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�Etika neuèí pøímo, co se za daného
stavu vìci má zde a nyní stát, nýbr� uèí
v�eobecnì, jak je utváøeno to, co se vùbec
má stát. To, co se vùbec má stát, je mno-
hé a rozmanité. V ka�dém stavu vìci se
v�ak nemù�e stát v�e, co se vùbec stát
má. Daný okam�ik si se svými po�adavky
uchovává prostor uvnitø toho, èemu uèí
etické vìdomí. Etika vytváøí obecný zá-
klad, z nìho� to, co je aktuální, je vidìno
jako z ptaèí perspektivy. Úkoly indivi-
dua a úkoly doby jsou pro ni stejnì par-
tikulární - vùèi obìma si udr�uje stejnou
distanci. Znamená pro nì povznesení se
nad daný pøípad, osvobození se od vnìj-
�ího vlivu, od sugesce, fal�ování, fanatis-
mu. Etika v tom nepostupuje jinak ne�
filosofie vùbec - neuèí hotovým soudùm,
nýbr� samému »souzení«.

Etika takto chápe otázku »Co máme
èinit?«. Neurèuje, nepopisuje, nedefinu-
je u toho, co máme èinit, ono vlastní »co«
- podává v�ak kritéria, pomocí nich� to
lze poznat. Z tohoto dùvodu stojí etika
vysoko nad v�emi spory partikulárních
smìrù, zájmù, stran. Perspektivy jejího
pohledu se mají k perspektivám privátní
a veøejné ka�dodennosti jako se má per-
spektiva astronomie k pozemskému vi-
dìní vìci. Pøesto mají právì hlediska
onìch partikulárních smìrù své ospra-
vedlnìní jedinì v ní. Distance neznamená
odtr�ení, odlouèení se od nìjakého pøí-
padu, neznamená jeho opu�tìní, ztrátu,
nýbr� právì jen perspektivu vidìní, pøe-
hled, souhrnné vidìní, a znamená - v ideji
- tendenci k jednotì, celistvosti, úplnosti.

Praktická filosofie zde ztrácí v�echnu
dotìrnost. Nevmì�uje se do konfliktù
�ivota, nedává pro nì pøedpisy, není ko-
dexem pøíkazù a zákazù jako právo.
Obrací se k tomu, co je v èlovìku tvo-
øivé...�

Úryvek z úvodu knihy Nicolaie Hartman-
na (1882-1950) Struktura etického fenoménu.
Praha : Academia, 2002.

Pohled z Králického Snì�níku do údolí øeky Moravy.                               Foto Ing. Petr Koke�

Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a co nás v jeho prùbìhu èeká? Takové
a podobné otázky si v tìchto dnech mo�ná klade leckdo z nás. A nebylo by ani
pøekvapivé, kdyby, po nedávné zku�enosti s nièivými povodnìmi, smìøovaly
my�lenky mnohých hlavnì k otázce, zda pøece jenom k nám bude pøíroda v no-
vém roce milosrdnìj�í, ne� tomu bylo v roce 2002. Prognózy hydrometeorologù
sice nejsou zas a� tak optimistické, ale jistì mù�eme vìøit, �e pouèeni pro�itou
zku�eností si s tím obèané na�í zemì alespoò zèásti poradí.

Jenom�e ono toho mo�ná bude i víc, co pøed námi v novém roce mù�e jako
problém vyvstat, ne� jen ty povodnì. A tak se mi zdá být docela na místì, kdy� si
právì v dobì zamý�lení se nad uplynulým a nastávajícím kalendáøním rokem
èlovìk pøipomene i to, co tøeba zatím moc nevnímal èi tak trochu z mysli
vytìsòoval. Mám na mysli stav na�í spoleènosti a pøedev�ím dva nejvìt�í souèas-
né spoleèenské problémy - stále více se projevující soutì�ivý egocentrismus
a dosud nepøíli� uspokojivì øe�enou otázku uznání èlovìka èi specifických so-
ciálních skupin.

Pokud jde o zmínìný soutì�ivý egocentrismus, není to nìjaký úplnì nový prob-
lém. Jeho etiologii napøíklad ji� v polovinì 20. století hezky charakterizoval ra-
kouský ekonom Ludwig von Mises: �Ve spoleènosti zalo�ené na kastì a stavu
mù�e jedinec pøièítat svùj nepøíznivý osud podmínkám, které není schopen
ovlivnit. Nevolník je nevolníkem proto, �e jej do tohoto postavení uvrhla nad-
pozemská moc urèující ve�keré dìní. On sám na tom nemù�e pranic zmìnit
a není dùvodu, proè by se mìl za svou neurozenost stydìt... Za kapitalismu je
situace zcela jiná. �ivotní postavení ka�dého èlovìka závisí na jeho pøièinìní.
Ka�dý èlovìk, jeho� ambice nebyly plnì uspokojeny, velmi dobøe ví, �e byl vys-
taven zkou�ce a shledán svými bli�ními nevyhovujícím.� 1)  Jde tedy vlastnì
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o starý problém, postupnì se zvýrazòující ji� od pøelomu 19. a 20. století.
To jenom my, obèané zemí s nìkdej�ím dlouholetým totalitním systémem a vnu-
covaným rovnostáøstvím, jsme znovu vstoupili do svobodného, kapitalistického
svìta ponìkud nepøipraveni. Není se tedy co divit, �e nás ten stále zøetelnìj�í
soutì�ivý egocentrismus v na�í spoleènosti a z nìj vzrùstající povrchnost ve vzta-
hu lidí ke svìtu i k sobì navzájem trochu zará�í. Bezohledná snaha nìkterých
jedincù o naplnìní jejich ambicí se pøitom zøejmì pøená�í i do prostøedí jejich
rodiny, o èem� se zdá svìdèit stále se sni�ující práh pro uvolnìní agrese u øady
dìtí a dospívajících.

Koøeny druhého problému, tj. nedoøe�ené otázky uznání èlovìka a rozlièných
sociálních skupin, patrnì spoèívají nejenom v samotném zániku nìkdej�í sociál-
ní hierarchie, ale do znaèné míry i v procesu globalizace, jmenovitì ve zvý�ené
migraci obyvatel Zemì a v èastìj�ím støetávání se rozlièných kulturních identit,
zalo�ených v nejednom pøípadì na etnické pøíslu�nosti a nábo�enství, ale také
tøeba na pohlaví èi sexuální orientaci.

�S výzvou multikulturalismu a politiky uznání se dnes vyrovnávají demokra-
tické spoleènosti, zvlá�tì USA a Kanada, i kdy� podobné zásadní morální prob-
lémy mají mnohé dal�í demokracie,� 2) øíká Amy Gutmannová, profesorka poli-
tologie na Princetonské univerzitì a øeditelka University Center for Human Values
(Princeton). A souèasnì upozoròuje, �e øe�ení tìchto problémù nebude jedno-
duché. Mimo jiné proto, �e aè v popøedí zájmu spoleènosti musí být uznání
spoleèných, univerzálních potøeb obèanù, napø. ekonomické zaji�tìní, zdravotní
péèe, vzdìlání, svoboda slova atd., nelze dost dobøe odmítnout ani po�adavky
vyvìrající z partikulárních kulturních identit, nebo� i ty mohou být pro nìkteré
obèany primárním statkem, pøedpokladem �dobrého �ivota�. 3) Názoru Amy
Gutmannové, �e úplné veøejné uznání lidí jako�to sobì rovných obèanù vy�adu-
je dvì formy úcty - jednak úctu k jedineèné identitì ka�dého individua, jednak
úctu k tìm formám jednání a obrazùm svìta, jich� si cení èlenové znevýhod-
nìných skupin, pøitakává ve svém komentáøi také nìmecký filosof Jürgen Ha-
bermas. 4)

Ètenáø se jistì mù�e ptát, proè právì toto téma jsem zvolil pro èlánek vìnova-
ný vstupu do nového roku. Dùvody jsem mìl dva. Tím prvním byla snaha upo-
zornit na krásnou studii Charlese Taylora �Politika uznání�, 5) v ní� mj. legitimi-
zuje nárok obèanù na multikulturní uznání jejich kulturnì definovaných identit,
a také na dal�í studie obsa�ené ve sborníku �Charles Taylor: Multikulturalismus.
Zkoumání politiky uznání.� Druhým, povýtce prozaickým dùvodem mi byla pøed-
stava, �e po pøedpokládaném vstupu na�í republiky do Evropské unie v roce
2004 se s velkou pravdìpodobností znaènì zvý�í poèet cizincù �ijících v na�í zemi,
a to u� se pak »politika uznání« bude úzce dotýkat nejenom na�ich politikù
a pøedstavitelù státní správy a samosprávy, ale také napøíklad uèitelù a v ne-
poslední øadì i nás zdravotníkù. �Politika uznání,� øíká Susan Wolfová, profe-
sorka filosofie na univerzitì Johna Hopkinse, �nás podnìcuje nejen k tomu, aby-
chom se sna�ili aktivnìji a pøimìøenìji poznávat a uznávat druhého - uznávat
ony lidi a ony kultury, které obývají svìt vedle nás -, podnìcuje nás také k tomu,
abychom bezprostøednìji a ménì selektivnì vnímali ty, kdo s námi sdílejí mìsta,
knihovny a �koly, které nazýváme vlastními.� 6)                   PhDr. Vladimír Panou�ek
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V eseji �Poku�ení písma� pøipomíná
Umberto Eco Platonovo vyprávìní o tom,
jak faraon vytýká bohu Tothovi, �e vyna-
lezl právì písmo: �To je konec, øekl mu,
èlovìk u� nebude s to kultivovat své my�-
lenky a svou niternost, proto�e ho po-
nouká�, aby objektivizoval svou du�i
na tabulkách a papyrech. Sbohem pamì-
ti, od nynìj�ka si lidé zvyknou vzpomínat
si na v�ecko jen pomocí tìchto nekalých
prostøedkù.� Ale vzápìtí Umberto Eco
dodává, �e u� staøí Egyp�ané dobøe po-
rozumìli daru písma - proto Totha urèili
patronem nejenom písaøù, ale i lékaøství
a magie.

A skuteènì: jak by asi ná� dne�ní svìt
vypadal, nebýt napø. Alexandrijské kni-
hovny (zal. ve 4. a 3. stol. pø. n. l.), je�
pro nás zachovala dìdictví my�lení sta-
rovìkého Øecka, nebýt staroindických
véd, severské Ságy o Volsunzích a mno-
ha dal�ích písemných svìdectví o dáv-
ných krocích lidské mysli? Kde by asi
byla na�e spoleènost bez Shakespeara,
Prousta a mnoha dal�ích, kteøí nám chtì-
li sdìlit svùj pohled na svìt?

Av�ak jeden problém tu pøece jenom
je. Tím �poku�ením� písma má toti� Um-
berto Eco na mysli, �e se písmo sice rodí,
aby zaznamenávalo data, ale �e také
okam�itì do sebe vstøebává i rùzné ideo-
logické funkce. �Velice èasto se pí�e,�
øíká Umberto Eco ve zmínìném eseji,
�aby se nìco proslavilo, aby byla vyme-
zena práva, zdùraznìny priority. Písmo
se okam�itì stává nástrojem moci.� Tìch-
to slov bychom si asi mìli být dobøe vì-
domi zejména dnes, ve svìtì osobních
poèítaèù, e-mailù a webových stránek.
Nesmírný pokrok v mo�nostech prezen-
tace psaného, k nìmu� do�lo od doby
velkého Gutenbergova vynálezu, by nás
rozhodnì nemìl svádìt k povrchnosti.

�Slovo pøe�ívá doèasnou instanci pro-
mluvy,� øíká filosof Paul Ricoeur, �a je
pøipraveno pro nové pou�ití. Takto zatì�-
kané novou u�itnou hodnotou - by�  se-
benepatrnìj�í - vrací se zpìt do systému.
A tím, �e se vrací do systému, obohacuje
systém o historii.� Pro nás to pak zna-
mená, �e ka�dým svým napsaným a pre-
zentovaným slovem tak èi onak vstupu-
jeme do lidské historie.

Ludìk Ledøíèek
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Øíkávalo se kdysi, �e je-li �vec dobrým obchodníkem, nepustí
zákazníka do dílny. Roze�ité svr�ky bot a dosud osiøelé podrá�ky
toti� nejsou zrovna tím nejlep�ím reklamním artiklem. Asi je
to pravda. Jenom�e stavaøi si takový luxus, jako je schování
nedokonèeného díla za zavøenými dveømi, dovolit nemohou.
A tak obvykle dochází k tomu, �e po zveøejnìní líbivých ar-
chitektonických zobrazení èi modelù budoucího objektu na-
stupuje období, kdy reálnì se rodící stavba nìjakými estetický-
mi podnìty zrovna neoplývá. Lze to øíci i o stavbì nového pa-
vilonu interních oborù, kolem které ji� del�í dobu chodí za-
mìstnanci i náv�tìvníci Fakultní nemocnice Hradec Králové.
(�Je to takové velké a �edivé,� vyjádøila nedávno svùj pocit
pracovnice FN HK, která kolem stavby chodí na obìd). A navíc
se mnohým mù�e zdát, �e tempo výstavby tohoto objektu se
v poslední dobì jaksi zpomalilo.

Skuteènost je taková, �e tato v souèasné dobì nejvýznamnìj�í
a v historii Fakultní nemocnice Hradec Králové nejrozsáhlej�í in-
vestièní akce opravdu znaènì zasáhne do tváøe intravilánu Fakult-
ní nemocnice. Nové centrum nemocnice se zmìní k nepoznání.
Ale na koneèný výsledek, který nepochybnì uspokojí i na�e este-
tické vnímání, si je�tì budeme muset poèkat, a to a� do roku 2004.

Plánovaná doba výstavby pavilonu interních oborù rozhod-
nì není, s ohledem na velký rozsah celé investièní akce, nijak
dlouhá. Pøípravné práce - pøelo�ky in�enýrských sítí a vybu-
dování nové komunikace podél východní strany pavilonu chi-
rurgických oborù - byly zahájeny v roce 2000 (nová komu-
nikace byla zkolaudována a otevøena 23. 1. 2001). V roce 2000
byla také vypsána urbanisticko-architektonická soutì� na øe�ení
nového centra akutní medicíny, jeho� souèástí má být nový
pavilon. Vítìzem soutì�e se stal ateliér DOMY s.r.o. Praha,
který patøí k nejzku�enìj�ím v oboru nemocnièního stavitelství.
Po získání dotace ze státního rozpoètu v roce 2001 byl tomuto
ateliéru zadán provádìcí projekt. V druhé polovinì roku 2001
byla dokonèena veøejná obchodní soutì� na generálního doda-
vatele stavby. Zvítìzila firma Geosan Group a.s. Velim. Je�tì
v prosinci roku 2001, poté co byla dne 6. 12. 2001 podepsána
smlouva, schválená Ministerstvem zdravotnictví ÈR, bylo za-
poèato s vlastní stavbou. Hned poèátkem roku 2002 byl pros-
tor stavby oplocen a 30. kvìtna 2002, kdy� se ji� ve stavební
jámì rýsovaly základy objektu, byl slavnostnì poklepán zá-
kladní kámen stavby.

Výstavba pavilonu interních oborù pokraèuje podle stano-
veného vìcného i finanèního harmonogramu. Dodr�eny byly
postupové termíny pro rok 2002: dokonèení technické chodby
navazující na stávající kolektor (do 30. záøí 2002); prove-
dení monolitické konstrukce - bez V. a VI. nadzemního po-
dla�í v èásti I2 (u trafostanice chirurgického pavilonu). V dru-
hém pøípadì byl stanovený termín dokonce pøekroèen, v ro-
ce 2002 bylo dokonèeno V. nadzemní podla�í. V souèasné
dobì je ji� budována i støecha objektu (VI. nadzemní podla-
�í). Pokud by kolemjdoucí pøece jenom mìli pocit, �e tem-
po výstavby se jaksi zpomaluje, mù�eme je ujistit, �e je to je-
nom zdánlivé. Dal�í stavební práce toti� ji� nejsou zvnìj�-
ku tak vidìt, jako budování monolitické konstrukce. Rozsah
tìchto vnitøních prací je v�ak znaèný.

  V roce 2002 bylo proinvestováno celkem 162 a pùl milionu
Kè, pro rok 2003 je na akci ze státního rozpoètu pøidìleno 203
a pùl milionu Kè. Na rok 2004 se uva�uje s náklady ve vý�i
161 milionù Kè.

Vlastní výstavba pavilonu interních oborù by mìla být
ukonèena v èervnu roku 2004. Druhé pololetí roku 2004 bude
vìnováno kompletaci interiéru, pøesunu stávajících technologií
a nákupu nových. Postupnì se také budou do objektu stìhovat
jednotlivá pracovi�tì. Ing. Petr Steklík

Ing. Jiøí Bobr
Investièní odbor FN

Výstavba pavilonu interních oborù pokraèuje

Pohled od západní strany pavilonu prof. Jana Ba�teckého.
Foto PhDr. Vladimír Panou�ek Pohled z pavilonu akademika Jana Bedrny.           Foto  Ing. Jiøí Bobr
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Tento ponìkud záhadný titulek jsem zvolil zá-
mìrnì. V øeèi vázané by mohl znít napøíklad takto:
6. rámcový program Evropské unie - cílem je
vytvoøit jednotný evropský výzkumný prostor.
Mo�ná, �e ale ani takto by nebylo zcela zøejmé,
o co jde. Pokusím se tedy struènì vysvìtlit podstatu
a smysl zmínìného programu a pøedev�ím co zna-
mená pro nás, pøe�lapující na prahu Evropské unie.
V prvé øadì je to velká �ance, kterou nesmíme promarnit.
A nesmí nás odradit ani svérázný »newspeak« (plný záhad-
ných zkratek), který pou�ívá administrativa EU. Navíc nemáme
mnoho èasu, program byl oficiálnì zahájen 17. prosince 2002,
termín pro podání návrhù je bøezen 2003.

Oficiálním cílem 6. rámcového programu  (Sixth Framework
Programme, FP6) je zvý�it konkurenceschopnost evropské vìdy
zejména ve vztahu k USA a Japonsku. Toto politické rozhod-
nutí, podepøené 17,5 biliony �, se realizuje cestou FP6 a má
za cíl zlep�it spolupráci a koordinaci výzkumu v Evropské unii.
Pro øadu z nás není FP6 úplnou novinkou, hodnì se o nìm mluví
a pí�e ji� celý rok. V�ichni zamìstnanci na�í fakulty a fakultní
nemocnice o nìm dostali øadu informací e-mailem. Mnozí z nás
se dokonce v èervnu 2002 aktivnì podíleli na pøípravì tzv. EoI
(Expression of Interest). To byl vlastnì prùzkumný balónek,
který mìl administrativì v Bruselu ukázat, zda bude o tento
rámcový program zájem. Ukázalo se, �e zájem je obrovský.
Celkem do Bruselu pøi�lo 8000 EoI. Evropská Unie provedla
analýzu v�ech EoI (její výsledky jsou zveøejnìny na http://
www.cordis.lu/fp6/eoi-analysis.htm) a na jejím základì upøes-
nila pravidla a zejména tematické priority 6. rámcového pro-
gramu.

Dal�ím krokem byla velká konference na téma FP6, která se
konala v Bruselu ve dnech 11.-13. prosince 2002. �lo o nejvìt�í
akci, kterou Evropská unie doposud organizovala. Zúèastnilo
se jí 9000 vìdcù a administrátorù vìdy. Z na�í republiky se
konference zúèastnilo asi padesát lidí. Na této konferenci jsme
dostali øadu podrobných podkladù o pravidlech pro podávání
návrhù. Pøímo z úst nejvy��ích pøedstavitelù vìdecké adminis-
trativy Evropské unie jsme vyslechli referáty na v�echna sou-
visející témata. Tyto materiály jsou k dispozici k nahlédnutí
na vìdeckém oddìlení fakulty. Ten, kdo se chce s materiály
seznámit, ale nemusí ani vá�it cestu na fakultu. Ve�keré zmínìné
materiály jsou toti� zveøejnìny také na internetovských
stránkách EU: http://europa.eu.int/comm/research/conferences/
2002/index_en.html. Na Internetu lze najít informace o FP6
na nìkolika místech. Základní informace o FP6  jsou na: http://
www.cordis.lu/fp6 a na http://europa.eu.int/comm/research/fp6/
index_en.html. Oficiální dokumenty FP6 jsou k dispozici na
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/documents_en.html.
Ve�keré informace také zveøejòuje informaèní centrála Akade-
mie vìd ÈR: http://www.tc.cz/nko6/. V neposlední øadì jsou
informace o FP6 i na domovské stránce Univerzity Karlovy
http://certik.ruk.cuni.cz/6RP/default.html.

Na zmínìné Bruselské konferenci ale je�tì nebyla zveøejnì-
na výzva k podávání návrhu. První výzva k pøedkládání pro-
jektu do FP6  pro vìt�inu tematických priorit byla zveøejnìna
a� 17. prosince 2002. Text výzvy je k dispozici na http://
www.cordis.lu/fp6/calls.htm. Pro tematický okruh �Vìdy o �ivé

pøírodì, genomika a biotechnologie pro zdraví�
je pøidìlen rozpoèet 513 milionù �. Uzávìrka  pro
podání návrhu je 25. bøezen 2003 v 17.00 hodin.
Formuláøe pro podávání návrhù budou zveøejnìny
v databázi CORDIS v prùbìhu ledna 2003.

Jaké jsou základní principy, na kterých je zalo�en
FP6? První princip je, �e jsou urèeny tematické prio-

rity, kterých má být dosa�eno. Druhý je, �e jsou k tomu vy-
tvoøeny nové administrativní nástroje.

Tematické priority FP6:
� Vìdy o �ivé pøírodì, genomika a biotechnologie pro zdraví.
� Technologie informaèní spoleènosti.
� Nanotechnologie a nanovìdy, multifunkèní materiály a nové

výrobní procesy a nástroje.
� Letectví a kosmický výzkum.
� Kvalita a bezpeènost potravin.
� Trvale udr�itelný rozvoj, globální zmìny a ekosystémy.
� Obèané a vládnutí ve znalostní spoleènosti.

Dal�í aktivity se týkají mobility lidských zdrojù,  podpory
mezinárodní spolupráce a koordinování výzkumných aktivit.
Speciální program je vìnován tzv. SME (Small and Medium-
sized Enterprises) a jejich zapojení do financování vìdy.

V tematickém okruhu �Vìdy o �ivé pøírodì, genomika
a biotechnologie pro zdraví� jsou urèeny tyto priority (pone-
chávám pùvodní znìní v angliètinì, aby nedo�lo ke zkreslení
významu):

� Fundamental knowledge and basic tools for functional geno-
mics in all organisms.

� Confronting the major communicable diseases linked to po-
verty.

� Applications of knowledge and technologies in the field of
genomics and biotechnology for health.

Budou podporovány jak projekty, které povedou k získání
nových znalostí, tak i projekty orientované na praktické vyu�ití
ji� existujících poznatkù (napø. klinické studie).

Druhou oblastí, která se úzce dotýká medicíny, je kvalita
potravin. V tomto tematickém okruhu jsou ní�e uvedené pri-
ority:

� Total Food Chain and Traceability.
� Epidemiology of food related diseased and allergies.
� Impact of Food on Health.
� Methods of analysis, detection and control.

Nástroje FP6:
Pravidelnì aktualizované informace o nástrojích FP6 lze

najít na adrese http://europa.eu.int/comm/research/fp6/
networks-ip.html. Ve struènosti se dá øíci, �e kromì tøí tradièních
nástrojù (Specific targeted research projects, Co-ordination
actions a Specific support actions), které EU tradiènì pou�ívá
pro podporu vìdy, byly vytvoøeny tøi nové nástroje: Integrated
projects (IP), Networks of excellence (NoE) a Article 169 (joint

Prof. MUDr. RNDr. MIROSLAV ÈERVINKA, CSc.

FP6 � cílem je ERA
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implementation of national programmes). Ze v�ech uvedených
nástrojù mají zásadní význam hlavnì IP a NoE.

Základní charakteristikou IP je to, �e podporuje problémovì
orientovaný výzkum.  Cílem je získat nové poznatky. Základ-
ním úèelem NoE je omezit fragmentaci vìdy v rámci EU a pøi-
spìt k lep�í strukturalizaci výzkumu. U obou tìchto nástrojù je
velmi významné dosáhnout tzv. kritické hodnoty, tj. urèitého,
relativnì velkého koncentrování finanèních prostøedkù a lid-
ských zdrojù na øe�ení daného projektu. Proto mají pøednost
velké projekty, zahrnující mnoho laboratoøí z mnoha zemí.
V této souvislosti mnì dovolte malou osobní poznámku.
Na konferenci v Bruselu jsem pozoroval velmi jednoznaèný
trend k tomu, �e ve�kerou administrativu vèetnì pøípravy návrhu
projektù provádìjí specializované profesionální firmy. Pravid-
la pro financování FP6 s tím také poèítají a je pøesnì urèena
èástka, kterou je mo�né vyèlenit na takovéto administrativní
zaji�tìní projektu.

Orientovat se ve velmi rozsáhlé administrativì kolem F6P je
velmi obtí�né, proto je mo�né úèastnit se Èeské národní kon-
ference vìnované zahájení FP6, která se uskuteèní v Praze
20. ledna 2003. Zde bude prezentována struktura a tematické
priority FP6, budou vysvìtlena pravidla pro úèast. Pro dal�í
informace je mo�no kontaktovat paní Naïu Koníèkovou
z Technologického centra AV ÈR (E-mail: konickova@tc.
cas.cz) nebo vyu�ít on line registraci na http://www.tc.cz/
6rpkonf/registrace.php?lang=0.

Vìøím, �e tato informace pomù�e pøesvìdèit co nejvìt�í poèet
na�ich zamìstnancù, aby hledali mo�nosti zapojení se do FP6.
Z administrativních a dal�ích dùvodù je asi obtí�né koordino-
vat IP nebo NoE, na druhou stranu si v�ak myslím, �e øada
pracovi�� má spolupráci s mezinárodními centry a mìlo by být
na�í snahou pøipojit se do aktivity tìchto center. Pro dal�í
dlouhodobou perspektivu fakultní nemocnice a zejména
lékaøské fakulty je to nanejvý� významné.

Smutná událost podzimního odchodu prof. Sazamy posílila mé
odhodlání projevit svou vdìènost nìkolika vzpomínkami z pohle-
du jeho �áka a pozdìji jeho pracovníka na Stomatologické klinice
UK v Hradci Králové. Více ne� ètyøicet let byl pro mne mìnící se,
ale v oboru významnou autoritou.

Kdy� jsem poprvé pøi�el jako suverénní medik na jeho pøedná�ky
stomatochirurgie, zaujal mne men�í, tehdy lehce podsaditý èlovìk
nesporné rozhodnosti, zkoumavého a bystrého pohledu bledých oèí.
Sebevìdomí roztávalo. A� mnohem pozdìji jsem pochopil jeho
shovívavou trpìlivost s na�ím tápavým, naivním chápáním souvis-
lostí a naopak uspokojení nad spí�e náhodnou logickou, správnou
odpovìdí, kterou nás uèil medicínsky myslet. I jeho pøedná�ky byly
logické, a proto se stomatochirurgie dobøe uèila.

Mnoho studentských rozverností dokázal pochopit a kupodivu
tolerovat. Dokázal v nás v�ak - i pozdìji - rovnì� vyvolat hrùzu
a pokorné zoufalství, kdy� se jeho pohled zú�il; a to se potom �ep-
tem hovoøilo o zahnutí jeho nosu a objevení Parrotových jizev
na ústech; provinilec byl bytostnì ne��asten. Kdy� se situace uklid-
nila, výjev se dopodrobna popisoval a mnoho let tradoval pøi roz-
manitých pøíle�itostech.

Pan profesor byl osobou v mnoha smìrech v�estrannou s bo-
hatými zku�enostmi a znalostmi. Pamìtihodné byly jeho vycházky
s na�ím roèníkem a pozdìji i personálem kliniky po Hradci Králové
a jeho památkách.V�e velmi dobøe znal, byl zaníceným milovníkem
mìsta, a proto jeho vyprávìní bylo velice poutavé pro ty, kteøí ne-
zbìhli do blízké pivnice.

Na kliniku jsem nastoupil hned po promoci a to na nìkolik let
na lù�kové oddìlení. Byla to doba pro nezku�eného zaèáteèníka
vymezená nedosti�nými pojmy, jakými byl doc. Sazama, primáø
�tancl, asistent �ícha, Lubor Novák, Bittner, asistentka Antalovská
a nìkteøí dal�í. Doba, kdy na lù�kovém oddìlení byli hospitali-
zováni nemocní s výraznì záva�nými stavy. Hrùzné terminální
formy oblièejových a ústních malignit, èasté ultimativní devastu-
jící operace s následnou komplikovanou péèí, slo�ité dlahování
èelistí, tradièní injekèní léèba PNC se Streptomycinem; Tetracyk-
lin byla vzácná pozdìj�í novota. Doba o�klivých kuchynìk na od-
dìleních a zápachu lysolu na chodbách. Èasto jsem pozoroval mezi
operacemi unaveného, do sebe zahloubaného pana profesora
po paliativním, jinak beznadìjném zákroku. Nedovedl jsem se vmys-
let do jeho odvahy rozhodnout o troskách nadìje, kdy� jistì po-
hodlnìj�í bylo známé rèení o umìní nic neuèinit. Medicínské
mo�nosti tehdy více nedokázaly.

Obávané bylo jeho zadávání výzkumných nebo alespoò pub-
likaèních témat. Znamenalo to mnohadenní pátrání ve vìdecké
knihovnì ve svazcích vìt�inou cizojazyèných odborných èasopisù,
èasto z období pøed 1. svìtovou válkou, aby se v textu objevil pozdìji
zavr�ený a nikam nevedoucí poznatek a citace na konci elaborátu.
Vzniklý kompilát byl panem profesorem pøeèten a mnohokrát vrá-
cen k rozmanitým úpravám. Ov�em jeho �Imprimatur - prof. Saza-
ma� byla pocta a dùvod k vnitøní pý�e. Podobnì nevítanou a dnes
ji� nepøedstavitelnou byla instituce ka�dotýdenních písemných
referátù z cizojazyèné literatury, v pozdìj�ích vypjatých dobách
pøedná�ených na ranním hlá�ení v ru�tinì. Nebyl to pochopitelnì
nápad pana profesora, zato úlevný okam�ik veselí. Podobnì obáva-
nými byly odborné seminární pøedná�ky na urèené téma, vìt�inou
hodinové, kdy bylo nutno èelit kritickým dotazùm pana profesora
a spolupracovníkù.

Údìl klinického lékaøe se mnohým z nás zdál krutý, ale opìt
s odstupem èasu musím pøipustit, �e to byl jediný úèinný zpùsob
jak pøimìt �od pøirozenosti líné lékaøe� - jak pan profesor øíkával
- k cílevìdomému a dùslednému vzdìlávání, neohro�enosti a tech-
nické dokonalosti v projevu pøed cizím, kritickým auditoriem.

Pøedìlem v �ivotì profesora Sazamy byl jeho nucený odchod
do dùchodu, proto�e byl politicky nepøizpùsobivý a vyznával vy��í
hodnoty ne� politickou ideologii souèasné moci. Jeho odchod zna-
menal prosazování jiných priorit, smìøujících do terminálního sta-
dia v roce 1989, které se vyznaèovalo úpadkem presti�e kliniky,
jakousi dobou �eleznou starovìkých autorù v klinickém provedení
souèasnosti.

S panem profesorem jsem se setkával jako se svým pacientem.
To byl asi ten okam�ik, kdy se mùj vztah uznání zmìnil v úctu.
Hluboce na mne zapùsobila jeho dùvìra v mé schopnosti a cosi,
co bych nazval vírou ve svého �áka. Podrobnì jsem mu v�dy po-
pisoval svoji diagnostickou úvahu a léèebný zámìr, se v�emi riziky.
Oèividnì jej bavilo mé uva�ování a diskuse, která se kolem vedla.
Ale v�dy� mne to nauèil.

Byl znám svou èinorodostí a �irokými zájmy i ve svém pokroèilém
vìku. V�dy jsem obdivoval jeho bystrý postøeh, chytrý vtip, obsáh-
lé vìdomosti, jakousi slu�nost a uvá�livou spravedlivost v øe�ení
záva�ného. Po zpøístupnìní mých kádrových materiálù jsem byl
pøekvapen, jak obratnì se vyhýbal ve svém hodnocení okolnostem,
které by mi mohly komplikovat existenci nebo ublí�it.

Nevím, zda souèasná doba vytváøí osobnosti podobného typu.
Asi ano, ale oèi nás pamìtníkù je ji� nevidí.         MUDr. Ivan Novák

Mé vzpomínky na pana profesora Sazamu
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V mìsících øíjnu a listopadu t. r. se uskuteènila výbìrová
øízení, vyhlá�ená øeditelem Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové, na vedoucí funkce ve FN HK obsazované jmenováním.
�lo o funkce: vedoucí laborantka Transfuzního oddìlení, vrchní
sestra Transfuzního oddìlení a vedoucí lékaø Oddìlení dìtské
chirurgie a traumatologie. Na základì výsledkù jednotlivých
konkursù a doporuèení výbìrových komisí jmenoval øeditel
Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. MUDr. Leo� Heger,
CSc., do vedoucích funkcí tyto zamìstnance:

HANA MICHALIÈKOVÁ (49),
od 1. 1. 2003 vedoucí laborantka
Transfuzního oddìlení FN HK

Paní Hana Michalièková nastoupila
do Fakultní nemocnice Hradec Králové
13. 11. 1985 na II. interní kliniku, kde byla
zaøazena jako zdravotní laborantka - spe-
cialistka do laboratoøe klinické hemato-

logie. Je absolventkou Støední zemìdìlské technické �koly
v Kromìøí�i. Po maturitì pracovala ve Státním výzkumném
veterinárním ústavu v Brnì na úseku sérologie a mikrobio-
logie. V roce 1975 dokonèila dálkové studium pøi zamìstnání
na Støední zdravotnické �kole v Brnì, obor zdravotní laborant.
V letech 1976 - 1985 pracovala v Transfuzním oddìlení kraj-
ské nemocnice Suhl v SRN v úseku sérologie a speciální labo-
ratoø, od roku 1978 jako samostatná pracovnice v laboratoøi
HLA. V roce l979 získala specializaci hematologie a transfuzní
slu�ba v Bezirksakademie des Gesundheits- und Sozialwesens
Suhl ve Spolkové republice Nìmecko (krajský institut trans-
fuzní slu�by, Suhl, SRN). V èervenci 1983 absolvovala v IPVZ
Brno specializaèní studium v úseku práce �hematologie a trans-
fuzní slu�ba�.  Od roku 1986 pracuje paní Hana Michalièková
v Transfuzním oddìlení Fakultní nemocnice Hradec Králové
postupnì v úsecích sérologie, virologie, mikrobiologie, expe-
dice, HLA laboratoø, speciální laboratoø a kontrolní laboratoø.
Ovládá aktivnì slovem i písmem nìmecký jazyk.

Jana Adamová (33), od 1. 1. 2003
vrchní sestra Transfuzního
oddìlení FN HK

Paní Jana Adamová nastoupila do Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové na Kar-
diochirurgickou kliniku 1. 10. 1987 jako
absolventka Støední zdravotnické �koly
v Trutnovì, kde vystudovala obor zdra-

votní sestra. Na klinice pracovala jako zdravotní sestra u lù�ka

ve smìnném provozu. Od roku 1996 pracuje jako zdravotní ses-
tra v Transfuzním oddìlení Fakultní nemocnice Hradec Králové
postupnì v úsecích plasmaferéz, plazmy a na odbìrovém sále.
V øíjnu 1999 paní Jana Adamová absolvovala v IPVZ Brno
dvouleté pomaturitní specializaèní studium v úseku práce �trans-
fuzní slu�ba�.

MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc.,
(50), od 1. 1. 2003 vedoucí lékaø
Oddìlení dìtské chirurgie
a traumatologie FN HK

Pan doktor Jaroslav Koudelka absolvoval
v roce 1976 Lékaøskou fakultu v Hradci
Králové Univerzity Karlovy v Praze, obor
v�eobecné lékaøství. Po promoci v záøí stej-

ného roku nastoupil do Fakultní nemocnice Hradec Králové
na Chirurgickou kliniku jako sekundární lékaø - absolvent LF.
Od 1. záøí 1980 pracuje na Oddìlení dìtské chirurgie a trauma-
tologie postupnì v pracovním zaøazení samostatnì pracující
lékaø, lékaø s vy��í specializací a od roku 1990 jako zástupce
primáøe. V kvìtnu 1980 získal atestaci I. stupnì z chirurgie
a v prosinci 1985 nástavbovou atestaci z dìtské chirurgie.
V èervnu roku 1992 obhájil kandidátskou disertaèní práci
na téma �Diagnostika a léèba tupého poranìní bøicha v dìtském
vìku� a v záøí stejného roku mu byla udìlena vìdecká hodnost
kandidáta lékaøských vìd. Je autorem a spoluautorem øady od-
borných publikací, a to pìti publikací v zahranièních èasopisech
a 38 publikací v èeských èasopisech. Pøedná�í na odborných
kongresech na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.
V zahranièí pøednesl 11 pøedná�ek a v ÈR a na Slovensku 162
pøedná�ek. V období let 1994 - 2002 se zúèastnil øady zahra-
nièních stá�í a kursù v Rakousku, Nìmecku, Maïarsku, Belgii
a Polsku.

MUDr. Jaroslav Koudelka je èlenem výboru Èeské pe-
diatricko-chirurgické spoleènosti, èlenem Èeské chirurgické
spoleènosti a Èeské pediatrické spoleènosti a je zástupcem
oboru dìtská chirurgie v okresním sdru�ení Èeské lékaøské ko-
mory. Pro úplnost �ivotopisných údajù uvádíme, �e má státní
jazykovou zkou�ku z anglického jazyka a hovoøí plynnì nì-
mecky.

Pøejeme v�em novì jmenovaným vedoucím pracovníkùm
osobní spokojenost a hodnì pracovních úspìchù v nároèných
a odpovìdných øídících funkcích.

Redakce
a Odbor personálních vztahù

Øeditel FN HK jmenoval nové vedoucí pracovníky

Prof. MUDr. Zdenìk No�ièka, DrSc., uèitel
a vìdecký pracovník Fingerlandova ústavu pa-
tologie, byl pøi pøíle�itosti svých 70. narozenin
jmenován èestným èlenem Spolku lékaøù Hra-
dec Králové, jeho� je dlouholetým pøedsedou.
Diplom èestného èlenství mu pøedal na pracovní
schùzi dne 18. prosince 2002 jednatel Spolku doc.
MUDr. Oldøich Pozler, CSc., který v laudatio vy-

Pocta profesoru Zdeòku No�ièkovi
zvedl, �e titul èestného èlenství byl profesoru Zdeòku
No�ièkovi udìlen v uznání jeho zásluh, a to jako
prvnímu za dobu existence Spolku lékaøù Hradec
Králové, zalo�eného ji� v roce 1946.

Panu profesoru Zdeòku No�ièkovi k této vý-
znamné poctì a také k jeho �ivotnímu jubileu,
které si pøipomnìl dne 27. prosince 2002, srdeènì
blahopøejeme.                                              Redakce
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Jako ka�doroènì, tak i v leto�ním listopadu si Univerzita
Karlova pøipomnìla události roku 1939 a 1989. Oslavy Mezi-
národního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii
vyvrcholily slavnostním shromá�dìním akademické obce Uni-
verzity Karlovy a hostù v pondìlí 18. listopadu veèer ve Velké
aule Karolina. Poøadatelem bylo vedení Univerzity Karlovy
ve spolupráci s Nadáním Josefa, Marie a Zdeòky Hlávkových.

V návaznosti na obdobnou loòskou akci, která za úèasti
�ijících èlenù exilového Ústøedního svazu èeskoslovenského
studentstva (ÚSÈS) pøipomínala 60. výroèí zalo�ení tradice
Mezinárodního dne studentstva, byla leto�ní vzpomínka
vìnována pøedev�ím váleènému studiu na�ich medikù na brit-
ských lékaøských fakultách. Tato stále málo známá kapitola
z historie èeskoslovenského lékaøského �kolství je spojena
s aktivitami exilového ÚSÈS. Jeho èlenové iniciovali návrhy
k exilovým pøedstavitelùm èeskoslovenského státu a britské uni-
verzity na nì kladnì odpovìdìly na jaøe 1941. Ètyøiceti pìti èesko-
slovenským medikùm se otevøela cesta k dokonèení studia na brit-
ských lékaøských fakultách v Londýnì, Bristolu, Birminghamu,
Sheffieldu, Manchestru, Newcastlu a Edinburghu. Spoleèným sym-
bolem studia èeskoslovenských medikù - vojákù za 2. svìtové
války - se pak stalo jméno Oxfordské univerzity. Postavila se veøej-
nì za uzavøené èeské vysoké �koly - stala se jejich patronem. Tøikrát
tak byly v oxfordském Sheldonian Theatre uspoøádány promoce
podle protokolu a scénáøe Univerzity Karlovy, tøikrát byly pøedány
promoèní èeskoslovenské diplomy studentùm, kteøí dostudovali
na britských univerzitách (první promoce se uskuteènila 27. února
1943, druhá 24. èervence 1943 a tøetí 22. èervence 1944, podrob-
nìj�í pøíspìvek na toto téma pøinesl SCAN ve svém IX. roèníku
(1999, è. 6, s. 8-12).

Tento výjimeèný pøíklad solidarity a spolupráce v dìjinách
svìtového �kolství a jeho aspekty byly pøipomenuty v jednot-
livých vystoupeních slavnostního veèera. Ocenìní postoje brit-
ských univerzit zaznìlo v úvodním slovì pøedsedy Nadání Jose-
fa, Marie a Zdeòky Hlávkových prof. JUDr. Václava Pavlíèka,
CSc., a samozøejmì v hlavním projevu rektora Univerzity Kar-
lovy prof. ing. Ivana Wilhelma, CSc. Vyjádøení díku Univer-
zitì v Oxfordu bylo umocnìno udìlením Zlaté pamìtní medai-
le Univerzity Karlovy. Zdùvodnìní jejího udìlení - za �pro-
jevenou solidaritu a pomoc v dobì násilného uzavøení èeských
vysokých �kol cizí mocí� - bylo také výchozí tezí projevu, jím�

delegace Univerzity v Oxfordu na udìlení medaile reagovala.
Projev pøednesla Dame Fiona Caldicott, Pro-Vice-Chancellor
& Principal of Somerville College. Vyslovila øadu my�lenek
na téma poslání vìdy ve spoleènosti, vysokých �kol, jejich spo-
lupráce a �pout spojujících akademickou komunitu�. Ocenila
vztahy spolupráce s Univerzitou Karlovou, jejich historické
koøeny i aktuální podobu. Z ménì známých skuteèností histo-
rie uvedla udìlení èestného doktorátu Univerzity v Oxfordu
tehdej�ímu exilovému èeskoslovenskému prezidentu dr. Edvar-
du Bene�ovi dne 7. bøezna 1940.

Nesporným vyvrcholením oficiální èásti veèera bylo vystou-
pení pana MUDr. Karla Macháèka, plukovníka zdravotnické
slu�by Èeskoslovenské armády v. v., který pøijel z Velké Bri-
tánie, jednoho z mála, kteøí si budou moci v roce 2003 pøipome-
nout 60. výroèí své promoce v Oxfordu (v Èeské republice �ijí
je�tì jeho student�tí kolegové pan MUDr. Vladimír Pekárek
v Táboøe a pan MUDr. Velimír Macharáèek ve Zlínì). Na zá-
kladì osobních vzpomínek objasnil genezi a vývojové peripe-
tie váleèného studia èeskoslovenských medikù. Svým zpùsobem
pøipomnìl 24. èervenec 1943, kdy za úèasti ministra zahra-
nièních vìcí Jana Masaryka pøednesl dìkovný projev studentù
pøi promoci v Oxfordu.

Osobnost pana MUDr. Karla Macháèka je v mnohém pøímo
ztìlesnìním pokrokové demokratické tradice èeskoslovenského
studentského hnutí. Od roku 1948 �ije trvale ve Velké Británii.
Dne 13. dubna 2002 byl prezidentem Èeské lékaøské komory
MUDr. Davidem Rathem v Míèovnì Pra�ského hradu pasován
na Rytíøe èeského lékaøského stavu. A právì výjimeèné ocenìní,
kterého se mu dostalo, je pøíle�itostí zastavit se u jeho �ivotního
portrétu podrobnìji.

�Pro lékaøe nemù�e být vìt�ího uznání jeho kolegù a já si
toho velice vá�ím. Stojím pøed vámi jako prostý lékaø, který se
nemù�e prokázat �ádnou významnou vìdeckou prací ani choro-
bou po nìm pojmenovanou. Ale po celý �ivot jsem se sna�il
být prospì�ný nejen svým pacientùm, ale také svému okolí
a v nemalé míøe i své vlasti. Celý �ivot jsem byl ovlivnìn ideo-
logií humanitní demokracie na�eho prvního prezidenta T. G.
Masaryka, ve které jsem byl vychováván v první Èeskosloven-
ské republice�� Tìmito slovy charakterizoval MUDr. Karel
Macháèek svou �ivotní pou� v projevu pøi slavnosti pasování
na Rytíøe èeského lékaøského stavu. A zde jsou fakta:

Plukovník v. v. MUDr. Karel Macháèek se narodil 11. ledna
1916 v Brandýse nad Labem v rodinì pøednosty �eleznièní sta-
nice (toto povolání bylo v rodinì �dìdièné�, slu�ební pùsobi�tì
jeho dìda bylo v na�em regionu - byl pøednostou pùvodní sta-
nice Raèice nad Trotinou). Mládí pro�il MUDr. Karel Macháèek
v obci Vlko� na Moravském Slovácku, støedo�kolská studia
absolvoval na gymnáziu v Kyjovì, kde maturoval v roce 1935.
Po maturitì studoval na Lékaøské fakultì Masarykovy univer-
zity v Brnì, studia v�ak nemohl dokonèit vzhledem k událostem
roku 1939. Na �tìdrý den roku 1939 opustil ilegálnì protek-
torát, pøes Slovensko, Maïarsko a Jugoslávii se dostal do Fran-
cie, kde vstoupil do ès. zahranièního vojska. Po pádu Francie
se dostal do kontingentu vojákù pøepravených do Velké Británie.
Zde se stal èlenem Ústøedního svazu èeskoslovenského stu-
dentstva v zahranièí, organizace, na její� podnìt byl 17. listo-
pad prohlá�en Mezinárodním dnem studentstva. Stál také
za návrhem, aby 45 èeskoslovenských medikù mohlo dostudo-
vat na britských lékaøských fakultách. On sám pak studoval

Univerzita Karlova si pøipomnìla výroèí 17. listopadu

Èeskoslovenská brigádní ambulance v Leamington-Spa, kvìten 1941.
MUC. Karel Macháèek tøetí zleva. Tøetí zprava je MUC. Pøemysl Son-
nek, po roce 1951 mìli spolu v Canvey Island soukromou praxi.

Foto archiv autora
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na Univerzitì v Sheffieldu. Po promoci v roce 1943 slou�il jako
vojenský lékaø nejprve v èeskoslovenské nemocnici v Londýnì
- Hammersmith, pozdìji byl pøidìlen k èeskoslovenskému le-
tectvu v rámci R.A.F. Po válce pùsobil MUDr. Karel Macháèek
na velitelství èeskoslovenského vojenského letectva, v roce
1948 ode�el podruhé do exilu: �Vrátil jsem se po válce domù
jako lékaø na�ich letcù, jejich� hrdinství za války jsem byl svìd-
kem, ale nebyl to u� stejný domov, který jsem pøed �esti lety
opustil. A kdy� pøi�la únorová revoluce v roce 1948 s otevøe-
nou diskriminací vùèi nám, kteøí jsme bojovali na Západì,
ocitl jsem se podruhé v exilu. Kdy� jsem po pøíjezdu do Anglie
nav�tívil dìkana Lékaøské fakulty Univerzity v Sheffieldu,
pøivítal mì slovy: �Wellcome home��

Ve Velké Británii pùsobil MUDr. Karel Macháèek nejprve
v univerzitní nemocnici v Sheffieldu, od roku 1951 provozoval
s kolegy a váleènými druhy MUDr. Jiøím Lintnerem a MUDr.

Pøemyslem Sonnkem více ne� tøicet let lékaøskou praxi v Can-
vey Island. V roce 1988 vy�la jeho kniha pamìtí pod názvem
Escape to England. V devadesátých letech byl mimo jiné nìko-
likrát hostem ve Vojenské lékaøské akademii J. E. Purkynì
v Hradci Králové. Dne 13.dubna 2002 byl pasován na Rytíøe
èeského lékaøského stavu.

Na�i vzpomínku na leto�ní slavnostní univerzitní setkání
k výroèí 17. listopadu uzavíráme slovy Rytíøe èeského
lékaøského stavu plukovníka v. v. MUDr. Karla Macháèka,
pronesenými na Pra�ském hradì dne 13. dubna 2002: �Jsem
nesmírnì ��asten, �e se do�ívám tohoto dne a tì�ce nalézám
slova, kterými chci vyjádøit svùj vdìk za tuto velkou poctu,
kterou jste mi udìlili a kterou pokornì pøijímám nejen za sebe,
ale i za ty, kteøí ve svém �lechetném povolání pøi�li o své �ivoty
bìhem doby války za na�i národní samostatnost.�

Doc. PhDr. Franti�ek Dohnal, CSc.13. duben 2002 - plk. v. v. MUDr. Karel Macháèek je prezidentem
Èeské lékaøské komory MUDr. Davidem Rathem v Míèovnì Pra�ského
hradu pasován na Rytíøe èeského lékaøského stavu.

Foto Jindøich Sojka - ÈLK

Plk. v. v. MUDr. Karel Macháèek se svou �enou Betty (s kyticí) a ses-
trou Vlastou.                                                            Foto archiv autora

Koncem roku 2003 si pøipomeneme významné jubileum na�í
nemocnice - 75 let od jejího otevøení. Po nedlouhé výstavbì,
zahájené na jaøe roku 1926, byla tzv. �Nová� V�eobecná veøej-
ná okresní nemocnice v Hradci Králové slavnostnì otevøena
4. listopadu 1928. Provoz byl v nemocnici zahájen krátce poté
- 12. listopadu. Zpoèátku mìla nemocnice 360 lù�ek, ale jejich
poèet rychle vzrùstal. Po dal�ích deseti letech - na jaøe roku
1938 - byl otevøen dvojpavilon pro Oddìlení gynekologicko-
porodnické a Oddìlení nemocí ko�ních a venerických, èím� bylo
centrální �námìstí� nemocnice uzavøeno. V následujícím roce
1939 pak byla provedena adaptace a dostavba chirurgického
pavilonu (dnes pavilon Ortopedické kliniky) a o jedno podla�í
byly zvý�eny pavilony Oèního oddìlení a Oddìlení ORL. V roce
1942 byla provedena nástavba hospodáøských budov (dnes
budova øeditelství FN HK a novì adaptovaná budova Stomato-
logické kliniky), èím� areál nemocnice dostal na dlouhou dobu
stabilní, dodnes patrnou architektonickou tváø.

Dnes, pìtasedmdesát let po otevøení nemocnice, zùstává
pùvodní centrální �námìstí� jen malou, historickou èástí areálu
Fakultní nemocnice, av�ak dosud stále pøipomíná velkorysost
a schopnost pohledu do budoucna nìkdej�ích budovatelù.
A tak si myslím, �e a� si v listopadu roku 2003 budeme pøi-
pomínat pìtasedmdesáté výroèí otevøení nemocnice, mìli by-
chom vzpomenout nejenom na øeditele MUDr. Bedøicha Honzá-

ka, který spolu se svými primáøi uvádìl nemocnici do provozu,
ale také na v�echny, kteøí k my�lence jejího vybudování a k re-
alizaci výstavby pøispìli.

Fotografie, kterou pøipojujeme, mù�e svým zacílením pohledu
evokovat pøedstavu souèasné výstavby pavilonu interních oborù.
Ale jde o historickou fotografii z archivu Muzea východních
Èech v Hradci Králové, zachycující pùvodní výstavbu z let
1926-1928.                                           PhDr. Vladimír Panou�ek

Vstupujeme do jubilejního roku
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Koncem roku 2002 si pracovníci II.
interní kliniky královéhradecké Lékaøské
fakulty UK a Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové pøipomnìli 50. výroèí vzniku
II. interní katedry, na její� bázi byla poz-
dìji (v èervnu 1955) ustavena II. interní
klinika.

Vznik nìkdej�í II. katedry vnitøního
lékaøství v listopadu roku 1952 spadá
do období, kdy na základì Rozkazu pre-
zidenta republiky o organizaci vojen-
ských �kol ze dne 15. 8. 1951 byla teh-
dej�í královéhradecká poboèka Lékaøské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze pøe-
mìnìna na Vojenskou lékaøskou aka-
demii. Náèelníkem této II. interní kated-
ry, zprvu organizaènì spadající pod In-
terní kliniku VLA, byl jmenován mjr.
MUDr. Vilo Jurkoviè (v tomté� roce ha-
bilitován), vynikající internista a kar-
diolog. Katedra tehdy mìla 40 nemoc-
nièních lù�ek v budovì Interní kliniky.
V roce 1953 se II. interní katedra orga-
nizaènì osamostatnila, nadále v�ak vy-
u�ívala laboratoøí Interní kliniky. V roce
1955, kdy� po pøestìhování do budovy
v Pospí�ilovì tøídì získala II. interní ka-
tedra také vlastní laboratoøe a rtg, do-
�lo i k jejímu faktickému osamostatnìní
a souèasnì s tím i k ustavení II. interní
kliniky. Ve svém novém sídle v Pospí�i-
lovì tøídì mìla II. interní katedra a II.
interní klinika ji� 70 lù�ek.

V prvních letech své existence byla II.
interní klinika ve vìdecké a výzkumné
èinnosti zèásti orientována na vojen-
skou problematiku - napøíklad v oboru
hematologie na mechanismy radiaèního
po�kození. To v�ak neznamenalo, �e by
dal�í interní obory a jejich klinická prob-
lematika zùstávaly stranou pozornosti.
Od samého poèátku èinnosti II. interní
kliniky se øada jejích pracovníkù inten-
zivnì vìnovala také kardiologii, pozdìji
pak i gastroenterologii, angiologii a rev-
matologii. Dokladem �irokého a efek-

tivního klinického zájmu pracovníkù II.
interní kliniky je napøíklad vznik kardio-
logické jednotky intenzivní péèe v roce
1967, jedné z prvních v republice, usku-
teènìní první alogenní transplantace
ko�ní døenì u nás v roce 1976 s vyu�itím
kompatibility v HLA systému, vznik Od-
dìlení hematologické intenzivní péèe
(OHIP) v roce 1978, svého druhu prv-
ního v republice, èi vznik imunologické
laboratoøe pro gastroenterologii v roce
1976 (podobná laboratoø u nás do té
doby neexistovala), je� se stala základem
v roce 1987 ustaveného oddìlení klinické
imunologie a alergologie pøi II. interní
klinice a tím i základem samostatného
oddìlení a pozdìji Ústavu klinické imu-
nologie a alergologie ve FN HK.

Sepìtí II. interní kliniky s vojenskou
sférou nicménì pøetrvalo i po návratu
královéhradecké Lékaøské fakulty 18.
záøí 1958 do lùna Univerzity Karlovy.
Smlouvou mezi ministerstvem obrany
a ministerstvem �kolství bylo stanoveno,
�e na II. interní klinice LF UK a Fakult-
ní nemocnice v Hradci Králové bude pù-
sobit i Katedra váleèného vnitøního lé-
kaøství Vojenského lékaøského výzkum-
ného a do�kolovacího ústavu (VLVDÚ),
pozdìji Vojenské lékaøské akademie J. E.
Purkynì v Hradci Králové. V souvislosti
s touto smlouvou také a� do roku 1993 stál
v�dy v èele II. interní kliniky voják - po plk.
prof. MUDr. Vilo Jurkovièovi, DrSc., (1952
- 1968) to byl plk. prof. MUDr. Jaroslav
Mazák, CSc., (1968 - 1978) a plk. prof.
MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc., (1978 -
1998). Od roku 1970 byla II. interní klini-
ka i pracovi�tìm hlavního internisty ÈSLA
a uskuteèòovala se zde atestaèní pøíprava
vojenských lékaøù.

Po odchodu prof. Pidrmana do dù-
chodu v roce 1998 krátce vedl II. interní
kliniku gastroenterolog doc. MUDr. Jan
Bure�, CSc., v letech 1998 - 2000 stál
v jejím èele revmatolog prof. MUDr.

Zbynìk Hrnèíø, DrSc. Od 1. 1. 2001 vede
II. interní kliniku internista a hematolog
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

V roce 2000 byly v rámci projektu in-
tegrace interní péèe dosavadní I. a II.
interní katedra LF UK slouèeny v jedinou
Katedru interních oborù LF UK a jejím
vedoucím byl na základì výsledkù vý-
bìrového øízení jmenován prof. MUDr.
J. Malý, CSc.

V souèasné dobì má II. interní klinika
tøi primariáty - 1. Oddìlení v Pospí�ilovì
tøídì (revmatologické, v�eobecné a pøíj-
mové oddìlení), 2. Klinické centrum
vnitøního lékaøství (KCVL) v hlavním
areálu Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové (gastroenterologické a hepatolo-
gické oddìlení), 3. Oddìlení klinické he-
matologie v hematologicko-onkologic-
kém pavilonu prof. Jana Ba�teckého v hlav-
ním areálu FN HK. V�echny tøi prima-
riáty II. interní kliniky také stále slou�í
(spolu s I. interní klinikou) i jako lù�ková
báze Katedry váleèného vnitøního lé-
kaøství Vojenské lékaøské akademie J. E.
Purkynì v Hradci Králové.

I jen pouhý struèný výèet významných
léèebných, vìdeckých a pedagogických
výsledkù, jich� pracovníci II. interní
kliniky královéhradecké Lékaøské fakul-
ty a Fakultní nemocnice Hradec Králové
za uplynulé pùlstoletí dosáhli, by nepo-
chybnì vydal na celou kní�ku. A stejnì
tak i podrobnìj�í popis organizaèní struk-
tury tohoto rozsáhlého pracovi�tì pøe-
kraèuje mo�nosti jediného èlánku. Proto
jsme rádi, �e mù�eme ètenáøe odkázat
na zdaøilý pøíle�itostný tisk, který pra-
covníci II. interní kliniky pøi pøíle�itosti
50. výroèí vzniku svého pracovi�tì vy-
dali: 1952 - 2002 / 50. výroèí zalo�ení
významného medicínského pracovi�-
tì. Hradec Králové : HK CREDIT spol.
s r. o., 2002, 44 s. ISBN 80-902753-6-2.

PhDr. Vladimír Panou�ek
Kabinet dìjin lékaøství LF UK

Pøed padesáti lety vznikla II. interní katedra

Poèínaje rokem 2003 vedení Fakultní nemocnice Hradec
Králové a rada pro nákladné pacienty FN HK zavádìjí systém
klinických konferencí, na kterých by mìly být formou prezen-
tace kazuistik a odborné diskuse projednávány diagnostické
a léèebné procedury u klinicky slo�itých a proto i finanènì ná-
kladných pacientù. Cílem tìchto konferencí je získat pouèení
pro øe�ení dal�ích podobných stavù. Veøejná odborná diskuse
by mìla pøispìt k postupnému sjednocování názorù na øe�ení
klinicky záva�ných stavù. Konference jsou urèeny v�em lé-

kaøùm intenzivní péèe i dal�ím zájemcùm. Pro lékaøe v základ-
ním atestaèním �kolení (rezident) v klinických oborech je úèast
na konferencích vysoce �ádoucí.

První klinická konference se uskuteèní dne 11. února 2003
v 16.00 hodin v posluchárnì v prvním poschodí hematologic-
ko-onkologického pavilonu prof. Jana Ba�teckého Fakultní
nemocnice (budova è. 23).

MUDr. Petr Til�er
lékaøský námìstek øeditele FN HK

Klinické konference k záva�ným onemocnìním
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Desátý prosinec je pro celou vìdeckou veøejnost významný
den. Ka�dý rok se tento den na stockholmské radnici uskuteèní
slavnostní pøedání Nobelových cen. Desátý prosinec je toti�
výroèní den úmrtí Alfreda Nobela, zakladatele této nejpres-
ti�nìj�í vìdecké ceny.2)  Rok pøed svou smrtí ve své poslední
vùli z 27. 11. 1985 Nobel urèil, �e úroky z jeho vkladù mají
být ka�dý rok rozdìleny na pìt dílù a pøedány nejlep�ím osob-
nostem ve fyzice, chemii a ve fyziologii a lékaøství, dále spiso-
vateli, který �vytvoøil nejznamenitìj�í dílo v ideálním smìru�,
a koneènì tomu, �kdo pùsobil nejvíce a nejlépe pro sbratøení
národù a odstranìní nebo zmen�ení armád, jako� i pro svolání
a propagaci mírových kongresù�. Od roku 1969 je udìlována
také cena za práci v oboru ekonomie. Alfred Nobel sám
(ponìkud pøekvapivì) urèil, �e laureáty na cenu za �nejdùle-
�itìj�í objevy ve fyziologii a lékaøství� bude vybírat stockholm-
ský Královský lékaøský a chirurgický ústav (dnes Karolinska
Institutet). Nikoli tedy napø. starobylé lékaøské fakulty v Uppsa-
le (zal. 1477) nebo Lundu (zal. 1668), které v té dobì byly mno-
hem známìj�í. To samo o sobì svìdèí o tom, �e Nobel o cenì
za lékaøství pøemý�lel. Jistì ho k tomu vedly i jeho osobní zdra-
votní problémy. Ke konci �ivota léèil své kardiální bolesti nit-
roglycerinem, tedy látkou, kterou objevil a pou�íval pøi výrobì
dynamitu a na ní� vydìlal takové jmìní, �e mohl zalo�it tradici
udìlování presti�ních cen za vìdecké objevy. V této souvislos-
ti stojí za zmínku i to, �e v roce 1854 se Nobel léèil ve Fran-
ti�kových lázních.

A. Nobel také vysvìtlil, �e smyslem ceny za fyziologii a lé-
kaøství je podporovat experimentální výzkum ve v�ech oblast-
ech lékaøské vìdy a podporovat vyu�ívání výsledkù tohoto
výzkumu. Tato obecná definice dává výboru Nobelovy Nada-
ce v Karolinska Institutet pomìrnì velkou volnost pøi výbìru
laureátù. Obèas se stane, �e Nobelovu cenu za lékaøství dostanou
pøírodovìdci za výzkum, který nemá bezprostøední vztah
k medicínì. Zdánlivì tomu tak bylo i letos, soudì alespoò po-
dle titulkù v denním tisku, kde se hovoøilo o Nobelovì cenì
pro �tøi vìdce a jednoho èervíka�.1) Pokusím se vás pøesvìdèit,
�e Nobelovu cenu za lékaøství si �èervík� skuteènì zaslou�í.
Dùvodem je to, �e velmi významným zpùsobem pomohl
medicínskému výzkumu, vèetnì klinických aplikací.

Podle oficiálního vyjádøení získali v roce 2002 Nobelovu cenu
za fyziologii a lékaøství Sydney Brenner, H. Robert Horvitz
a John H. Sulston za �objevy týkající se genetického øízení vý-
voje orgánù a programované bunìèné smrti�. V tomto zdùvod-
nìní se o �ádném �èervíkovi� nehovoøí. Pravdou ale je, �e vìt�i-
na vìdecké práce v�ech tøí laureátù se týká onoho �èervíka�,
pøesnìji øeèeno hlístice Caenorhabditis elegans. To je asi jeden
mm dlouhý nematod �ijící v pùdì v nìkterých teplej�ích zemích.
U nás volnì ne�ije, nemá tedy ani èeské jméno. Z na�ich hlístic
jsou mu nejvíce podobná háïátka (napø. háïátko øepné známé
ze støedo�kolských uèebnic biologie). Pro zdravotníky bude
asi nejlep�í pøirovnat C. elegans k hodnì malému roupu dìt-
skému.

Leto�ní laureáti zavedli tohoto �ivoèicha jako jedineèný
modelový organismus do vývojové biologie. Dnes se C. ele-

gans dùstojnì øadí po bok jiným modelovým organismùm (la-
boratorní my�, laboratorní potkan, Drosophila atd.). Laureáti
dokonale vyu�ili jedineèný potenciál, který tento velmi jedno-
duchý mnohobunìèný organismus pøedstavuje. Právì v relativní
jednoduchosti je síla tohoto modelového objektu. Umo�òuje
analyzovat základní otázky týkající se regulace diferenciace
a proliferace bunìk. Velmi pozoruhodnou vlastností C. elegans
je to, �e má konstantní poèet bunìk. Tento poèet bunìk je tak
malý (959 somatických bunìk), �e je mo�né urèit rodokmen
v�ech bunìk od zygoty a� po jednotlivé somatické buòky v dos-
pìlém organismu. Pøi podrobné analýze se zjistilo, �e nìkteré
buòky (pøesnì 131) pøi ontogenetickém vývoji zcela zákonitì,
naprogramovanì umírají. Toto pozorování vedlo k popisu pro-
gramované bunìèné smrti (apoptózy). Následné experimentál-
ní práce leto�ních laureátù vedly k identifikaci dvou genù re-
gulujících naprogramované umírání bunìk (napø. geny ced-3
a ced-4). Nakonec jejich experimentální práce prokázaly, �e
v lidském organismu jsou homologické geny, které øídí pro-
gramovanou smrt na�ich bunìk (napø. geny rodiny bcl-2).

Dnes se otázky bunìèné smrti staly jednou z nejstudova-
nìj�ích oblastí moderní biologie a medicíny. Jenom v databázi
Medline se ka�dý rok objeví více ne� tøi tisíce nových publi-
kací zabývajících se otázkami bunìèné smrti. Studium bunìèné
smrti zásadním zpùsobem zmìnilo i celkové uva�ování v bio-
logii. Tradiènì se bunìèná biologie umírání bunìk nevìnova-
la. Na rozdíl od lékaøství, kde je tato problematika velmi inten-
zivnì studována z mnoha aspektù. V medicínì je smrt individua
chápána jako nìco nevyhnutelného, ale souèasnì ne�ádoucího.
Na bunìèné úrovni není smrt nevyhnutelná, nìkteré buòky se
mno�í prakticky neomezenì. V øadì pøípadù je smrt bunìk
dokonce �ádoucí a naprosto fyziologická (embryonální vývoj,
maturace T lymfocytù, likvidace infikovaných bunìk, likvidace
nádorových bunìk atd.). Studium umírání bunìk je dnes stejnì
dùle�ité jako studium bunìèné proliferace a diferenciace.

Tím ale slavná éra C. elegans nekonèí. C. elegans byl první
mnohobunìèný organismus, u nìho� se podaøilo pøeèíst (sek-
venovat) celou genetickou informaci. Stalo se to v roce 2000
a patøí to k zásadním milníkùm ve vývoji moderní biologie.
Genom C. elegans kóduje 19.000 proteinù, pro vìt�inu z nich
se podaøilo najít homologní proteiny v lidském genomu. To zno-
vu potvrzuje to, �e C. elegans je jedineèný model pro studium
stárnutí, vývoje nervového systému, diferenciace, urèování
pohlaví apod. Spolu s popisem lidského genomu (rok 2001)
a popisem genomu laboratorní my�i (výsledky byly zveøejnìny
právì v tìchto dnech � v prosinci 2002) máme v ruce nástroje
na postupné odhalování funkce v�ech lidských genù.

Závìrem je mo�né konstatovat, �e studium apoptózy mìlo
a má dalekosáhlé dopady do v�ech klinických oborù. Bez nad-
sázky se dá øíci, �e na problematiku apoptózy narazí snad ka�dý
lékaøský obor. V nìkterých oblastech v�ak problematika apop-
tózy podstatným zpùsobem zmìnila na�e názory na patogene-
zi. Mezi nì patøí problematika regulace imunitní odpovìdi,
degenerativní poruchy nervového systému a maligní onemoc-
nìní. Právì v poslednì jmenované oblasti se vkládají velké

Nobelova cena za fyziologii a lékaøství v roce 2002,
cena pro tøi vìdce a jednoho èervíka 1)

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.
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nadìje do vývoje lékù, které budou selektivnì vyvolávat apop-
tózu nádorových bunìk. Ze v�ech uvedených dùvodù si mys-
lím, �e jak v�ichni tøi leto�ní laureáti, tak i malinký èervík
v pozadí si Nobelovu cenu za lékaøství jistì zaslou�í.

1 MF DNES, 8. 10. 2002.
2 A. Nobel se narodil 21. 10. 1833 ve Stockholmu a zemøel 10. 12. 1896 v San
Remu.

Nìkolik základních údajù
o leto�ních laureátech Nobelovy ceny

za fyziologii a lékaøství
Sir John E. Sulston, narozen 27. bøezna 1942, je britské

národnosti. Studoval biologii v Cambridge (UK) a od roku 1992
je øeditelem slavného Sangerova centra v Cambridge (UK). Toto
centrum se významnou mìrou podílelo na sekvenování genomu
C. elegans. Ve veøejnosti je ale Sangerovo centrum je�tì
známìj�í tím, �e se podílelo na projektu �lidský genom�
(sekvenovalo asi 30 % genomu). Navíc je Sir John E. Sulston
významným propagátorem my�lenky, �e v�echny výsledky

projektu HUGO mají být volnì dostupné v�em vìdcùm. Boju-
je velmi aktivnì proti komercionalizaci výzkumu financovaného
ze státních penìz.

Sydney Brenner, narozen 13. ledna 1927, je britské národ-
nosti. Studoval biologii na Oxfordské univerzitì. Od zaèátku
osmdesátých let byl øeditelem laboratoøe molekulární biologie
v Cambridge (UK). Z té doby jsou jeho nejvýznamnìj�í prá-
ce z oblasti molekulární biologie a genetiky, vèetnì uvedení
C. elegans do experimentální biologie. Je autorem jedné z nej-
známìj�ích uèebnic molekulární biologie. Od roku 2000 pù-
sobí v Salk Institute v La Jolla a v Berkeley v USA.

H. Robert Horvitz, narozen 8. kvìtna 1947, je Amerièan.
Vystudoval biologii na Harvardu a od roku 1978 nepøetr�itì
pùsobí na katedøe biologie v Massachusetts Institute of Tech-
nology v Cambridge (USA). Prostudoval metabolické cesty
vedoucí k apoptóze u C. elegans a izoloval geny regulující
apoptózu. Objevil také homology apoptotických genù v lidské
DNA. V poslední dobì se zabývá vývojem nervového systému
u C. elegans.

U pøíle�itosti oslavy 140. výroèí zalo�ení Spolku lékaøù
èeských v Praze dne 9. èervna 2002 prezident Èeské republiky
Václav Havel v pozdravném dopisu mimo jiné uvedl: �Podob-
nì péèe o odborné názvosloví a èeský jazyk, je� byla potøebná
pøi zalo�ení Spolku, zùstává nezbytností i dnes, v dobì �irokých
mezinárodních odborných stykù, èasto spojených se svùdným,
proto�e jednoduchým a zdánlivì progresivním pøebíráním
cizích odborných výrazù.� (ÈLÈ, 21, 2002, s. (3)).

Václav Havel tím pøipomnìl poslání Spolku, tak jak je for-
mulovali èlenové prvního výboru a jeho pøedseda Jan Evange-
lista Purkynì. Ve stanovách se za hlavní náplò èinnosti ukládá
vedle �vzbuzování a o�ivování vìdecké èinnosti a pìstování
vìdy lékaøské vùbec i zdokonalování a upotøebování jazyka
èeského v umìní lékaøském�. Tato výzva zakladatelù Spolku
byla sice adresována souèasníkùm, nebo� pøed rozdìlením
lékaøské fakulty na èeskou a nìmeckou, k nìmu� do�lo a�
o dvacet let pozdìji v roce 1883, bylo nutno vytvoøit témìø ve�-
keré èeské medicínské názvosloví. Výzva má v�ak platnost èa-
sovì neomezenou a mìli bychom si ji pøipomínat i dnes.

Úkol splnili souèasníci vzniku spolku, jako Bohumil Jan
Eiselt, i následovníci, jakým byl Jiøí Syllaba, a to s takovou
peèlivostí, citem a úctou k mateøskému jazyku, �e napøíklad
èeské odborné názvosloví poslechu plic pøedèí co do výsti�nosti
v mnohém smìru i nejednotné názvosloví anglické, jeho� ne-
jednotnost pøiznávají i sami Anglièané a Amerièané.

Ti star�í z nás mohou mít je�tì vzpomínku, �e v hovorové
mluvì na�ich dìdù, stejnì jako v mluvì tehdej�ích øemeslníkù,
pøe�ívala nìkterá zkomolená slova odvozená z nìmèiny.
Mù�eme si pøipomenout napø. �kvér� (das Gewehr), �oficír�
(der Offizier), �kragl� (der Kragen) a øadu dal�ích takových
výrazù. Dlu�no ov�em na obranu na�ich pøedkù øíci, �e jednak
mnozí z nich �ili v národnostnì smí�eném prostøedí, jednak pro
oznaèení nìkterých vìcí nemìla je�tì èe�tina zavedený výraz
nebo novì stvoøený výraz (napø. �letadlo�) nebyl je�tì dosti
v�itý.

Jiná je situace v souèasné dobì, kdy lze èe�tinu oznaèit
za jeden z lexikálnì nejbohat�ích jazykù. A tak si øíkám, zda
bychom se dnes, kdy jsou odborné texty mnohdy pøeplnìny
�argónem souvisejícím s pøebíráním anglických výrazù, nemìli
zamyslet sami nad sebou a polo�it si otázku, zda tu nejde -
ve smyslu shora zmínìného dopisu Václava Havla - �o svùdné,
proto�e jednoduché a zdánlivì progresivní pøebírání cizích
výrazù�. Mnozí uèitelé mé generace dùslednì dbali na èistotu
a vytøíbenost jazyka a prohøe�ky proti jazyku posuzovali èasto
neménì pøísnì jako nedostatky odborné. Jdeme my v jejich
�lépìjích? Ale aby mi bylo rozumìno: neodsuzuji - a bylo by
to nesmyslné - pou�ívání odborných výrazù jako �elektrokar-
diogram�, �endoskopie�, �koronarografie� atp. Má kritická slo-
va se týkají takových výrazù a jazykových obratù jako �flow-
cytometrický�, �follow up nemocného�, �gatovaná buòka�,
�intervenovaná tepna� èi napø. �angiografická restenóza� (èím�
je mínìna angiograficky prokázaná restenóza) a dal�ích, který-
mi jsou zaplavovány dne�ní disertaèní práce. Jindy je zøejmé,
�e význam cizího slova není ani autorovi jasný, kdy� napøíklad
udává, �e vìt�ina pacientù �preferovala expresi znaku CD5�.
Nìkdy si ov�em pisatel disertaèní práce nedoká�e poradit ani
s formulací v èe�tinì, jak napøíklad vyplývá z vìty: �Aplikace
vysokodávkovaných imunoglobulinù nepøineslo pøesvìdèivé
výsledky, obvykle je podáváno v pøípadech, kdy selhává léèba
heparinem nebo ASA.�

Domnívám se, �e nemohu tento èlánek, k nìmu� podnìtem
mi byla jazyková stránka disertaèních prací z poslední doby,
zakonèit vhodnìji ne� slovy z úvodu Pavla Eisnera k jeho knize
�Chrám i tvrz. Kniha o èe�tinì� (Praha : Lidové noviny, 1992):
�Jedno potøebné pro èe�tinu na�ich dob jsou èe�tí lidé, kteøí by
ji vnímali opravdu a do hlubin. Nechybí vytøíbenost èe�tinì,
ale chybí èeským lidem vytøíbená jazyková kultura.� Sám bych
pak je�tì dodal, �e chybí i úcta k mateøskému jazyku, která
tolik le�ela na srdci na�im pøedchùdcùm.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Známe opravdu svùj mateøský jazyk a vá�íme si jej?
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POVÍDKA

Údolí soudu

Nevím to bezpeènì ani dnes a radìji se ani
nesna�ím vìdìt - tím ménì tenkrát,
v okam�iku, kdy jsem se probudil
do toho dìní, nepoznal jsem, �e je to
sen. Byl ostatnì pøíli� �ivý, nabízel ce-
lou øadu postøehù, které patøily do sku-
teènosti. Prostì jsem do ní vstoupil bez
údivu, aèkoli v�echno pøed tím bylo jako zá-
zrakem zapomenuto. Nic mi nezùstalo z vìdomí, �e odcházím,
�e jsem pøekroèil neviditelný práh. Ani stopa po tìlesné bolesti.
Nic. Celá minulost se utopila v jistotì, která ve mnì  k d y s i
�ivoøila jako nadìje a které jsem se pøidr�oval omezeným lid-
ským rozumem. Byl bych se rozjásal samou radostí, �e jsem se
nemýlil a �e tu�ení, èasto kolísavé, promìnilo se v onu kame-
nitou a pøíkøe vzhùru stoupající stezku, na kterou jsem se pa-
matoval. Nepøekvapovalo mì, �e vím, kam vede, �e do kouta
zemì, která pro mne mìla odedávna pøízraèné kouzlo, myslíval
jsem si, �e je a� absurdní, jak mì od jistého roku pøitahovalo
ticho onoho jezera pod strmými �títy a stávalo se symbolem
posledního cíle.

Ka�dý kámen na serpentinách chodníku mi byl povìdomý,
mùstek pøes bystøinu, kde jsem si svla�oval ruce a pil ledovì
studenou vodu. A pøece - pøece jen se mi zdálo, �e to není tá�
stezka mezi kleèí a trsy létem vyprahlé trávy. Marnì jsem hledal
vrcholky známých hor, povìdomý obraz obna�ených skal a ro-
zeklaná ostøí jejich høebenù. Skrývala je mlha, snad nízká, dou-
fal jsem, a� vystoupím vý�e, prostøe se pode mnou nad dolinou
jako mrak a já nakonec vstoupím do krajiny skuteèné i vysnì-
né. Chtìlo se mi uva�ovat, proè jsem se ocitl právì tady, a zne-
náhla jsem podléhal dojmu skryté úzkosti z nepøedstavitelného.
A �el jsem dále, bez únavy a jako bez tìla, lehce a nedoèkavì,
a� u� je tam nahoøe cokoli. Nikdo mi nepøikázal, abych se dal
právì tou cestou, vedla mì sama, kameny jako by pøitahovaly
chodidla, nìèí vùle mì pobízela, abych se vzpíral na skalnatých
stupních, a mlha byla stále hust�í a ménì prùhledná.

Jen proto jsem se polekal, kdy� jsem spatøil na úzké plo�ince
toho èlovìka. Sedìl na zaobleném balvanu, opíral si hlavu
o dlaò pravice a nehledìl na mne... Na zádech mìl batoh, pøes
prsa silný svitek lana, tì�ké okované boty, na hlavì baret
a mezi koleny silnou hùl. Ano, øekl jsem si, jednou jsem toho
èlovìka potkal, snad právì na tomto místì, ale tenkrát sbíhal
dolù, zaklonìn dozadu pøeskakoval kameny, jen se na mne us-
mál, pozdravili jsme se a za nìkolik minut u� byl hluboko pode
mnou, jen chøestìní drobné suti pod jeho kroky dosvìdèovalo,
�e tu byl. Ale dnes? Sedí tak unavený, èeká na nìkoho? Na-
konec snad na mne, pomyslil jsem si, ale on najednou na mne
upøel oèi a promluvil:

- Poznává� mì?
- Jen podle hlasu, øekl jsem zdráhavì, jako bych nevìdìl

o nìkdej�ím setkání, pøiznával jsem si, �e to není ten èlovìk,
který tenkrát bì�el dolù, jak by si mì zapamatoval po tolika
létech. Jeho vrásèitá tváø horala byla bez úsmìvu, pohled jako
by mi byl nìco vyèítal.

- Podle hlasu, opakoval, èasto jsi mì nechtìl sly�et.
Sklopil jsem hlavu a padl na mne strach. U� jsem vìdìl, �e

èekal na mne a �e by mi sotva dovolil, abych se obrátil zády
k jezeru a vracel se dolù. On zatím vstal a pokynul mi, abych
�el. Sly�el jsem jeho kroky a uhadoval jsem, �e není daleko
za mnou.

- Musíme si pospí�it, èekají na tebe.
Jeho slova znìla tak pøísnì, �e jsem se nezeptal, kdo na mne

èeká a proè, v�echno kolem mne, kamení,
uschlá tráva, nízká kleè, klesající mlha
a kulisy skalnatých úboèí i s ponurý-
mi mraky - jako by byly najednou
zbaveny pøíznakù skuteènosti. Byl to

jiný prostor a jiný èas, kam se podìla
poèáteèní radost z pøekvapení, �e pøece

jsem - za prahem. Byl jsem unaven, rychleji
jsem oddychoval, mrazilo mì v teplém podzimním dni, divil

jsem se, �e tu je�tì není sníh, který by zmìkèil strohost opu�tìnos-
ti, zastesklo se mi po záblesku sluneèního svìtla a musil jsem
se ptát, není-li tato krajina v�dycky bez nìho, �edivá a nepøá-
telská pod pøíkrovem zvolna plujících oblakù. Krajina jako bez
�ivota, bez kamzièích stád a svi�tího hvízdání, bez naøíkavého
trylkování malého ptáèka, který mì tu kdysi doprovázel. Byli
jsme u� hodnì vysoko, co nejdøíve se pøed námi otevøe hladina
jezera. Nemyslil jsem ale tolik na jezero jako na ty, kteøí prý
na mne èekají a k nim� musím jít v doprovodu toho èlovìka.
On jistì vìdìl, �e mì jeho pøítomnost sklièuje, ale po zbytek
cesty nepromluvil, jako by naznaèoval, �e také mlèení patøí
k osamìlosti. Jednou jsem se pokusil o vzpouru, to není prav-
da, opakoval jsem si, v�echno se mi jen zdá, probudím se
do vlastního nemocného tìla a budu zase spoléhat na nadìji,
�e konec není konec, ale zaèátek. Byla to v�ak vzpoura ne-
smyslná, brzy jsem pochopil, �e je to jen vzlyk bezmocnosti.

Kdy� jsme zdolali poslední pøíkrý práh, nevidìl jsem jen je-
zero, ale na jeho bøehu a po pláni v�ude kolem zástup - dav -
byly jich tisíce, stì�í jsem tomu vìøil, aèkoli jsem si èasto mys-
líval, kolik je asi tìch, kteøí mì pøede�li, napadalo mi to, kdykoli
jsem nìkoho doprovázel na poslední cestì. �asl jsem nad tímto
zástupem, ale nemohl jsem pochybovat, �e to jsou opravdu oni.
Je�tì jsem je nerozeznával, ale vìdìl jsem, �e se dívají na mne,
sledují ka�dý mùj pohyb. Nejen v�ak, �e vidìli oni mne, jejich
oèi utváøely plochu zrcadla, v nìm� jsem se shlí�el já sám,
a obraz, který jsem vnímal poprvé s takovou pøesností, zba-
voval mì posledního zbytku vùle, zejména kdy� jsem pozoro-
val, �e se zvolna rozestupují, abych mohl vejít do tìsné ulièky.
Byl bych se radìji zastavil, ale mùj prùvodce mì vyzval, abych
�el dále a potopil se do zástupu zatím je�tì hrozivého nehyb-
ností a tichem.

Ve chvíli, kdy jsem mezi nì vstoupil, zaèal jsem je rozeznávat
podle tváøí a podle úsmìvù a hlasù, proto�e se najednou ticho
prolomilo, zástup se rozvlnil, ti, kteøí mi byli nejblí�e, podávali
mi ruce, dotýkali se mì a objímali a také já jsem je poznával.
Jako by se pøede mnou otevøela kniha osudù, o ka�dém z nich
jsem nìco vìdìl, jako bych v té knize listoval, ale neèetl jsem
v ní, co jsem se o nich kdysi domníval, naopak jsem vìdìl, �e
pronikám do jejich my�lenek a citù, �e jsou pro mne poprvé
skuteèní a já �e jsem prùzraèný pro nì. V tom okam�iku jsem si
vzpomnìl na titul knihy, kterou jsem si kdysi vymyslil a kterou
nikdo nikdy nenapsal - Údolí soudu. Ano, proto tu na mne èekají,
vìdìli, �e pøijdu, �e se tady støetneme ve svìtle pravdy a já �e
nenajdu ani jediné slovo z obhajoby, kterou jsem se promy�-
lenì klamal a podvádìl. Jen to mì utì�ovalo, �e mì mezi sebou
vítali, i kdy� s pøízvukem lítosti, volali na mne jménem, dodávali
mi odvahy. To v�ak byli nejbli��í a nejmilosrdnìj�í, kteøí mi asi
dávno odpustili, proto�e vìènost èasu je povznesla nad èasnost
�ivota.

Jak jsem ale postupoval dále ulièkou, která se pøede mnou
otevírala a hned zase zavøela za mými zády, jak jsem byl stále
blí�e u hladiny jezera, pøibývalo tváøí bez úsmìvu, zatvrzelých
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výèitkami, hnìvem, závistí a nezapomenutelnou køivdou. I tady
se nìkteøí ke mnì hlásili vlídnì, ani jsem je neznal, abych se
necítil docela opu�tìn, a� mì zástup donutí, abych sestoupil
ze suché zemì a z posledního balvanu porostlého li�ejníkem
do olovìnì �edé vody. �e se tomu kroku nevyhnu, poznal jsem,
kdykoli jsem se ohlédl, stìna tìl za mnou byla neprostupná.
A proto�e se zase klenulo nad zástupem ticho, rozhlí�el jsem se
po krajinì, kterou jsem u� dávno pokládal za koneèný cíl. Vy-
soko, vysoko nad sedlem plachtil orel ve vzestupné spirále. Jen
nìkolik vteøin jsem ho bez závisti pozoroval. A potom, proto�e
jsem nechtìl vyvolat dojem, �e se bojím, zále�elo mi na tom,
abych zachoval dùstojnost èlovìka, který byl odsouzen prá-
vem a který se hodlá podrobit nevyslovenému verdiktu, chystal
jsem se, �e se od balvanu odrazím a skoèím aspoò dva metry
od bøehu -

Sly�el jsem, �e se zástup rozvlnil hukotem hlasù, ojedinìlé
výkøiky, zase se v nich ozývalo moje jméno, mohl jsem rozli�it
lásku a nevra�ivost. Spìchají na mne? Proè právì teï, jako by
nevìdìli, �e jsem se podøídil? Ta podezíravost mì zabolela.
Skoèil jsem -

Nìkolik pa�í mì zadr�elo, nìkdo mì vlekl zpátky, ulièka
v hradbì zástupu se otevírala. Kdo mì to vleèe? ptal jsem se,
ale kdy� jsem zvedl hlavu, abych se po nich podíval, nepoznal
jsem z nich nikoho. Nikdy jsem je nevidìl. Nikdy jsem si je
nepøedstavoval. Ba jako by ani nepatøili k zástupu, namlouval
jsem si. A jak spìchali! Dr�eli mì za nohy a za pa�e a pøed nimi
pohyby rukou uvolòoval cestu energický mu� u�lechtilého výra-
zu, ani jeho jsem nikdy pøed tím nevidìl, jen vzdálenì mi
pøipomínal osobnost vynikajícího profesora-lékaøe, ale to byl
jen pouhý dojem. Druhý mu� po pravé stranì, o mnoho mlad�í,
byl silný a klidný, zdálo se, �e ho ostatní poslouchají, jak si
pøedávali bøemeno mého tìla. Co tu pohledávají ti tøi v bílých
skafandrech? Také dva star�í man�elé se sna�ili pomáhat, po-
dle pleti a oèí nejspí�e Èíòané. Usmìvavá èerno�ka s bìlostný-
mi zuby, mladá �ena v uniformì stewardky. A pøedev�ím nìko-
lik chlapcù a dìvèat, bylo jim snad patnáct, pøekvapovalo mì,
kolik radostného svìtla mìli v oèích!

Sotva mì postavili na pevnou zemi, vztahoval jsem k nim ruce,
dojímali mì a byl bych je rád oslovil. Vzdalovali se v�ak a kdy�
jsem vykroèil za nimi, zaèali blednout, rozplývat se mi pøed
oèima a za nìkolik  vteøin u� nebyli. Ani zástup jsem nespatøil,
jen jezero, �títy a ticho. Jen ten èlovìk s lanem a okovanou
uzlovitou holí tu zùstal a nièemu se nedivil.

- Jdeme, øekl, svedu tì dolù.
- Kdo byli ti lidé?

- Tys je nepoznal?
- Ne, nikdy jsem je nevidìl. S �ádným z nich jsem se nesetkal.
- Tøeba se oni jednou setkají s tebou.
- Nerozumím, øekl jsem a dlouho jsem na nìho tázavì hledìl.
- Já také ne, ale zále�í na tom? Mo�ná, �e tì vyhledají, a�

pøijde jejich èas.
- Jen�e - já u� pøece - mnì �ádný èas nezbyl.
Rozhlí�el se po skalách a upravil si popruhy i lano.
- Ty mì také opustí�, a� sejdeme dolù?
- Já jsem jen Hlas, nepamatuje� se?
- A usly�ím tì?
- To na mnì nezále�í, já se jen ozývám.
Pokynul mi a vykroèili jsme, on zase za mnou. Kdy� jsem

jednou uklouzl, uchopil mì za pa�i a pomohl mi vstát. U roz-
viklaného mùstku pøes bystøinu jsem si nabral do dlaní vody,
abych se napil. Po nìm jsem se marnì ohlí�el. Byl jsem sám
a unaven, ne u� jako bez tìla. Doplou�il jsem se mezi dva ka-
meny, sesunul se do trávy a bylo mi zima, jako bych byl nìkde
vysoko v prostoru nad èasem. Vìdomí se mi v nìm rozplynulo.

Probudil jsem se v resuscitaèním pokoji. Vdechoval jsem kys-
lík a jak jsem se pozdìji po èástech dovídal, pøipravil jsem lékaøi
a sestrám bezesnou noc. Dlouho mì nechtìli propustit, aèkoli
EKG nenasvìdèoval, �e bych byl v nebezpeèí. Byl jsem prostì
atypický pøípad, který podnìcoval zvídavost nìkolika odborníkù.
Moje vysvìtlení by je mo�ná znepokojilo a pøipadalo by jim
pøíli� laické. Vyu�il jsem v�ak èasu k tomu, abych se rozpomínal
na sen. Dospìl jsem k závìru, �e to nebyl sen, ale skuteènost
pøekonávající rozumové námitky. Vím - a to by mi nikdo nevy-
vrátil - �e mám je�tì nadìji na kus èasnosti. Tak dlouho, dokud
se s nimi nesetkám. Je�tì mì nevyhledali, ale èekám je. Èekám
trpìlivì ve stavu nádherného vzru�ení. Nìkdy cítím, jako by u�
byli blízko. Jsou v�ude kolem mne. Pøenesli mì z víry do jistoty.

* * *

Dne 15. kvìtna roku 2002 uplynulo 95 let od narození spiso-
vatele Miroslava Hanu�e (* 15. 5. 1907 v Praze - � 26. 9.
1995 v Chrudimi), pøedního pøedstavitele èeské psychologické
prózy. Patrnì dosud nepublikovanou povídkou Údolí soudu si
pøipomínáme osobnost a dílo tohoto krásného, skromného
a pøátelského èlovìka, který neváhal a ji� na samém poèátku
existence na�eho èasopisu v roce 1991 jej podpoøil úryvkem
ze své tehdy je�tì neproslovené pøedná�ky o J. A. Komenském.
Pozdìji jsme se na stránkách Scanu s dílem Miroslava Hanu�e
setkali je�tì vícekrát.

P o z v á n í  n a  v ý s t a v u

Dne 17. února 2003 v 17.00 hodin
bude v prostorách Sboru kněze Ambrože

v Hradci Králové (Církev československá husitská)
slavnostně zahájena výstava Jana Smita nazvaná

JAN SMIT - FOTOGRAFIEJAN SMIT - FOTOGRAFIEJAN SMIT - FOTOGRAFIEJAN SMIT - FOTOGRAFIEJAN SMIT - FOTOGRAFIE
fotografie sakrální architektury a umění

Úvodní slovo - prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Na varhany zahraje Jiřina Marešová

Výstava potrvá do poloviny dubna 2003 a je přístupná
ve všední dny od 10.00 do 16.00 hodin.

Vstup od Ulrichova náměstí z Nerudovy ulice
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Milovníci historie polárních výprav i letectví znají dobøe jméno
admirála Richarda Evelyna Byrda. Tento letec a polárník se naro-
dil ve Virginii ve Spojených státech amerických 25. øíjna 1888.
Za první svìtové války se stal námoøním letcem a podílel se na na-
vigaèní pøípravì zámoøského letu, který uskuteènil americký hy-
droplán v roce 1918 pøeletem Atlantického oceánu. První polární
zku�enosti získával Byrd jako velitel námoøní letecké jednotky Mc-
Millanovy arktické výpravy, která v roce 1925 vy-
konávala prùzkum Grónska. Spolu s pilotem
Floydem Bennettem dosáhl Byrd 9. kvìtna 1926
severního pólu, krátce pøed pøeletem pólu Amund-
senovy vzducholodi Norge. V roce 1927 provedl
Byrd s posádkou pøelet Atlantického oceánu z kon-
tinentu na kontinent, ne sice jako první, ale poprvé
bylo pou�ito tøímotorového dopravního letadla.

V prùbìhu své první antarktické výpravy dosáhl
Byrd s pilotem Balchenem a s posádkou ji�ního
pólu 29. listopadu 1929. Startovali z hlavního
tábora Malá Amerika na okraji Rossovy ledové
bariéry, kam expedici dopravily dvì lodi. Na jed-
né z nich, City of New York, byl èlenem posádky
první Èechoslovák v Antarktidì, RNDr. Václav
Vojtìch.

Výprava v letech 1929-1930 byla první velkou
výpravou do Antarktidy. Po návratu do Spoje-
ných státù se Byrdovi dostalo velkolepého pøi-
vítání. Kongres vydal rezoluci, kde mu dìkoval za vynikající výkony.
Byl jmenován kontraadmirálem v záloze a prezident Hoover pøijel
osobnì uvítat expedici. Toto v�e bylo triumfem Richarda Evelyna
Byrda, který prokázal i vynikající organizaèní schopnosti. Výprava
obohatila znalosti zejména geografické a geologické o Antarktidì.

Díky pomoci øady sponzorù, jejich� jména Byrd zvìènil na ma-
pì Antarktidy, se mu podaøilo v letech hospodáøské krize zorgani-
zovat dal�í velkou výpravu, která byla vybavena ètyømi letadly
a nìkolika motorovými vozidly s pásy. Jako mo�nou náhradu tech-
nických prostøedkù mìla výprava také 153 psù a 50 saní. Byl pøi-
praven opìt rozsáhlý vìdecký výzkum. Výprava probìhla v letech
1933-1935.

Ji� pøed odjezdem ze Spojených státù Byrd tajnì pøipravil plán
na umístìní výzkumné stanice v nitru Antarktidy. Dosavadní vý-
zkumy byly provádìny na hlavních základnách na okraji kontinen-
tu nebo polárního ledovce, nebo bìhem rychlých expedic do nitra
Antarktidy v letním období. Byrd usoudil, �e by stanice daleko
od pobøe�í mohla podat naprosto originální výzkumné zprávy
v prùbìhu polární noci. Byrd nechal pøipravit malý domek, který
chtìl pùvodnì umístit na polární rovinì blízko pólu nebo na úpatí
Hor královny Maud. Nakonec se podaøilo kvùli technickým prob-
lémùm umístit stanici v nitru Rossovy ledové bariéry ve vzdálenosti
198 kilometrù od hlavního tábora, Malé Ameriky, která byla
na okraji Rossovy ledové bariéry. Byrd chtìl pùvodnì umístit
na stanici tøi mu�e, ale nepodaøilo se dovézt dostateèné mno�ství
zásob. Byrd usoudil, �e z psychologického dùvodu nelze stanici
obsadit pouhými dvìma mu�i a nakonec se rozhodl, �e na stanici,
kterou pojmenovali Pøedsunutá základna, pøezimuje sám.

V první kapitole své knihy Sám a sám (v originále Alone) uvádí
Byrd, �e �nade v�e ostatní, vèetnì mo�nosti meteorologických po-
zorování a studia polární záøe v dosud neobývaném nitru Antark-
tidy a mého zájmu o tyto výzkumy, lákala ona perspektiva sama
o sobì. Kromì výzkumu poèasí a polární záøe jsem tam nemìl �ád-
né dùle�ité úkoly� Nic kromì touhy jednoho mu�e vychutnat ta-
kovou zku�enost a� do dna, být po urèitou dobu úplnì sám a tì�it
se z klidu a ticha samoty tak dlouho, abych mohl zjistit jejich
skuteènou cenu�.

Byrd si byl vìdom, �e jako velitel expedice by nemìl sám ode-
jít na øadu mìsícù do samoty. Proto�e v�ak pova�oval pobyt
na Pøedsunuté základnì za velmi riskantní, neodvá�il se nikoho
povìøit tímto úkolem a vedení výpravy pøedal svým pøátelùm Char-
lesi Murphymu a geologovi Thomasi C. Poulterovi.

Na základnu dojeli ètyømi motorovými vozidly. Chata byla za-
pu�tìna do ledu, nahoru vedl poklop a u chaty byly vykopány dva

tunely v ledu na uskladnìní potravin a paliva -
nafty, petroleje a benzinu. Dne 28. bøezna 1934
Byrd na základnì osamìl. Mìl s sebou také kni-
hovnu a gramofon se zásobou desek. Hlavní tá-
bor udr�oval spojení mluvenými relacemi, Byrd
odpovídal morseovkou, kterou pøíli� neumìl -
za minutu dokázal odeslat jen deset slov.

Asi po �esti týdnech Byrd zjistil, �e nìco není
v poøádku. Nedokázal se soustøedit, mìl bolesti
hlavy, bolesti oèí, byl deprimovaný. V jeho vy-
sílání do Malé Ameriky byly del�í pauzy, mìl pøe-
chodné halucinace, zvracel a trpìl nespavostí.
Sám správnì do�el k názoru, �e za jeho du�evní
a tìlesnou nemohoucnost mù�e otrava oxidem
uhelnatým. Benzinem pohánìný generátor na vý-
robu elektøiny byl �patnì odvìtrán a tunel, kde
byl umístìn, byl plný výfukových plynù. Také kam-
na s olejovým hoøákem mìla v komínku trhlinu,
která byla a� na místì vyspravena plechem z kon-

zervy, co� netìsnilo. Byrd rozli�il správnì, �e si mù�e dopøát jen
tolik tepla a svìtla, aby nezmrzl, a zase jen tolik, aby se oxidem
uhelnatým neotrávil úplnì.

Byrd chodil dennì nahoru z chaty, aby odeèetl meteorologické
pøístroje nebo aby vyèistil lopatky anemometru. Opakovanì musel
protahovat trubky vìtrání. To v�e èasto v mrazu mezi -54 a� -60
stupòù Celsia. Opakovanì byl v nebezpeèí ohro�ení �ivota - byl
venku a zamrzl mu poklop do chaty, nebo naopak zamrzl poklop
zevnitø a Byrd se nemohl dostat ven a vyvìtrat.

Trpìl silnou nespavostí. V noci 2. èervna uva�uje o tom, �e si
vezme najednou dvacet tablet hypnotika, aby koneènì usnul. Tuto
my�lenku zapudil a zapsal si svoje úvahy o vesmíru:

�Vesmír není mrtvý. Proto je v nìm moudrost, která prostupuje
v�ím. Jedním z cílù oné moudrosti, pravdìpodobnì jejím hlavním
cílem, je dosa�ení v�eobecné harmonie. Výsledkem souzvuku s touto
moudrostí je proto úsilí o Mír (Harmonii) a nakonec jeho dosa�ení.
Je �ádoucí se onoho souzvuku dobrat. Lidské pokolení tedy není
ve vesmíru samo. Aèkoliv jsem odøíznut od lidských bytostí, ne-
jsem sám. Èlovìk si je oné moudrosti vìdom u� po nekoneèné vìky.
Ve víøe v ní se shodují v�echna nábo�enství. Øíká se jí mnoha rùz-
nými jmény. Mnozí ji nazývají Bohem.�

Byrd popisuje obrovskou touhu po zvucích a vjemech, souvise-
jících s lidskou spoleèností, tou�í po zvuku lodních sirén, po lid-
ském hlasu a doteku, vzpomíná na rodinu a na pøátele.

Nepravidelné a èasto zkomolené zprávy nebo výpadky v Byrdovì
vysílání upozornily posádku v Malé Americe, �e s admirálem není
nìco v poøádku. Byrd sám o �ádných svých potí�ích nic nesdìloval,
a proto Murphy s Poulterem usoudili, �e musí nìco podniknout.
Navrhli Byrdovi, �e je nutné sledovat dopad meteoritù na antark-
tický ledovec a �e proto vy�lou zvlá�tní výpravu na Pøedsunutou
základnu. Byrd je opakovanì varoval, aby neriskovali ztrátu nìko-
lika �ivotù, nakonec v�ak s expedicí souhlasil. Poulter s Demasem
a Waitem nìkolikrát vyrazili s traktorem smìrem k Pøedsunuté zá-
kladnì, kvùli poruchám, �patnému poèasí a stavu ledu se musili
nìkolikrát vrátit. Nakonec se jim podaøilo k Byrdovi dorazit
11. srpna 1934. Byrd jim pøipravil polévku, ale sám se pak na to
vùbec nepamatoval. Podle Poultera byl �vychrtlý, s propadlými

Psychologický experiment admirála Byrda
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Èas ubíhá, je tu nový rok a ani se nechce vìøit, �e Vánoce
jsou u� za námi. Kdekdo si s úlevou oddechl a po v�em tom
pøedvánoèním shonu nyní zase rád vpluje do stereotypu v�ed-
ních dnù. Pøesto se ale k uplynulým vánoèním svátkùm je�tì na
chvíli vrátíme a alespoò pár øádky si pøipomeneme, �e o vý-
jimeènost a kouzlo vánoèních pøíprav nezùstaly o�izeny ani dìti,
které musely adventní èas pro�ít ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové.

Vìt�inì z nás se pøi vzpomínce na Vánoce pro�ité v dìtství
vybaví spousta krásných zá�itkù. A právì na to v�dy myslí
uèitelky a vychovatelky Speciální základní �koly a Speciální
mateøské �koly pøi Fakultní nemocnici Hradec Králové, kdy�
ka�dý rok v prosinci chystají pro své svìøence na Dìtské kli-
nice a dìtských oddìleních dal�ích klinik pøedvánoèní program.

Na nemocnièní pùdu vkroèily vánoèní svátky u� zaèátkem
prosince, kdy� se v pokojích a chodbách dìtských oddìlení za-
èala objevovat charakteristická výzdoba. Vychovatelky �kolní
dru�iny a uèitelky mateøské �koly spoleènì s dìtmi pøipravily
dekorace a ozdobily vánoèní stromeèky. Naplno se pak sváteèní
atmosféra ohlásila 5. prosince pøíchodem Mikulá�e v doprovodu
andìla a èerta. Setkání s tìmito tajuplnými bytostmi, spojené
s nadílkou, bylo zvlá�tì pro malé dìti nev�edním zá�itkem.
Bolest, smutek a trápení se najednou ocitly na vedlej�í koleji.

I v následujících dnech v�ak blí�ící se vánoèní svátky o sobì
dávaly vìdìt. Èas trávený v nemocnici ubíhá malým pacientùm
pomalu a proto nemocnièní �kola ráda pøijala nabídky jednot-
livcù a skupin, pøipravených pobavit dìti v odpoledních hod-
inách. A tak byl program �kolní dru�iny obohacen o loutková
pøedstavení, pásma vánoèních koled a nadílkové akce spon-
zorujících firem. Na dìti v nemocnici nezapomnìl ani klaun
Gary, dnes ji� známý po celé republice jako �zdravotní klaun�.

V posledním týdnu pøed Vánocemi se ji� vìt�ina hospitali-
zovaných dìtí chystala na �tìdrý den v rodinném kruhu. �kola
se s nimi rozlouèila tradièními vánoèními besídkami, pøi nich�
se hrály koledy, vyrábìly vánoèní ozdoby a pøáníèka i rozbalo-
valy dárky.

Prosincový program ve Speciální základní �kole pøi Fakultní
nemocnici Hradec Králové byl jako v�dy bohatý. Bohatý hlavnì
na zá�itky, které si dìti pøi odchodu z nemocnice odná�ely.
�e pøíjemné zá�itky pomáhají pøekonávat smutek, strach a bo-

lest, to mají stále na pamìti v�echny uèitelky a vychovatelky
nemocnièní �koly. A tak ji� v tìchto dnech nového roku pøipra-
vují pro dìti zábavné programy na jaro a léto. Jejich pøáním
je, aby i za èas dìti na pobyt v nemocnici vzpomínaly spí� v tom
dobrém.

Dìkujeme Mikulá�ùm, andìlùm a èertùm z Lékaøské fakulty
UK Hradec Králové, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì v Hradci
Králové a studentkám Støední zdravotnické �koly a Vy��í
zdravotnické �koly v Hradci Králové. Dìkujeme také tìmto
sponzorùm dìtské radosti: Drogerie PRO - FIL - PAPÍR -
HRAÈKY Hradec Králové � Èeská spoøitelna, a. s., oblastní
poboèka Hradec Králové � EXCEL FOTO s. r. o. Hradec
Králové � NOWACO � AG FOODS Brno � GOLDFEIN CZ
Pardubice � CHMELA � VLTAVA - LABE - PRESS, a. s.,
divize Východ, o. z. Hradec Králové � THE PHONE HOUSE
s. r. o. Hradec Králové � CUKRÁRNA A OBÈERSTVENÍ -
B. Krátká, areál FN HK � ATLANTA Hradec Králové s. r. o. �
PRESTI�, Libor Pavlata, Hradec Králové � Èeskomoravská
stavební spoøitelna a. s. � DROGERIE - OBÈERSTVENÍ - Hana
Hantychová, areál FN HK � EXVER FOOD s. r. o., Staré
�dánice � EUROTEL.

Mgr. Helena Bieliková
foto Mgr. Jana Kulíøová

Zdravotní klaun v akci.

Vzpomínka na Vánoce v nemocnici

tváøemi, slabý a zmuèený. Byrdùv zbìdovaný stav a chraptivý hlas
jim navzdory jeho vìcnosti napovìdìly, �e má za sebou stra�-
livé chvíle�. Na Pøedsunuté základnì strávil Byrd ètyøi a pùl mì-
síce.

Výprava zùstala s Byrdem po dva mìsíce, pokraèovali ve vìdecké
práci. Byrd odpoèíval a po dvou mìsících byl dopraven letadlem
do Malé Ameriky.

Tak skonèila Byrdova dobrovolná izolace v polární noci v mra-
zivé Antarktidì. Jeho kniha Sám a sám, kterou napsal na naléhání
pøátel a� ètyøi roky po dobrovolném osamìní podle svých deníkù,
zùstane v�dy dokladem Byrdova stateèného èinu a je to jedno z nej-
krásnìj�ích dìl polární literatury.

Dal�í antarktickou výpravu vedl Byrd v letech 1940-1941. Ame-
rické námoønictvo mìlo podíl na dal�í velké expedici - Akce
Highjump v letech 1946-1947. Podílelo se na ní 13 lodí vèetnì tøí
ledoborcù a 4.700 mu�ù. Byrd byl opìt velitelem. Poslední výpra-

vou pod Byrdovým vedením byla operace Deepfreeze, které se
zúèastnilo 1.800 mu�ù a sedm lodí, z toho tøi ledoborce. Hlavní
sezóna této výpravy byla v letech 1955-1956. Tyto výpravy pøipra-
vovaly podklady pro výzkumy v rámci Mezinárodního geofyzikál-
ního roku 1957-1958.

Admirál Byrd zùstane v�dy velkou osobností a pravdìpodobnì
nejvýznamnìj�ím výzkumníkem Antarktidy. Zpráva o jeho pobytu
na Pøedsunuté základnì podává svìdectví o jeho lidské velikosti.
Byrd zemøel 11. bøezna 1957 a je pohøben v Arlingtonském národ-
ním památníku ve Washingtonu.

Doc. MUDr. Herbert Hanu�, CSc.

Hlavní pou�itá literatura:
BYRD, R. E. S Byrdem na ji�ní toènu. Praha : Václav Petr, 1931.
BYRD, R. E. Sám a sám. Praha :  Nakladatelství Práce, 1975.
SULLIVAN, W. Sedmý svìtadíl. Praha : Olympia, 1974.

* * *
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Nìkteré z �vìènì zelených� historek, tradovaných na hra-
decké fakultì a ve zdej�í nemocnici, mají pùvod i jinde. Ale
pøinesli je na�i pracovníci ze svých studií èi pøedchozích
pùsobi�� a my si je rádi èas od èasu pøipomínáme. A tak je
také do královéhradeckých evergreenù zaøazujeme, by� po-
cházejí z Prahy èi Plznì.

Právo na tøi otázky
Biolog prof. Bìlehrádek byl pøísným examinátorem.

Zkou�ka z biologie, první rigorózní zkou�ka na Lékaøské
fakultì Univerzity Karlovy v Praze, dokonale provìøila ka�-
dého adepta medicíny. �Co je to trepka?� padla první otáz-
ka. Kdy� zùstala nezodpovìzena, profesor Bìlehrádek stu-
dentovu neznalost zhodnotil stroze: �Nedostateènì.� Student
se sna�il zachránit: �Pane profesore, mám nárok na tøi otáz-
ky.� Prof. Bìlehrádka to nevyvedlo z míry a jeho dvì dal�í
otázky zaznìly v rychlém sledu: �Kde �ije trepka? Kolik brv
má trepka?� Podmínka tøí otázek byla splnìna a na známce
se nic nezmìnilo. Mìl jsem tehdy také pøed rigorózem z bio-
logie, a tak si do smrti budu pamatovat, �e nálevník trepka -
paramaecium - má tìch brv, pomocí nich� se pohybuje, dva
a pùl tisíce.

Co v�echno lze palpovat
Na ambulanci interní kliniky v Plzni byl odeslán nemocný

s diagnózou �obtí�e s moèením�. Zatímco vìt�ina lékaøù by
nemocného pøímo doporuèila na urologickou ambulanci,
která byla na stejné chodbì, kolegynì B., proslulá svou peè-

livostí, nemocného nejprve komplexnì vy�etøila vèetnì vy-
�etøení per rectum. Teprve potom ho odeslala na urologickou
ambulanci. Po chvíli ve�li na interní ambulanci dva lékaøi uro-
logové a jeden se druhého ptal: �To je ona?� Kdy� druhý na to
pøitakal, oba s pozdravem �Na shledanou� zase ode�li. Po nì-
jaké dobì ale oba urologové vstoupili znovu a situace se opa-
kovala: �To je skuteènì ona?� ptal se jeden, a druhý jen po-
tvrdil: �Ano, je.� To ji� kolegyni B. znervóznìlo, a tak se
nakonec vydala na urologickou ambulanci, aby se tam do-
zvìdìla, co tohle v�e má znamenat. �No nic,� znìla odpovìï
urologù, �my jsme se jen chtìli ubezpeèit, �e ty jsi tou feno-
menální lékaøkou...� a podali jí její lístek, na kterém stálo: Ad
urologiam. Per rectum hmatám hypertrofii pravé komory.

Pøeklep
Kdy� dr. L. Ch. bezprostøednì po promoci nastoupil na In-

terní kliniku docenta Bobka v Plzni, zaèaly se tam psát cho-
robopisy nikoliv rukou, ale na psacím stroji. To se pochopitel-
nì, zejména zpoèátku, neobe�lo bez pøeklepù. Stalo se pøi velké
vizitì, �e pøi nahlédnutí do chorobopisu nemocné s cukrovkou
docent Bobek stì�í potlaèil smích a ukazuje prstem na urèité
místo v chorobopisu, zeptal se vedoucího lékaøe oddìlení pri-
máøe Tom�ího: �Máte, Tom�í, pøedstavu, jak se to dìlá?�
Tu ani primáø Tom�í se neubránil tlumenému smíchu a odvìtil:
�Tak to opravdu nevím. Na to se budeme muset zeptat Chrobá-
ka.� Docent Bobek pak ukázal sekundáøi Chrobákovi místo
v chorobopise, kde stálo: �... a od té doby, co má svìcení vulvy,
se její obtí�e je�tì zvìt�ily.�                                                 L. Ch.
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ZEMÌ LIDÍ
objektivem

JANA SMITA

Kdy� nìmecký archeolog Rudolf Herzog v letech 1899 - 1904
zaèal na ostrovì Kó odkrývat Asklépion, jistì nemìl pøedsta-
vu, jak ú�asné objevy ho èekají. A skuteènì, ji� kdy� jsme pøi-
cházeli do tohoto prostoru obklopeného hájem, který ve staro-
vìku býval posvátný (nesmìlo se v nìm umírat ani rodit), pro-
stoupil nás duch antiky a my se jím ne-
chali uná�et po celou dobu náv�tìvy.
Stoupali jsme �irokým schodi�tìm, po kte-
rém kráèeli Asklépiádové a nejslavnìj�í
z nich Hippokratés, na první terasu, v je-
jím� prùèelí je mohutná stìna s nika-
mi (foto 1), ve kterých stály kdysi sochy
Asklépia (foto 2), Hygieiy (foto 3) a ostat-
ních bohù z dílny Praxitelových synù Tí-
marcha a Kéfísodota. V nejvìt�ím výklenku stála socha boha
lesù Pána (foto 4), z jeho� pí��aly (sýrinx) tryskala léèivá voda
z pramene Vourinos. Tento pramen pøivedl z pohoøí Dikeos (850
m n. m.), tyèícího se nad mìstem, král heróo Chalkon a dodnes
po tøi tisíciletí proudí køi��álovì èistá voda skalním tunelem
a zásobuje mìsto Kó. Na západní stìnì jsou zbytky lázní (fo-
to 5), do kterých byla pøivádìna voda z horkého posvátného
pramene. Ve výklencích vedle vany (foto dtto 5) objevil prof.
Herzog místnosti s mno�stvím soch - votivních darù - pøedsta-
vujících nemocné èásti tìla. �lo tu o anatomické a patologické
muzeum vyu�ívané pøi výuce. Východní i západní èást terasy
uzavírala stoá s pokojíky, kde pacienti s rodinami èekali na vy-
�etøení. Z mno�ství fontán a lázní na této terase je zøejmé, �e
v tomto prostoru se provádìla vodoléèba.

Schodi�tì pokraèuje na druhou terasu pøed Asklépiùv chrám
s obìtním oltáøem (foto 6), nejstar�í chrám v tomto areálu - ze 4.
stol. pø. Kr. Za ním na západní stranì je palác vysokého kóuského
asklépiáda Xenofóna (osobního lékaøe císaøe Claudia), malý chrám
císaøe Nera a pøíbytky knì�í - asklépiádù, kteøí v adytu støe�ili po-

svátné horké vøídlo. Ji�ní stranu terasy
vyplòuje èásteènì zrekonstruovaný Apo-
llónùv chrám (foto 7), v pozadí exedra
a helénská budova, která slou�ila výuce.

Impozantní a nejdel�í schodi�tì (60
stupòù) nás pøivede na tøetí terasu pøed
dórský Asklépiùv chrám (foto 8). Jeho roz-
mìry jsou úctyhodné, ale úmìrné prostoru
plo�iny. Ze tøí stran jej obklopovala stoá

a za ní pokoje pacientù. Není bez zajímavosti, �e do místností byla
zavedena voda, jak je patrné ze �lábkù v kamenných blocích, ústící
do mísy slou�ící hygienickým potøebám (foto 9).

Teprve pohled z této terasy nám poskytne ucelený obraz ce-
lého léèebného komplexu (400 x 100 m), citlivì umístìného
a vybudovaného s antickým citem pro krajinu, který dovedl plnì
vyu�ít nádherné pøírodní prostøedí a zdroje k léèbì. Celkový
obraz je umocnìn neskuteèným pohledem na moøe a� k bøehùm
Malé Asie do míst, kde stával starovìký Halikarnássos.

Na�e vyprávìní ukonèíme úslovím, kterým Hippokratés za-
èínal své proslulé aforismy: ��ivot je krátký, umìní je dlouhé.�
Právì v tìchto místech, kde kolem nás je tolik pøekrásného
umìní, si plnì uvìdomujeme význam jeho slov.

Marcela a Jan Smitovi
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DÍKY ZA SPOLUPRÁCI

PROFESOR PRAVOSLAV STRÁNSKÝ
BYL ZVOLEN ZÁSTUPCEM UK

V RADÌ VYSOKÝCH �KOL
Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., pøednosta Ústavu lékaøské biofyziky

Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, byl Aka-
demickým senátem Univerzity Karlovy zvolen zástupcem UK v Radì vy-
sokých �kol. Panu profesoru Pravoslavu Stránskému ke zvolení do této
významné univerzitní funkce upøímnì blahopøejeme.

PROFESOR VLADIMÍR PALIÈKA BYL ZVOLEN
ÈLENEM VÝBORU MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ

SPOLEÈNOSTI
Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., pøednosta Ústavu klinické bioche-

mie a diagnostiky Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové, byl na plenárním zasedání svìtového kongresu kli-
nické biochemie v øíjnu t. r. v Kjótu zvolen na tøíleté funkèní období èlenem
svìtového výboru IFCC � International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine. K tomuto významnému uznání vìdecké práce panu
profesoru Vladimíru Palièkovi srdeènì blahopøejeme.

DOCENTKA MARIE NO�IÈKOVÁ ÈESTNOU
ÈLENKOU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Doc. MUDr. Marii No�ièkové, CSc., pøednostce Kliniky nemocí ko�ních
a pohlavních královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Hradec Králové, bylo pøi pøíle�itosti 11. kongresu Evropské aka-
demie pro dermatologii udìleno èestné èlenství Èeské dermatologické spo-
leènosti. K této významné poctì, vyjadøující vysoké ocenìní lékaøské, vì-
decké a pedagogické práce, paní docentce MUDr. Marii No�ièkové, CSc.,
srdeènì blahopøejeme.

DVÌ CENY UDÌLENY PUBLIKACI
Z OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE

Cena Èeské spoleènosti klinické biochemie za nejlep�í pùvodní práci pub-
likovanou v roce 2001 byla udìlena práci autorù V. Palièky, A. Jabora,
B. Friedeckého a P. �ivného: Selected Markers of Bone Biochemistry, pub-
likované v Advances in Clinical Chemistry (USA), 2001, 35:255-294. Ob-
dobnì byla tato práce ocenìna i Spoleèností pro metabolická onemocnìní
skeletu Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. Autorùm práce upøímnì
blahopøejeme.

MUDR. STANISLAV FILIP, PH.D.,
JMENOVÁN DOCENTEM

Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111 / 1998 Sb. rektor Univerzity Karlovy
v Praze jmenoval MUDr. Stanislava Filipa, Ph.D., lékaøe Kliniky onkologie
a radioterapie Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
a Fakultní nemocnice Hradec Králové, docentem pro obor vnitøní nemoci
s úèinností od 1. øíjna 2002. Panu docentu Stanislavu Filipovi srdeènì bla-
hopøejeme a pøejeme mu mnoho úspìchù a uspokojení v jeho práci.

Tímto opo�dìným 6. èíslem roku 2002
(za zpo�dìní se ètenáøùm omlouváme)
uzavírá èasopis Scan ji� svùj dvanáctý
roèník.

Kdy� jsme v roce 1991 s èasopisem
zaèínali, ani jsme v redakci o tak vzdá-

lené budoucnosti neuva�ovali. �lo nám
tehdy hlavnì o to, nalézt pro èasopis tu
nejvhodnìj�í náplò a tváø. Dvanáct let
existence Scanu jako by potvrzovalo, �e
se nám to do znaèné míry podaøilo. Ale
kdy� nyní øíkám �nám�, nemám u� sa-
mozøejmì na mysli jen redakci èasopisu,
ale pøedev�ím vstøícné pøedstavitele ve-
dení Fakultní nemocnice a Lékaøské
fakulty UK, ochotné a pracovité èleny
redakèní rady, aktivní a kooperativní
autory èlánkù, chápající pøátele výtvar-
níky a pøátele z královéhradeckého Mu-
zea východních Èech i vìrné a tolerant-
ní ètenáøe, bez nich� by èasopis nemìl
smysl. Jim v�em patøí upøímné podìko-
vání redakce Scanu, nebo� jen s jejich
aktivní úèastí a podporou mù�eme svì-
øený úkol, jen� nás tì�í, plnit.

Tìch uplynulých dvanáct let navíc uká-
zalo, �e èasopis Scan je schopen plnit
i dal�í úkoly, ne� jen ty, je� mu byly dány
do vínku, tj. napomáhat vzájemnému
poznávání lidí a pracovi��, informovat
o novinkách v èeském zdravotnictví èi
univerzitním prostøedí a dávat prostor
publicistické tvorbì zamìstnancù nemoc-
nice a fakulty. Kdy� toti� dnes zalistujeme
ji� více ne� sedmi desítkami dosud vy-
�lých èísel, vidíme, �e èasopis je vlastnì
i jakousi kronikou historie na�í nemoc-
nice a fakulty. A je tøeba øíci, �e ji� ví-
cekrát se, k na�í radosti, také stalo, �e
redakce - nìkdy ve spojení s Kabinetem
dìjin lékaøství LF UK - mohla pro zá-
jemce vyhledat podklady k historicky
zamìøené pøedná�ce èi publikaci.

Tì�íme se na práci v dal�ím roèníku na�e-
ho èasopisu a pevnì doufáme, �e ani zájem
na�ich autorù nepoleví, i kdy� víme, �e té
vlastní práce má ka�dý stále víc a víc. V�em
stávajícím i budoucím autorùm a v�em
pøíznivcùm Scanu pøejeme, aby se jim
v nastávajícím novém roce 2003 dobøe
daøilo.                     PhDr. Vladimír Panou�ek


