanci dobrou, �ikovnou sestru.

Dr. Rozsívalová byla jednou odpoledne u� velmi unavená a svì-
øila se s tím sestøe. Ta chvíli zauva�ovala a pak ráznì vstoupila

do èekárny s jednoznaèným pøíkazem: �Jdìte v�ichni domù. Dnes
se u� ordinovat nebude. Paní doktorka je unavená, u� se jí pletou
recepty.�

Známost
Dr. Rozsívalová chodila svého èasu jako ko�ní lékaøka ordi-

novat do hradecké vìznice. Po pár letech, kdy� u� se této po-
vinnosti dávno zbavila, vstoupila na klinice do naplnìné èe-
kárny. A tu povstal jeden z pacientù: �Ale paní doktorko, dobrý
den. My se pøece známe z vìznice, tam jsme se stýkali!�

Namazat a �namazat�
Ze zemìdìlské �koly v Kostelci nad Orlicí docházelo do or-

dinace nìkolik hochù ve vìku kolem patnácti let s akne vul-
garis. Dr. Rozsívalová jim pøedepisovala na zevní mazání jed-
noprocentní salicylový líh. Asi po �esti týdnech pøi�el do am-
bulance vychovatel chlapcù se �ádostí o pomoc: �Paní dok-
torko, nevím co se dìje, ale ho�i, kteøí nav�tìvují va�i ordinaci,
jsou èas od èasu opilí. �ádný alkohol jsme ale u nich nena�li.�
Nebylo nesnadné pøijít záhadì na kloub. Dr. Rozsívalová vy-
chovateli doporuèila, aby lékovky s lihem hochùm odebral
a akne jim mazal sám. Od té chvíle, co byl salicylový líh ma-
zán jen zevnì, pøípady vnitøního �namazání� pøestaly.

Vyprávìní prof. MUDr. Vìry Rozsívalové, DrSc.,
z její padesátileté praxe zachytil L.Ch

Zimní odpoledne v podhùøí Krkono� / Foto Mgr. Markéta Panou�ková
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ZEMÌ LIDÍ
objektivem

JANA SMITA

Jako se rodí listí, tak podobnì se rodí lidé:
listí - to srá�í vítr - v�ak nové vyrá�í zase

v lesích rostoucích bujnì, kdy� jeho doba se blí�í,
podobnì lidský rod - ten vzniká a jiný zas mizí.

Tìmito ver�i zaèíná Homér své vyprávìní o Glaukovi, synovi
Sísyfa, zakladateli a králi Efyry, pozdìji zvané Korinthos. Byl
to mu� proslulý dùmyslem, úskoèností, nejlstivìj�í z lidí. Bez
zábran svedl dceru svého pøítele arcizlodìje Autolyka a z to-
hoto spojení vze�el Odysseus. Mìsto pak
podle povìsti osídlili lidé zrození z hub.

Do Starého Korinthu pøicházíme po sta-
ré antické cestì, vedoucí z pøístavu Le-
chaion. Míjíme Apollonùv chrám (foto 1)
na starobylé Agoøe, který se mnohem
pozdìji stal pøedlohou pro chrám Pal-
las Athény na Akropoli. Lechaionská
cesta je obklopena obchody, chrámy
(Oktaviin chrám - foto 2), øímskou bazilikou (foto 3), a� pøi-
cházíme k nejpozoruhodnìj�ímu monumentu té doby, Pei-
réninì fontánì (foto 4). Je dílem stavitele Heroda Atticuse
z 2. stol. pø. Kr. Pro vodu se z centrálního dvora vcházelo jed-
ním ze �esti otvorù, oblo�ených mramorem, k bazénùm. Mýtus
vypráví, �e pramen vytryskl ze skály pod údery kopyt Pegase,
kterého zkrotil Sísyfùv vnuk Bellorofóntes. Proto Korin�ané
Pegase uctívali a byl ve znaku mìsta.

Druhý pramen Glauké (foto 5) si vymámil Sísyfos na øíèním
bohu Ásópovi, kterému vyzradil, kam Zeus unesl jeho dceru.
Zeus za proradnost rozhnìván poslal na Sísyfa Thanata (Smrt).
Lstí se podaøilo Sísyfovi Thanata pøemoci - svázat mu ruce -
tak�e lidé pøestali umírat. Teprve Arés Thanata osvobodil
a na pøíkaz Dia dopravil Sísyfa do podsvìtí. Opìt ale zvítìzila
Sísyfova prohnanost - lstivým lichocením pøemluvil vládkyni
podsvìtí Persefonu, aby jej propustila, �e se za tøi dny vrátí.
Slib v�ak nedodr�el a Hermés jej vrátil do podsvìtí, kde jej
stihl krutý trest: valit proslulý balvan na kopec, který na vá-
zových kresbách byl identifikován jako Akrokorinth. Sísyfos
zemøel ve vysokém vìku, zesláblý neutuchajícím zápasem o �ivot.
Jeho velikost spoèívá v poznání beznadìjné situace a stává se

tak symbolem �ivota. Krutý trest je pak pro nás obrazem mar-
ného úsilí svalit ze sebe údìl v�ech smrtelníkù.

Tolik vypráví mýty. Korinth byl osídlen ji� v neolitické dobì,
následovalo období mykénské a nejvìt�í rozkvìt nastal v 7. a 6.
stol. pø. Kr. Vládli zde tyrani Bacchiadové, Kypsélidové, nej-
mocnìj�í Perianderové. Do historie se svou vládou zapsal Peri-
andros (625-585 pø. Kr.) - tragická, osudem pronásledovaná
postava. Omezil otroctví, podporoval obchod a jako první chtìl
prokopat Isthmos a spojit Saronský záliv s Korinthským mo-

øem. To byl ale nadlidský úkol, vystavìl
tedy diolkos - kamenné koleje, po kterých
byly lodì pøes �íji pøetahovány. Mìsto
mìlo asi 30.000 obyvatel, byly zalo�eny
kolonie Syrakusy, Kerkyra atp. Pro své
bohatství mìsto trpìlo válkami, a� bylo
zcela znièeno Øímany. Teprve César ho
vystavìl znovu. Ve støedu Agory se zvedá
bema - podium, odkud Øímané oslovova-

li lid, sv. Pavel zalo�il køes�anskou obec a v r. 52 po Kr. zde
kázal. Na pamì� toho je zde vytesán symbol køes�anství (foto
6). Císaø Nero zde vystoupil r. 67 po Kr. jako umìlec, i on se
zabýval my�lenkou prokopat Isthmickou �íji, zabránila mu
v tom v�ak válka s Galy.

Poslední na�e cesta vedla na Akrokorinth, odkud lze dohléd-
nout na Athény a peloponéské hory. Je obehnán byzantskými,
benátskými, tureckými a nakonec køi�áckými hradbami. Nej-
star�í antickou památkou jsou trosky chrámu zasvìceného
Afroditì (foto 7), který podle mytologie zalo�ila kouzelnice
Medeia. Chrámové knì�ky, jako slu�bu Afroditì, obla�ovaly
pøíchozí mu�e svou krásou a nì�ností. Výstup do tìchto míst je
pomìrnì namáhavý, a tak není jisté, jestli náv�tìvníci pouze
neodpoèívali. Pro jistotu je nad ruinami pravoslavná kaplièka
i s mnichem, kdyby snad náhodou nìkdo... nìco...

Tím na�e expedice Korinth byla ukonèena, znovu vzpomínáme
na li�áka Sísyfa a jeho marné úsilí zbavit se svého údìlu.
Odpovìdí na jeho beznadìjné úsilí nám mù�e být opìt Homérùv
ver�, kterým jsme vyprávìní zaèali:

�...lidský rod - ten vzniká a jiný zas mizí!�
 J. S.

1 3
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DÍKY ZA �PLATFORMU�

DOCENT JAN BEDRNA ÈESTNÝM ÈLENEM
ÈESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEÈNOSTI

Doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., bývalý pøednosta Chirurgické kliniky, byl
jmenován èestným èlenem Èeské chirurgické spoleènosti. Diplom mu byl
slavnostnì pøedán dne 6. záøí 2001 na 31. spoleèném kongresu èeských
a slovenských chirurgù, který se konal v Brnì. Blahopøejeme panu docentovi
Janu Bedrnovi k tomuto významnému ocenìní jeho práce.

PROFESORKA JIØINA MARTÍNKOVÁ
ÈESTNOU ÈLENKOU SLOVENSKÉ ODBORNÉ

SPOLEÈNOSTI
Prof. MUDr. Jiøina Martínková, CSc., pøednostka Ústavu klinické farma-

kologie Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, byla
jmenována èestnou èlenkou Spoleènosti klinické farmakologie Slovenské
lékaøské spoleènosti. Paní profesorce Jiøinì Martínkové upøímnì blahopøe-
jeme.

PROFESOR PAVEL ROZSÍVAL
OPÌT ZVOLEN PØEDSEDOU

ÈESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEÈNOSTI
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., pøednosta Oèní kliniky Lékaøské fakul-

ty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, byl na 9. výroèním sjezdu
Èeské oftalmologické spoleènosti, který se konal 5.-7. øíjna v Brnì, opìt
zvolen na období ètyø let pøedsedou spoleènosti. Panu profesorovi Pavlu
Rozsívalovi k tomuto významnému projevu uznání jeho vìdeckých a lékaø-
ských zásluh srdeènì blahopøejeme.

VANÝSKOVA CENA UDÌLENA
DOKTORCE NADÌ JIRÁSKOVÉ

MUDr. Naïa Jirásková, Ph.D., odborná asistentka Oèní kliniky Lékaøské
fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, obdr�ela za knihu  �Neu-
rooftalmologie - minimum pro praxi� (Praha : Triton, 2001) Cenu prof. MUDr.
J. Vanýska, DrSc., za rok 2001. Tato cena je udìlována za nejlep�í publikaci
v kategorii mladých lékaøù. Paní doktorce Nadì Jiráskové k udìlení ceny
upøímnì blahopøejeme.

NOVÁ KNIHA
Z ODDÌLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

V mìsíci záøí t. r. vy�la ve vydavatelství Agentura Pankrác s. r. o. dvoj-
jazyèná (angl., èes.) monografie autorù MUDr. Ing. Jaroslava Vi�di a MUDr.
Elen Urbanové �Atlas of Gallium Scintigraphy - Atlas galiové scintigrafie�.
Panu doktorovi Jaroslavu Vi�ïovi, primáøi Oddìlení nukleární medicíny FN,
a jeho zástupkyni paní doktorce Elen Urbanové k vydání knihy upøímnì bla-
hopøejeme.

ZLATÁ MEDAILE VLA JEP UDÌLENA
FAKULTNÍ NEMOCNICI

Pøi pøíle�itosti 50. výroèí zalo�ení Vojenské lékaøské akademie Jana Evange-
listy Purkynì v Hradci Králové byla Fakultní nemocnici Hradec Králové
za dlouholetou dobrou spolupráci udìlena zlatá pamìtní medaile VLA JEP.

Kdy� pøed nìjakým èasem informoval
øeditel Fakultní nemocnice docent Leo�
Heger jednu paní redaktorku Èeského
rozhlasu o existenci na�eho èasopisu
SCAN, øekl asi toto: �Je to informaèní

bulletin a zároveò i platforma tvùrèí èin-
nosti na�ich pracovníkù.� Trochu se
u toho tenkrát usmíval a kdy� jsem ho
pozdìji ujistil, �e jsem si ta jeho slova
peèlivì zapamatoval, smál se hodnì. Ale
myslím si, �e lépe to tenkrát øíci ne-
mohl, nebo� skuteènì jsme se za tìch
jedenáct let, co èasopis vychází, mohli
na jeho stránkách setkat s øadou oje-
dinìlých literárních dílek, která by mo�-
ná jinak vùbec nespatøila svìtlo svìta.
Vím, �e vedle profesního díla na�ich au-
torù pøedstavují tyto èlánky jen drobeèky
na bohatì prostøené tabuli, ale jako
ètenáøi jsme za nì vdìèni. Ony ty dro-
beèky dokládají, �e u tabule sedí lidé.
A tak bych chtìl na�im autorùm podìko-
vat, �e se nebránili otevøít se druhým
lidem i ve svém cítìní a vlastním pohledu
na svìt. Zároveò dìkuji vedení Fakultní
nemocnice za porozumìní a financování
té �platformy� na�í seberealizace.

Nemohu dost dobøe posoudit, do jaké
míry se nám daøilo naplnit i ná� druhý
úkol - pøiná�et informace o dìní ve Fa-
kultní nemocnici a na Lékaøské fakultì
UK. Pokud SCAN i v tomto smìru zaujal
ètenáøe, patøí za to podìkování zejména
pracovníkùm Odboru investic FN, kteøí
na�e ètenáøe pravidelnì informují o vý-
stavbì ve Fakultní nemocnici, dále pra-
covníkùm Odboru personálních vztahù
FN, kteøí trvale spolupracují s redakcí
a na nì� se co chvíli obracíme s �ádos-
tí o radu nebo pomoc, a pracovníkùm
Reprocentra. Podìkovat chci také pra-
covnicím sekretariátu øeditele, které se
starají o to, aby se èasopis vèas dostal
ke ètenáøùm.

Dìkuji v�em èlenùm redakèní rady
a zvlá�tì pak panu profesoru Ladislavu
Chrobákovi a nakladateli Miroslavu
V�eteèkovi, kteøí vìnují èasopisu nespo-
èet hodin svého èasu. Dìkuji také na�im
ètenáøùm, bez nich� by èasopis nemìl
smysl. Tì�ím se, �e i v novém roce 2002
bude SCAN nedílnou souèástí �ivota
ve Fakultní nemocnici a na Lékaøské
fakultì UK.           PhDr. Vladimír Panou�ek


