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Vážení čtenáři,

opět jsme tady s novým vydáním našeho nemocničního magazí-
nu, což je dobrá příležitost shrnout vše zajímavé, co se za posled-
ního čtvrtroku událo ve Fakultní nemocnici Olomouc. Věřím, 
že vás potěším alespoň vlídným slovem v tomto nadcházejícím 
podzimním období roku, které většinou vládne spíše nevlídným 
počasím. Zároveň také doufám, že vám nové číslo NemMAGA-
ZÍNU zpříjemní pobyt u nás, ať už vás čeká lékařské vyšetření  
v některé z našich ambulancí, jste přijatí na naše lůžková oddělení, 
nebo jste jen přišli navštívit někoho ze svých blízkých.

Snažíme se vám poskytovat tu nejlepší lékařskou péči a v mno-
ha oborech patříme bezesporu ke špičce české medicíny. Jedním 
z nich je zcela určitě hematologie a hematoonkologie, kde máme 
dlouhodobě velmi dobré výsledky. V uplynulém období se nám 
podařilo sjednotit hematologickou péči o dospělé nemocné tak-
zvaně „pod jednu střechu“ a nabídnout tak našim pacientům 
ještě kvalitnější služby a větší komfort v nově upravených prosto-
rách ambulantní i lůžkové části naší Hemato-onkologické kliniky.

Velmi nám záleží na tom, aby špičková léčebná péče, kterou 
vám poskytujeme, byla také péčí maximálně bezpečnou. Dob-
rou zprávou pro pacienty, které čeká operace na naší chirurgii, 
gynekologii nebo urologii, je určitě to, že držíme krok s moderní 
medicínou v  oblasti šetrného a přesného laparoskopického  
a roboticky asistovaného operování. V robotickém centru olo-
moucké fakultní nemocnice provedli naši lékaři už tisíc výkonů, 
navíc jsme získali dvě špičkové laparoskopické věže se 3D zobra-
zením, které nám umožňují provádět ještě šetrnější a bezpečnější 
operace zejména v gynekologii a břišní chirurgii.

Jste-li právě v  těchto dnech pacienty Fakultní nemocnice Olo-
mouc, pevně věřím, že budete s naší péčí spokojeni a že se nám 
společně podaří vrátit vás co nejdříve do běžného života. Všem 
našim pacientům bych rád popřál brzké uzdravení, všem čtená-
řům našeho nemocničního magazínu pevné zdraví a také ještě co 
nejvíce slunečných dnů „babího léta“.

Přeji vám krásné podzimní dny

Roman Havlík,
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
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AktuAlity

Robot už asistoval  
při tisícovce operací
Robotické centrum Fakultní nemocnice 
Olomouc, které vzniklo před pěti lety, do-
sáhlo dalšího milníku. Lékaři v něm letos  
v červenci provedli už tisící roboticky 
asistovanou operaci. Šestačtyřicetileté-
mu muži při ní odstranili z těla prostatu 
napadenou zhoubným nádorem. Robo-
tické operace jsou podle zkušeností od-
borníků z FN Olomouc výrazně šetrnější 
vůči pacientovi, jeho rekonvalescence se 
zkracuje téměř na polovinu oproti kla-
sickým otevřeným operacím. „Už během 
samotného operačního výkonu dochází 
oproti klasickým otevřeným operacím  
k výrazně menším krevním ztrátám. Okol-
ní tkáň je operací méně traumatizována, 
což znamená ve výsledku snadnější ho-
jení, méně komplikací a rychlejší návrat 
nemocného do běžného života,“ uvedl 
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 
přednosta Urologické kliniky FN Olo-
mouc a předseda České společnosti ro-
botické chirurgie ČLS JEP. V  Olomouci 
byl dosud robotický systém nejčastěji  
využíván při operacích nádorů prostaty  
a ledviny, ale i u nádorových onemocnění 
dělohy nebo tlustého střeva a konečníku. 

Profesor Karel Indrák 
převzal ocenění
V rámci 5. mezinárodní konference o gene-
tických chorobách pořádané ve Spojených 
arabských emirátech převzal v polovině 
září profesor Karel Indrák prestižní me-

zinárodní cenu „The scientist of the year“  
(Cena pro vědce roku) za významný přínos 
pro pochopení genetických chorob. Bývalý 
dlouholetý přednosta Hemato-onkologic-
ké kliniky Fakultní nemocnice Olomouc 
přebíral ocenění z rukou šejka Nahyan Bin 
Mubarak Al Nahyana, tamního ministra 
kultury a sociálních věcí. Ve Spojených 
arabských emirátech jsou některé vrozené 
vzácné choroby krve a krvetvorby závaž-
ným problémem. O významu ocenění čes-
kého vědce svědčí i skutečnost, že souběž-
ně získal mezinárodní cenu Weatheralův 
Institut molekulární medicíny Univerzity 
v Oxfordu ve Velké Británii, který vede 
špičkový vědec v problematice dědičných 

onemocnění krve profesor Doug Higgs. 
Konference v Dubaji má zcela nepochybně 
vysokou prestiž, v roce 2012 se jí účastnilo 
pět nositelů Nobelovy ceny.

Česká miss přišla potěšit 
malé pacienty
Gabriela Franková, vítězka letošní soutěže 
krásy Česká Miss, navštívila v září oddělení 
dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici 

Olomouc. Dětem, které se zde zotavují 
po operaci, přivezla k  obveselení hračky  
a knihy. Během své návštěvy na olomoucké 
dětské klinice osobně předala dárky 
malým pacientům a jejich rodičům přímo 
na pokojích. „Chci pomáhat dětem. Je 
to krásný pocit, když se s  nimi potkávám 
a vidím, jakou jim udělá radost má 
přítomnost,“ uvedla Gabriela Franková. 
V dětských letech bývala podle svých slov 
často nemocná a také nedlouho před 
finále soutěže krásy strávila dva měsíce 
v  nemocnici. Sama prý tedy dobře ví, 
jak je náročné trávit spoustu času na 
nemocničním lůžku, a obzvláště pak pro 
malé pacienty.

Lékaři uspěli  
v mezinárodním sportu
Součástí  týmu české reprezentace na le-
tošním fotbalovém mistrovství světa léka-
řů v  Brazílii byli také čtyři lékaři Fakultní 
nemocnice Olomouc. Reprezentační dres 
oblékli v obraně neurochirurg MUDr.  
David Krahulík, Ph.D., mezi záložníky  
ortoped MUDr. Petr Neoral, chirurg 
MUDr. Jiří Kysučan, Ph.D., a lékař oddělení 
urgentního příjmu MUDr. Tomáš Březina. 
Český tým dosáhl vynikajícího úspěchu. 
Podařilo se mu obhájit stříbrné medaile 
z  loňského MS lékařů v  Maďarsku, na  
letošním mistrovství podlehl až ve finále 
domácímu mužstvu lékařů jediným gó-
lem, který Brazilci vstřelili z penalty. Dal-
šího sportovního úspěchu na mezinárod-
ním poli letos dosáhl také chirurg MUDr. 
Martin Loveček, Ph.D., který se zúčastnil 
mistrovství světa lékařů na horských  
kolech v Polsku, kde v kategorii M2 (36–45 
let) dojel na skvělém prvním místě. 

Získali jsme prestižní 
certifikát WHO
Fakultní nemocnice Olomouc získala 
prestižní certifikát Světové zdravotnické 
organizace (WHO) v  programu HPH. 
Auditorka WHO prof. Hanne Tønnesen, 
MD, Ph.D., jej počátkem září v nemocnici 
osobně předala hemodialyzačnímu 
středisku III. interní kliniky FN Olomouc 
za splnění podmínek WHO-HPH 
Recognition Process. Pracoviště získalo 
98 procentních bodů ze sta možných. 
V  letošním roce se tak zařadilo na špičku 
hodnocení nemocnic zúčastněných 
v tomto projektu. Hlavním cílem projektu, 
který zaštiťuje Světová zdravotnická 
organizace a Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, je zlepšovat kvalitu poskytované 
péče cestou začlenění základních strategií 
podpory zdraví a preventivního působení 
do činnosti a kultury nemocničních 
zařízení. Zaměřuje se na pacienty  
a jejich příbuzné, zdravotnický personál 
a na vztahy uvnitř nemocnice nejen 
směrem k pacientům, ale také směrem 
k zaměstnancům. Hemodialyzačnímu 
středisku byl po náročném auditu udělen 
certifikát „GOLD LEVEL“, který potvrzuje 
nadprůměrnou úroveň plnění  standardů. 

Na náměstí se opět 
resuscitovalo
Jak zachránit lidský život si v září opět 
mohli vyzkoušet dospělí i děti přímo na 
Horním náměstí v Olomouci během akce 
Zdravé srdce Hané. Příchozí měli příleži-

tost otestovat své schopnosti při poskyto-
vání první pomoci, pod dohledem zdra-
votníků prováděli na fantomech srdeční 
masáž. Děti si dokonce v  této „disciplíně“ 
mohly zasoutěžit o tablet nebo iPhone. 
Organizátoři z Nadačního fondu Pro srdce 
Hané, Lékařské fakulty Univerzity Palac-
kého a Fakultní nemocnice Olomouc při-
pravili program, v němž zájemcům nabídli 
měření krevního tlaku, informace o zdra-
vé výživě a zdravém životním stylu nebo 
ukázky severské chůze s  holemi. Studenti 
medicíny v červených dresech kolemjdou-
cím v  úvodu akce předvedli vystoupení 
symbolicky znázorňující tepající srdce.
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PříběH Se šťaStNým KONcem

Chodil do prvního ročníku na střední škole, bylo mu šestnáct let a jako 
spousta kluků v jeho věku toužil jezdit na motorce. Jeho sen se splnil. 
Jiří Mikeš z Malého Hradiska na Prostějovsku si udělal řidičský průkaz  
a rodiče mu motorku koupili. Byl červen 2011, pomalu končil školní rok 
a začínalo léto. Jirka měl motorku sotva čtrnáct dní a rozhodl se vyrazit 
na projížďku. Neujel však ani pět kilometrů a havaroval. Vážně si poranil vnitřní orgány a více než půl roku 
pak strávil v péči lékařů a sester Fakultní nemocnice Olomouc. Podstoupil spoustu operací, ale měl štěstí  
v neštěstí. Nehodu přežil a díky olomouckým specialistům dnes nemá žádné větší zdravotní komplikace. 
Stihl dohnat školu a letos dokonce se svou třídou úspěšně odmaturoval.

Havaroval na motorce
a strávil půl roku
v nemocnici, lékaři jej
ale zázračně zachránili

Inzerce

Osudnou sobotu se domluvil s  kamará-
dem, že se projedou na motorkách. Na 
svou „stopětadvacítku“, která ještě voněla 
novotou, sedal tenkrát teprve potřetí. Vy-

razili od Jirkova domu v Malém Hradisku 
směrem do Okluk vzdálených necelých 
pět kilometrů. Dál už nedojeli. „V zatáčce 
jsem uklouzl na štěrku a narazil jsem do 

hromady dřeva, která ležela vedle cesty. 
Vyletěl jsem z motorky a dopadl přímo na 
ty klády. Pamatuju si ještě pár útržků z vr-
tulníku a pak jsem postupně začal vnímat, 
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PříběH Se šťaStNým KONcem

Motorku, na které před třemi lety havaroval, Jirka nakonec neprodal. Po nehodě byl sice 
přesvědčený, že už na ni nesedne, ale nakonec ji opravil a chce jezdit. Jen prý opatrněji.

že jsem v nemocnici,“ vzpomíná na nehodu 
mladík.

Rodiče se o tom, co se jejich synovi stalo, 
dozvěděli od kamaráda, který s ním byl na 
vyjížďce. „Přijel nám to říct, tak jsme hned 
sedli do auta a jeli jsme na místo nehody. 
Viděli jsme, jak vzlítá vrtulník, a policisté 
nám řekli, že záchranáři vezou Jirku do 
Fakultní nemocnice Olomouc. Dorazili 
jsme tam autem tak akorát, abychom ho 
ještě viděli na urgentním příjmu. Mohli 
jsme s ním mluvit chvilku předtím, než ho 
odvezli na sál,“ popisuje těžké chvíle Jirkův 
otec Jiří Mikeš. 

Mladík neměl žádná viditelná poranění,  
na první pohled se tedy mohlo zdát, že to 
nebude nic vážného. „Neměl zlomeniny 
ani otevřené rány. Přitom jel jenom v krát-
kých kalhotách, ale měl pouze malou od-
řeninu na noze a naražená žebra. Trochu  
nás to uklidnilo. Na první operaci hned po 
příjezdu do nemocnice šel s  proraženým 
žaludkem. Ale potom se ukázalo, že si  
nárazem způsobil mnohem rozsáhlejší  
a velmi vážná vnitřní zranění. Nejhorší pro 
nás tehdy bylo čekání na každý další den,“ 
líčí Jirkův tatínek.

Lékaři zjistili, že si Jirka kromě žaludku po-
ranil také slinivku břišní a dvanáctník, tedy 
oblast, kde společně ústí slinivka a žlučník 
do tenkého střeva. „Tato zranění jsou těžko 
rozpoznatelná a projeví se až s odstupem. 
Jsou ale velmi závažná a zcela jistě jej ohro-
žovala na životě. Měl zánět slinivky, žluč 
se mu vylévala do dutiny břišní a hrozilo 
naleptání dalších orgánů. Museli jsme jej 
operovat opakovaně, abychom vytvoři-
li funkční napojení v  oblasti, kde byl jeho  
trávicí trakt takto narušený,“ popisuje 
MUDr. Jiří Halama, lékař I. chirurgické 
kliniky FN Olomouc, který se o mladíka 
staral.

Jirka ležel měsíc na klinice anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny, další 
měsíce strávil na dětské klinice nejprve 
na jednotce intenzivní a resuscitační péče 
a později na standardním oddělení. „Celý 
půlrok byl krutý. Žili jsme ze dne na den, 
ráno do práce, v  poledne z  práce a hned  
do Olomouce do nemocnice. V práci nám 
naštěstí vyšli vstříc, abychom to zvládali. 
Člověk v takových chvílích žije přítomnos-
tí a věří doktorům, protože sám pomoct 
nemůže,“ říká ještě dnes se slzami v očích 
Jirkova maminka Jana Mikešová, která pro-
žívala chvíle strachu. „Čekáte, jak všechno 

dopadne. Zažili jsme i momenty, kdy v ne-
mocnici začal zvracet krev, a to se pak hod-
ně bojíte. Vidíte ho na lůžku se spoustou 
hadiček, ale po čase si zvyknete a zjistíte, že 
v  tom nejste sami. Hodně nám pomáhaly  
i psycholožky na dětské klinice. Ale celko-
vě k  nám byli sestry i lékaři v  nemocnici 
velmi vstřícní, trpělivě nám všechno vy-
světlovali, nikdy jsme neměli sebemenší 
problém,“ dodává maminka.

Nakonec musel Jirka v  olomoucké fakult-
ní nemocnici podstoupit celkem dvanáct 
operací. Chvíle, kdy se nemohl pohnout 
z  lůžka nebo odejít z  pokoje, pro něj byly 
psychicky hodně náročné. „Byl jsem vlast-
ně pořád mezi čtyřmi zdmi, na začátku 
jsem spoustu dní strávil jen vleže a bez po-
hybu. Teprve po měsíci a půl jsem se mohl 
posadit. Byl jsem hodně zesláblý, udělal 
jsem dva kroky a nohy mě nechtěly po-
slouchat. Když už mě pak pustili, abych se 
v kolečkovém křesle projel po areálu, to už 
pak bylo lepší,“ vzpomíná mladík, kterého 
z nemocnice domů pustili den před Štěd-
rým dnem.

Do školy se vrátil až v  únoru, ale i tam 
k  němu byli vstřícní. „Umožnili mi udělat 
reparáty za celé první pololetí, abych ne-
musel opakovat druhý ročník a mohl zů-
stat se svou třídou,“ popisuje Jirka. Studia 
na prostějovské střední škole v  oboru au-
totronik zakončil letos úspěšně maturitní 
zkouškou. Věnovat by se tak v  budoucnu 
mohl počítačové diagnostice automobilů, 

ještě chce ale letos na stejné škole získat 
výuční list. Během výuky si také měl mož-
nost udělat řidičský průkaz ve všech kate-
goriích. „Teď vlastně nemám řidičák jen na 
autobus, jinak na všechno včetně traktoru 
a kamionu,“ usmívá se. Ani na motorku 
nezanevřel. „Nejprve jsem ji vůbec ne-
chtěl opravovat. Myslel jsem, že už na ni 
nesednu. Ale už mě to přešlo a na motorce 
jezdím. Určitě jsem teď opatrnější, dávám 
si větší odstup od aut a držím se spíš u stře-
dové čáry,“ říká mladík.

Zdravotně se po třech letech cítí být v po-
řádku, nemá žádné větší problémy a ome-
zení. „Nemůžu jen zvedat těžké věci nebo 
dělat fyzicky namáhavou práci, protože mi 
po operacích chybí část břišního svalstva. 
Chodím každého půl roku na pravidelná 
vyšetření. Ještě mě v  budoucnu poslední 
operace čeká,“ konstatuje. Podle chirurga 
Jiřího Halamy je fakt, že se Jirka ze svých 
zranění tak skvěle vyléčil, téměř zázrak. 
„Určitě měl na mále, ale je to velký bojovník. 
Podařilo se nám udělat možné i nemožné, 
mám z  něho radost, je to naše chlouba,“ 
říká lékař s  úsměvem. Jirka si dobře uvě-
domuje, že mu zdravotníci v  olomoucké 
fakultní nemocnici zachránili život. „Chtěl 
bych jim moc poděkovat, zejména opera-
térovi Jiřímu Halamovi a také paní dok-
torce Marii Rohanové z dětské kliniky, ale 
i všem dalším sestrám a lékařům. Skvěle 
se o mě starali, jsem jim za všechno moc 
vděčný,“ dodává.
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Málokterý obor v  medicíně zaznamenal v  posledních desetiletích tak bouřlivý vývoj jako právě léčba  
nádorových onemocnění krve a krvetvorby. Akutní leukémie byla ještě před čtvrt stoletím pro nemocného  
téměř jistým rozsudkem smrti a většina pacientů zemřela během jednoho roku. Dnes se lékařům daří  
prodloužit život nemocných o pět, deset i dvacet let, nebo je dokonce zcela vyléčit, závisí to samozřejmě  
na přesné diagnóze onemocnění. Špičkovou péči poskytuje v České republice síť šesti hematoonkologických 
center. Jedním z  nich je Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, kde se léčí pacienti  
z Olomouckého, Moravskoslezského a části Zlínského kraje.

Hemato-onkologická 
klinika: Pacientů 
s nádory krve je víc, 
ale výsledky léčby  
jsou optimističtější

Začátky hematologické péče jsou ve Fa-
kultní nemocnici Olomouc spojeny se 
jménem prof. MUDr. Boleslava Wieder-
manna, CSc., který byl v 70. a 80. letech mi-
nulého století přednostou I. interní kliniky. 
Profesor Wiedermann byl také uznávaným 
českým hematologem a v roce 1971 vytvo-
řil z  hematologických laboratoří I. interní 
kliniky Oddělení klinické hematologie  

(OKH) a řadu let je také sám vedl. Je po-
važován za zakladatele olomoucké hema-
tologické školy.

Po jeho odchodu do důchodu se v  roce 
1985 vedení pracoviště ujal prof. MUDr. 
Karel Indrák, DrSc., který už řadu let patří 
k  předním českým odborníkům v  oboru 
onemocnění krve a krvetvorby. Jeho práce 

je uznávaná doma i v zahraničí, opakovaně 
stál v čele České hematologické společnosti, 
má na svém kontě několik unikátních  
objevů v  oblasti genetických změn způ-
sobujících určitá onemocnění krve. Mezi 
jeho největší zásluhy patří vybudování 
Hemato-onkologické kliniky Fakultní ne-
mocnice Olomouc a Univerzity Palackého 
v  Olomouci a založení tradice pravidel-
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ného a od roku 1991 celostátního sjezdu 
hematologů – Olomoucké hematologické 
dny s mezinárodní účastí. 

špičkové centrum
Ještě před vznikem kliniky se nejprve rozví-
jel ambulantní a laboratorní provoz odděle-
ní, vznikla zde například první molekulárně 
genetická laboratoř na Univerzitě Palacké-
ho. Další pokrok v  diagnostice a léčbě ale 
stále více ukazoval na nutnost sjednocení 
lůžkové hematologické péče provozované 
na I. interní klinice a ambulantní péče OKH. 
K tomu došlo v roce 1991, kdy OKH získalo 
první malou lůžkovou jednotku od I. inter-
ní kliniky. Vznik kliniky byl potom schválen  
o rok později akademickými senáty lékař-
ské fakulty a následně i univerzity. Pracovi-
ště se tak stalo první hemato-onkologickou 
klinikou v  zemi. Svými výsledky a rozsa-
hem péče se velmi brzy dostalo na úroveň, 
která je srovnatelná s předními evropskými 
centry.

Olomoucká klinika dnes patří mezi špič-
ková centra hematologické a hematoon-
kologické péče v  ČR. Její součástí jsou 
rutinní i vysoce sofistikované a specia-
lizované laboratoře. Už v  roce 1996 se 
v  hanácké metropoli rozběhl transplan-
tační program, díky kterému se zde léčí 
pacienti z  velké části Moravy. V  letoš-
ním roce klinika oslavila dokonce 1000. 
transplantaci krvetvorných buněk. „Naše 
první transplantovaná pacientka stále žije 
a těší se dobrému zdraví. U autologních 

transplantací, kdy pacientům po chemo-
terapii vracíme jejich vlastní krvetvorné 
buňky odebrané před léčbou, se celosvě-
tově uvádí pětiprocentní riziko úmrtí.  
U nás za posledních patnáct let nezemřel 
nikdo. Mnohem rizikovější jsou ale alo-
genní transplantace, kdy nemocný dostává 
štěp od dárce a kde je i v nejlepších cent-
rech úmrtnost kolem dvaceti procent. My 
se ovšem v  tomto srovnání nemáme zač 
stydět. Tato vysoce riziková metoda se uží-
vá jen u smrtelně postižených nemocných, 
kterým by jiná léčba nepomohla,“ říká pro-
fesor Karel Indrák.

Dávat naději
V  době, kdy před čtyřmi desítkami let 
v  oboru začínal, byly podle jeho slov vý-
sledky léčby u pacientů s  nádorovým 
onemocněním krve neradostné. „Většina 
pacientů s  akutní leukémií zemřela bě-
hem jednoho roku od diagnózy, nemocní 
s chronickou myeloidní leukémií přežívali 
asi čtyři roky a podobné to bylo i u nádo-
rových onemocnění lymfatických uzlin. 
Během posledních dvaceti let ale nastal 
zásadní obrat k  lepšímu. Například paci-
enti s chronickou myeloidní leukémií mají 
díky moderní léčbě naději na přežití více 
než dvacet roků respektive na délku života 
srovnatelnou s normální populací. A po-
dobné je to i u dalších diagnóz. Obrat při-
nesly nové léky a biologická léčba, na rozdíl 
od většiny solidních nádorů dnes můžeme 
u našich pacientů mluvit o přežití v řádu let 
nebo i o úplném vyléčení,“ podotýká.

Říct pacientovi, že má nádorové onemoc-
nění, je ale podle jeho slov pro lékaře vždy 
velmi složité. „Člověk se musí umět vžít do 
jeho pocitů. Ještě do roku 1990 se závažná 
onkologická diagnóza před nemocnými 
záměrně tajila. Je škoda, že většina lékař-
ských fakult dodnes své studenty neučí, 
jak mají s  pacientem mluvit, a oni s  tím 
potom mají v praxi problémy. Není dobré 
stavět vzdušné zámky, ale vždycky je tře-
ba nemocnému dát nějakou naději, která 
většinou i existuje,“ říká s více než čtyřice-
tiletou zkušeností profesor Karel Indrák. 
V  polovině letošního roku po sjednocení 
hematologické péče v olomoucké fakult-
ní nemocnici, kterým dokončil budování 
Hemato-onkologické kliniky a dosáhl tak 
naplnění svého cíle, předal pomyslné žez-
lo ve vedení pracoviště svému nástupci  
a dlouholetému primáři kliniky doc. 
MUDr. Tomáši Papajíkovi, CSc.

Komfort pro pacienty
Stavební úpravy a změny v  organizaci 
pracoviště, kterými letos Hemato-onko-
logická klinika prošla, přinesly větší kvali-
tu poskytované péče a také lepší komfort 
pro pacienty. Sjednocení hematologie 
pro dospělé nemocné ve FN Olomouc si 
vyžádalo více než rok plánování, přesun 
genetických laboratoří do objektu dostav-
by Teoretických ústavů Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci a další 
úpravy lůžkové i ambulantní části kliniky. 
Zásadní rekonstrukce umožnila otevřít  
v ambulantním traktu šest nových vyšet-
řoven a čtrnáct lůžek denního stacionáře, 
v  lůžkové části vznikly čtyři nové moder-
ně vybavené dvoulůžkové pokoje. Veš-
keré úpravy probíhaly za provozu kliniky 
a nemocnice na ně vynaložila bezmála  
6 milionů korun z vlastního rozpočtu.

„Pacienti s  mnohočetným myelomem, 
což je zhoubné nádorové onemocnění 

Profesor Karel Indrák letos v červnu s Jiřinou 
Morávkovou, první pacientkou transplanto-
vanou v Olomouci.
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krvetvorby postihující zvláště kosti a po-
škozující funkce ledvin, se dosud v  naší 
nemocnici léčili na III. interní klinice.  
Od začátku letošního června byli nemoc-
ní s  touto diagnózou v  souladu s  kon-
cepcí oboru předáni do péče hemato-
-onkologické kliniky, což znamená, že 
dochází ke sjednocení hematologické 
péče v  Olomouci,“ vysvětluje přednos-
ta Tomáš Papajík. Pro pacienty má tato 
změna podle jeho slov rozhodně výho-
dy. „O všechny nemocné s  nádorovými 
i nenádorovými onemocněními krve  
a krvetvorby tak nyní pečuje jeden tým lé-
kařů a sester, těžíme z našeho kompletního 
zázemí včetně laboratorního komplexu  
a díky tomu poskytujeme moderní a vyso-
ce kvalitní péči,“ konstatuje Papajík.

V  lůžkové části kliniky byly v  rámci re-
konstrukce vybudovány čtyři nové dvou-
lůžkové pokoje s  vlastním sociálním za-
řízením, klinika tak má nyní k  dispozici  
30 standardních lůžek, 10 lůžek intenzivní 
péče a 6 lůžek na transplantační jednotce. 
„Přesunuli jsme zázemí pro administrativu 
a personál a dali jsme přednost pacientům. 
Větší komfort a kvalitnější péči jsme nyní 
schopni zajistit také v  ambulantním trak-
tu, kde jsme kromě nových vyšetřoven 
upravili i denní stacionář, kam docházejí 
nemocní k  aplikaci protinádorové léčby  
a podávání transfuzí,“ dodává docent  
Tomáš Papajík.

Stále více vyléčených
Odborníci vědí, že počet pacientů narůstá 
a přibývat jich bude stále. „Předpokládá 
se, že se do roku 2020 zvýší počet pacien-
tů se všemi onkologickými diagnózami asi  
o třicet procent. To je obrovské číslo. Rok 
od roku zaznamenáváme nárůst pacien-
tů i na naší klinice, ale není to způsobeno 
pouze přírůstkem nových pacientů, ale 
také úspěchy v léčbě. Stále více z nich jsme 
schopni vyléčit nebo jim významně pro-
dloužit život. To je obrovsky motivující. 
Všichni pacienti ale pak musejí být také 
dlouhodobě sledováni, abychom včas od-
halili eventuální návrat choroby, někdy 

potřebují další, třeba i doživotní léčbu,“  
doplňuje profesor Karel Indrák.

Každý rok je na olomoucké Hemato-onkolo-
gické klinice provedeno kolem 70 transplan-
tací krvetvorných buněk, chemoterapií je 
léčeno téměř 500 nemocných, léčí se zde na 
300 pacientů s lymfomy, 160 pacientů s chro-
nickou myeloidní leukémií a ročně je nově 
diagnostikováno více než padesát pacientů 
s akutní leukémií. Na klinice jsou dále vyšet-
řováni a léčeni nemocní s poruchami tvorby 
červených krvinek, především s chudokrev-
ností, pracoviště rovněž funguje jako cent-
rum pro nemocné s vrozenými i získanými 
poruchami krevního srážení.

V denním stacionáři kliniky dostávají pacienti protinádorovou léčbu ambulantně.
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NOvá LéČba POmáHá

Rozdíl mezi operačním sálem a kinosálem je pochopitelně propastný. 
Divák, který v kině sleduje film z chirurgického prostředí, by ještě mohl 
mít dojem, že se ocitl na operačním sále. Ale co opačně? Vypadá to 
možná málo pravděpodobně, ale i pacient by si dnes na operačním 
sále mohl s trochou nadsázky připadat jako v kině. Tedy kdyby nebyl  
v narkóze. Viděl by totiž, jak se nad ním sklánějí chirurgové a sálové 
sestry s 3D brýlemi na očích. Není to fikce, ale realita moderní miniinva-
zivní chirurgie. Lékaři při laparoskopických operacích pracují s nástroji 
vloženými do pacientova těla jen několika malými vpichy. Právě pro 
tento typ operací letos Fakultní nemocnice Olomouc získala dvě mo-
derní laparoskopické věže se 3D zobrazením. Ty operatérům poskytují 
mnohem reálnější obraz operované oblasti, mohou se lépe orientovat 
uvnitř těla, operace jsou přesnější a pro pacienta bezpečnější.

Na sále jako v kině: 
Operace s 3D brýlemi 
jsou podle lékařů 
přesnější a bezpečnější

Celý systém funguje tak, že během výkonu 
má operatér i ostatní členové jeho týmu 
nasazeny 3D brýle, které jsou prakticky 
totožné s brýlemi, jaké se využívají napří-
klad v kině. Dvě paralelní kamery snímají 
obraz tak, aby mohl být na monitor přená-
šen prostorově. Lékaři mají během operace 
k dispozici dvě obrazovky, přičemž menší 
z  nich ukazuje dvourozměrný obraz jako 
při běžném sledování televizoru, větší pak 
slouží společně s  brýlemi k  trojrozměrné 
projekci operované oblasti. U nové gene-
race těchto přístrojů není díky dvěma Full 
HD kamerám obraz digitálně dopočítáván, 
a lékaři se tak mohou spolehnout na ostré 
a věrné zobrazení, které jim umožňuje pro-
vádět i operační výkony vysoce náročné na 
detaily, jako jsou například operace střev, 
prostaty, ledvin či gynekologické zákroky 
na děloze.

Odborníci z I. chirurgické kliniky FN Olo-
mouc měli možnost tuto novinku vyzkou-
šet už před dvěma lety, kdy měli laparosko-
pickou věž s  3D zobrazením zapůjčenou 
na několik operací. Letos na jaře nemocni-
ce pořídila technologii Einstein Vision na 
centrální operační sály. Právě olomoucká 
fakultní nemocnice je šestým zdravotnic-

kým zařízením v zemi, kam byla nejnověj-
ší verze přístroje dodána. „Je to špičková 
technologie, která nám umožňuje bezpeč-
nější a přehlednější operace jícnu, dolní-
ho úseku tlustého střeva, ale také operace  
v hrudníku. Díky 3D prostorovému zobra-
zení je orientace v operované oblasti mno-
hem jednodušší, zvětšení obrazu potom 
pomáhá exaktnější preparaci a tím přispívá 
k většímu bezpečí operace,“ podotýká prof. 
MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta  
I. chirurgické kliniky FN Olomouc.

Letos v létě začali stejný typ laparoskopic-
ké věže využívat také lékaři na operačních 
sálech Porodnicko-gynekologické kliniky 
FN Olomouc. Olomoucká klinika je vů-
bec prvním gynekologickým pracovištěm 
v České republice, kde je moderní laparo-
skopický systém se 3D zobrazením využí-
ván. „Je to, jako bychom se dosud dívali jen 
jedním okem a nyní vidíme oběma. Troj-
rozměrný obraz nám vrací hloubku, vidí-
me přesněji, kde je nástroj a kde operovaná 
tkáň,“ popisuje prof. MUDr. Radovan Pilka, 
Ph.D., přednosta Porodnicko-gynekologic-
ké kliniky FN Olomouc.

V  polovině září olomoučtí gynekologové 

představili novou technologii novinářům 
přímo při výkonu na operačních sálech. 
Operovali šestadvacetiletou ženu s  endo-
metriózou, tedy gynekologickým onemoc-
něním doprovázeným bolestmi v  malé 
pánvi a také neplodností. „Tyto potíže ne-
lze bez operace odstranit. S novou techno-
logií a díky kvalitnějšímu zobrazení jsme 
nyní schopni tento výkon provádět šetr-
něji. Laparoskopickou věž využijeme nej-
častěji právě při nejsložitějších gynekolo-
gických výkonech, jako je řešení některých 
vývojových vad či odstranění zhoubných 
nádorů ženských orgánů,“ vypočítává pro-
fesor Radovan Pilka.

Obě špičkové 3D laparoskopické věže byly 
pořízeny celkově za 7 milionů korun. Na 
centrální operační sály zakoupila nemoc-
nice přístroj z  vlastních zdrojů, na gyne-
kologii byla technologie pořízena z  pro-
středků Nadace AGROFERT. „Impuls ke 
spolupráci s FN Olomouc přišel do nadace 
ze společnosti OLMA, a. s., člena koncer-
nu AGROFERT. Rozhodně to ale není náš 
první společný projekt, spolupracujeme 
nejenom na aktivitách směřujících ke zlep-
šení kvality života lidí v  regionu, ale po-
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Inzerce

máháme i znevýhodněným dětem v  celé 
republice. Každopádně mě těší, že jsme  
nákupem laparoskopické věže mohli  
přispět ke zlepšení zdravotnické péče ve 
FN Olomouc,“ říká Ing. Zuzana Tornikidis, 
MBC, ředitelka Nadace AGROFERT.

Olomoučtí chirurgové si operování s 3D brýlemi vyzkoušeli už před dvěma lety a ocenili přesnost a bezpečnost operačního výkonu.

Laparoskopické operace s pomocí 3D tech-
nologie provádějí ve FN Olomouc zkušení 
specialisté. „Je jasné, že každá nová techno-
logie vyžaduje zácvik. Nejen k tomu nám 
teď také slouží simulátor laparoskopických 
operací, který byl na I. chirurgickou klini-

ku instalován v  těchto dnech. Zakoupila 
jej Lékařská fakulta Univerzity Palackého 
v  Olomouci, aby sloužil i k  možnostem 
post ale i   pregraduální výuky nastávající 
chirurgické generace,“ dodává profesor 
Čestmír Neoral.
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LIDé v NemOcNIcI

Pro spoustu lidí je ranní káva neodmyslitelným rituálem, bez ní si ani 
nedovedou představit svůj start do nového dne. Oldřich Chrapek si ji 
ale každé ráno dopřávat nemůže. Pokud má operační program a ví, že 
půjde na sál, musí si probuzení s  šálkem kávy odříct. Věnuje se totiž 
oční chirurgii, kde asi více než v  jiných oborech platí, že se operaté-
rovi nesmějí třást ruce. A právě kofein může způsobit třes, třeba jen 
malý, ale i ten je potom při přesném mikrochirurgickém operování pod  
mikroskopem velkou překážkou. „Chirurgie oka, to je v medicíně vlastně  
taková hodinářská práce,“ říká olomoucký oftalmolog, který se zaměřuje 
na nitrooční výkony, u nichž jsou nároky na velmi přesné operování,  
a tedy i jistou ruku největší.

těší mě, že se mi daří 
zachránit pacienty 
před bílou hůlkou, 
říká oční chirurg

Medicínu začal Oldřich Chrapek studovat 
ještě za komunistické totality, ale diplom 
si z Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
v  Olomouci odnášel už jako svobodný 
člověk. Promoval v  roce 1994 a hned po 
dokončení studií nastoupil jako lékař Oční 
kliniky Fakultní nemocnice Olomouc,  
které zůstal věrný dodnes. „Měl jsem štěstí, 
protože v té době odešla z kliniky spousta 
lékařů, kteří si zřídili své soukromé praxe. 
Zůstali jen čtyři zkušení oftalmologové  
a nám mladým právě vystudovaným  
lékařům tato situace nahrála,“ popisuje své  
začátky před dvaceti lety. 

Na olomoucké oční klinice se tak sešel s řa-
dou svých spolužáků. „Přišlo nás najednou 
snad deset. Bylo to dobré období, byl tu 
mladý kolektiv, vycházeli jsme si vzájemně 
vstříc a všichni si pomáhali. Vlastně nám 
ani nic jiného nezbývalo, protože se nám 
zkušenější lékaři moc věnovat nemohli, 
měli toho sami nad hlavu. Nebylo se moc 
koho ptát, museli jsme si poradit sami, ale 
zase jsme se o to dříve mohli dostat k zají-
mavé práci, protože pozice byly neobsaze-
né,“ vzpomíná Oldřich Chrapek, který teh-
dy začal se současným přednostou kliniky 
profesorem Jiřím Řehákem pracovat v am-
bulanci pro oční komplikace diabetu. „Za-
měřoval jsem se stále více na léčbu chorob 
sítnice. Zpočátku jsem pacienty ošetřoval 

pomocí laseru pouze v ambulanci, během 
pěti nebo šesti let jsem potom začal i ope-
rovat v oblasti nitrooční chirurgie, které se 
věnuji dodnes,“ říká.

Ročně Oldřich Chrapek provede kolem 
400 operací šedého zákalu a asi 200 speci-
alizovaných výkonů na sítnici. Jsou to tedy 
tisíce lidí, kterým pomohl zlepšit vidění, 
nebo je dokonce zachránil před doživotní 
slepotou. „Zejména u onemocnění sítnice 
se hraje o to, jestli člověk bude, nebo nebu-
de úplně slepý. Naštěstí se nám ale téměř  
u všech pacientů podaří jejich zrak zachrá-
nit a zajistit jim tak, aby v dalším životě ne-
chodili s bílou holí a nebyli odkázaní na po-
moc druhých. Osobně si asi nejvíce cením 
toho, a snad se nepletu, že za celou dobu, 
co operuji, se mi u každého pacienta poda-
řilo vždy alespoň jedno oko zachránit. Těší 
mě, když mě pak někdo z  mých pacientů 
potká a hlásí se ke mně, mám pak ze své 
práce opravdu radost,“ konstatuje lékař.

Operace oka a celkové možnosti léčby oč-
ních vad a onemocnění se za dvě desítky 
let, co Oldřich Chrapek působí v  oboru, 
výrazně změnily. „Největší posun je asi 
v tom, že do oka vstupujeme stále menšími 
a menšími řezy. Operační rány jsou dnes 
tak malinké, že se samy po výkonu zatáh-
nou, oko netrpí velkou ztrátou nitrooční-

ho tlaku a drží si svůj tvar. Tím pádem není 
dnes ve velké většině případů třeba ránu 
zašívat, operace jsou šetrnější k pacientovi, 
který stráví méně času na sále, a oko se lépe 
hojí,“ vypočítává oftalmolog. 

K obrovskému posunu v oftalmologii za tu 
dobu podle jeho slov došlo v kvalitě použí-
vaných materiálů i v  přístrojové technice, 
zejména pak v  optice používané během 
operačních výkonů a také se neustále 
zmenšují operační nástroje, a menší jsou 
tedy i zásahy do operovaného oka. „Když 
jsem začínal, pacienti po operaci šedého 
zákalu zůstávali týden na lůžku v  nemoc-
nici a teď jdou prakticky rovnou ze sálu 
domů. Taková operace trvala přes půl ho-
diny, dnes je to většinou deset minut. Sít-
nici nyní operujeme za třicet nebo čtyřicet 
minut, dříve byl pacient na sále i dvojná-
sobek tohoto času. V  oboru v  posledních 
letech dominuje lokální umrtvení pomocí 
kapek nebo injekce vedle oka, snahou je 
vyhnout se celkové narkóze, která zname-
ná větší zátěž, protože naši pacienti mají 
mnohdy i osmdesát nebo devadesát let,“ 
vysvětluje Oldřich Chrapek. 

Zatímco tedy pro nemocné jsou operace 
šetrnější, rychlejší a méně zatěžující, pro 
chirurga jsou obtížnější. Pacient je během 
výkonu při vědomí, může pohnout okem, 
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muDr. Oldřich chrapek, Ph.D.
Narodil se v  roce 1969 v  Přerově,  
základní školu a gymnázium absolvo-
val v Hranicích na Moravě. Po maturitě 
odešel na medicínu, studia na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v  Olo-
mouci úspěšně dokončil v  roce 1994. 
Hned po promoci nastoupil na Oční 
kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, 
kde je dnes vedoucím lékařem vitreo-
retinálního centra, a patří k  předním 
českým odborníkům v oblasti sítnicové 
chirurgie. Atestace z oftalmologie složil 
v  letech 1996 a 2002. Žije v Olomouci, 
je rozvedený a má dvě dcery ve věku  
16 a 11 let. Ještě během studií hrál vý-
konnostně tenis, dnes se mu věnuje re-
kreačně a soupeřkami mu prý nejčastěji 
jsou právě jeho dcery. Před čtyřmi lety 
ovšem se svým kolegou z  oční kliniky 
Martinem Šínem získal zlato ve čtyřhře 
na tenisovém mistrovství světa lékařů 
v Banské Bystrici.

hlavou, tělem. „Musíme tedy svou práci 
udělat přesně a rychle, což zvyšuje náro-
ky na operatéra. Ale je to asi jako všechno 
otázka cviku. V medicíně je nitrooční chi-
rurgie takovou hodinářskou prací. Člověk 
musí být šikovný, mít trpělivost, ale také 
disciplínu. Před operací třeba nemůžu 
posnídat kávu nebo se nemůžu během 
operace rozčílit. Třásly by se mi ruce a to 
by mohl být při přesné práci pod mikro-
skopem velký problém,“ konstatuje lékař.

K nejobtížnějším výkonům, které Oldřich 
Chrapek provádí, patří operace sítnice. 
„Je to tenká tkáň podobná blance, která 
je rozepjatá po zadní části uvnitř oka. Na 
sítnici dopadá světlo a světločivné buňky 
vytvářejí obraz, který je pak zrakovým ner-
vem přenášen do mozku. Když se sítnice 
odchlípne, buňky se vzdálí od stěny oka, 
kterou se k  nim dostával kyslík. Jsou tedy 
bez kyslíku a odumírají. To se stává častěji 
lidem nad padesát let, ale setkáváme se  
i s výrazně mladšími pacienty. Někdy je od-
chlípení způsobeno úrazem, nejčastěji je 
ale příčina neznámá,“ vysvětluje lékař. Bez 
následků pak odchází pouze člověk, který 
je včas operovaný, přičemž rozhodují dny. 
Pokud přijde déle než týden po odchlípení 
sítnice, už ani operace neodstraní všechny 
následky.

Při operaci lékař vstupuje nástroji do oka 
ze stran až za čočkou. „První operace sít-
nice na světě byla provedena v  roce 1980 
a přístup je i dnes stále stejný. Jen naše ná-
stroje se čím dál více zmenšují, a zásahy do 
oka jsou tedy menší,“ říká Oldřich Chra-
pek. Nejvíce jej prý jako odborníka těší, 
když si jeho práce všimne někdo v zahrani-
čí. „Operoval jsem slečnu, která studovala 
hru na varhany v rakouském Grazu. Měla 
oboustranné odchlípení sítnice, každé oko 
jsem dělal jinou technikou. Když pak byla 

ve škole v Grazu a musela jít na vyšetření 
k tamním odborníkům, sešli se nad ní dva 
tamní profesoři a prý se shodli na tom, 
že jsem udělal dobrou práci. Potěšilo mě, 
když mi to líčila. Pozvala mě pak i na svůj 
koncert v rámci každoroční Noci kostelů,“ 
dodává s úsměvem.

Olomoucké oční lékařství, a zejména pak 
oční chirurgie má dobré jméno v  celém 
světě už téměř sto deset let. Primář očního 
oddělení olomoucké nemocnice Eduard 
Konrad Zirm provedl v roce 1905 v hanác-
ké metropoli první úspěšnou transplantaci 
rohovky na světě. Mezinárodně uznáva-
nou kapacitou byl i dlouholetý přednosta 
olomoucké kliniky Václav Vejdovský. „Také 
dnes si držíme v  kvalitě naší péče evrop-
ský standard. Když potom na mezinárod-
ních kongresech řekneme, odkud jsme, 
zahraniční kolegové sice mnohdy nevědí 
ani to, kde leží Česká republika, Zirmovo 
prvenství se jim ale ve spojení s Olomoucí  
a s  historií oftalmologie vybaví,“ říká  
Oldřich Chrapek.

Inzerce

Olomoucký lékař Oldřich Chrapek je skvělý oční chirurg, ale svým pacientům se naplno 
věnuje i v ambulanci.
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Narodil jste se v  Olomouci a prožil jste 
tam své dětství. Jaký máte k  tomuto 
městu vztah?
Olomouc mám hluboce rád a je zajímavé, 
že čím jsem starší, tím ji mám raději. Cho-
dil jsem do školy Na Hradě, z  jejích oken 
jsem viděl na Michalský kostel i Sarkan-
drovu kapli. Právě Hrad, tedy celé Michal-
ské návrší mi připomíná Řím. Obě města 
mají podobný barokní horizont, v obou je 
velmi patrný vztah mezi církví a kulturou, 
který je pro mě určující. Téměř vždycky, 
když jsem v Olomouci, namířím své kroky 
tak, abych prošel přes Michalské návrší.

Právě na Hradě v  Olomouci byla před 
sedmi lety odhalena kašna Pramen živé 
vody sv. Jana Sarkandra, kterou jste vy-
tvořil. Musela to pro vás být už vzhle-
dem k tomu místu zajímavá práce…
Z té kašny mám tichou radost. Byl jsem šťast-
ný, že jsem tuto příležitost dostal. Přitom 
okolnosti, za kterých kašna vznikala, byly 
velmi složité. Zažíval jsem vlastně zděděný 
problém, protože Sarkandr je pro společnost 
komplikovanou postavou. Ale tady jakoby 
už nešlo o Sarkandra, už to byl vlastně můj 
příběh. Chtěl jsem od někoho kompetentní-
ho slyšet, čím je dnes pro nás Jan Sarkandr. 
Nikdo se mnou na toto téma nechtěl mluvit, 

jediný biskup Josef Hrdlička, který mi řekl: 
„Jsou tam přece styčné body, on byl vězeň  
a ty jsi byl také vězeň.“ Když jsem kašnu tvo-
řil, byl jsem v  té době v  Izraeli a tam jsem 
pochopil, co je pramen vody, co je to voda 
u vchodu do chrámu. Kašna je napájena ze 
studny pod Sarkandrovou kaplí a teprve tím, 
že se povedlo vyvést pramen vody ven, je 
podle mne nyní ta kaple dokončena. 

V Římě už jste svou stopu také zanechal. 
Mám na mysli umělecká díla, která jste 
vytvořil ještě pro papeže Jana Pavla II., 
ať už to byly liturgické předměty pro 
papežskou kapli, nebo medaile k výročí 
papežova úřadu. Co pro vás práce pro 
Vatikán znamenala?
Bylo to pro mě tak mimořádné a význam-
né, že to dodnes nemůžu pochopit. Mám 

ROZHOvOR S OSObNOStí

Sochař není rocková hvězda. Jeho tvář většinou zůstává skryta za díly, 
která vytvořil. Ale právě tato díla často přetrvají věky, nepodléhají tolik 
módním vlnám a vkusu publika. Když se na olomouckém dómu svatého 
Václava rozezní zvony, mohou to být právě ty dva nejnovější Panna  
Maria Hostýnská a Jan Pavel II., které vyzdobil olomoucký rodák,  
sochař Otmar Oliva. Při procházce Olomoucí je možné jeho dílo objevit 
i na řadě jiných míst, například v těsném sousedství Sarkandrovy kaple, 
kde stojí jeho kašna Pramen živé vody. Na díla olomouckého sochaře 
ale narazíme i ve světě, například ve slovinském Mariboru, nebo dokon-
ce v kapli Redemptoris Mater v apoštolském paláci ve Vatikánu. Otmar  
Oliva už více než třicet let žije a tvoří na Velehradu, kde jsme si v jeho 
ateliéru povídali o tvorbě, nepovedených věcech, pádu ze žebříku a lásce 
k Olomouci. 

Sochař Otmar Oliva: 
Úkoly, které dostávám, 
jsou čím dál vzácnější

akad. soch. Otmar Oliva
Český akademický sochař Otmar Oliva se narodil 19. února 1952 v  Olomouci. 
V  roce 1972 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v  Uherském Hradišti 
a v  roce 1978 Akademii výtvarných umění v  Praze. S  manželkou Olgou žije od 
roku 1981 na Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou, společně mají šest dětí.  
Ve svém díle se Otmar Oliva specializuje na tvorbu liturgických předmětů a úpravu 
chrámových prostor. Od roku 1970 spolupracoval s  akademickým malířem a svým 
největším učitelem Vladimírem Vaculkou. V  letech 1979–1981 byl Oliva vězněn  
komunistickým režimem za šíření materiálů Charty 77. Podílel se na založení  
samizdatového nakladatelství Refugium Velehrad. Jeho nejvýznamnější prací je  
výzdoba kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu, jejíž součástí  
je i papežský trůn, který je prvním papežským trůnem od dob Berniniho (17. století). 
V roce 1998 také vytvořil medaili ke 20. výročí pontifikátu (papežského úřadu) Jana 
Pavla II., je jediným Čechem, kterému se kdy dostalo cti medaili k  tak významné  
události vytvořit. Mezi další jeho významná díla patří výzdoba liturgického prostoru 
v bazilice na Velehradě, řešení interiérů chrámu Panny Marie Matky církve v Mari-
boru ve Slovinsku, oltář a ambon v kostele Proměnění Páně v San Miniato u italské 
Florencie, bronzový oltář pro kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci, pamětní deska 
s bustou kardinála Františka Tomáška v Moravské Huzové atd.

Foto: Libor Teichmann
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Historie Lázní Slatinice sahá až do 16. století. Slatinický přírodní léčivý
zdroj s obsahem sirovodíku blahodárně působí při bolestech zad, páteře
a kloubů, při osteoporóze, artróze, po poúrazových či pooperačních 
stavech, při léčbě atopického ekzému i lupénky.

Nabídka léčebných lázeňských služeb
V současné době poskytují Lázně Slatinice plně
hrazenou komplexní lázeňskou péči, příspěvko-
vou lázeňskou péči se zvýhodněnou cenou za
ubytování a samopláteckou preventivně relaxační
péči v lázeňských domech Mánes, Hanačka,
Balnea a Penzionu Majorka. Péče v Lázních
Slatinice zahrnuje široké spektrum procedur
s garancí využití léčebných pramenů, od mine-
rálních a perličkových koupelí, rehabilitačního cvičení, masáží, zábalů,
přes plavání, až po zdravotnické úkony, léčebné procedury a fyzikální
terapie s kvalitní eletroléčbou, magnetoterapií a světloléčbou.

Platné léčebné indikace v Lázních Slatinice hrazené pojišťovnami
I. Nemoci onkologické, VI. Nemoci nervové, VII. Nemoci pohybového
ústrojí, X. Nemoci kožní. 
Vedle komplexní a příspěvkové lázeňské zdravotní léčby nabízíme 
v Lázních Slatinice i preventivně relaxační a rekreační wellness pobyty.

U nás se nudit nebudete!
Pořádáme u nás taneční večery, posezení u pekárenské pece, kurzy umě-
leckých dovedností, nordic walking, odborné přednášky a koncerty,
a spoustu jiných zábavných aktivit.

LÁZNĚ SLATINICE 
U OLOMOUCE

Kontakty: prijem@lazneslatinice.cz, recepcebalnea@lazneslatinice.cz, tel.: +420 585 411 496
www.lazneslatinice.cz, www.penzion-majorka.cz, www.lazenskydumbalnea.cz
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vůbec k pobytu v  Římě velmi silný vztah 
a moje vzpomínky se neustále proměňují, 
jako se proměňuje podoba té kaple. Cítil 
jsem k Janu Pavlovi II. silný vděk, protože 
to byl on, kdo pomohl svrhnout komunis-
mus. Jeho zvolení papežem navíc koliduje 
s  mým uvězněním za šíření Charty 77.  
Zažili jsme světce a to není jenom tak, po-
tkat se s takovým člověkem a pak se dožít 
jeho svatořečení. Je to pro mě milost, že 
jsem pro něj mohl pracovat. Vážím si toho 
čím dál víc, a právě proto bych o tom raději 
mlčel. Je to něco neuchopitelného.

V  Olomouci bychom našli další vaše 
díla. Není to tak dávno, co jste pro olo-
mouckou fakultní nemocnici vytvořil 
pamětní desku, která byla věnována 
uznávanému kardiologovi profesoru 
Janu Luklovi. Máte nějakou osobní  
zkušenost právě s  Fakultní nemocnicí 
Olomouc?
Mám jich hned několik. Tu první 
z roku 1974, kdy mi tam vzali slepé střevo. 
Přijel jsem do nemocnice s bolestmi břicha 
a netušil jsem, že mě budou operovat. Když 

mi to oznámili, ptal jsem se, jestli si můžu 
ještě zavézt domů kolo. Doktor na mě  
vytřeštil oči a já jsem mu vysvětlil, že jsem 
přijel na kole. Měl jsem ho pak celou dobu 
zamknuté u brány, než mě pustili domů. 
Právě vinou téhle operace jsem ale bohužel 
nemohl odjet na Kavkaz s  horolezeckým 
oddílem, do kterého jsem tenkrát chodil. 
Vybrali mě a navštívit Kavkaz, to byl sen 
nás všech, ale ta operace mi to překazila.

V  olomoucké fakultní nemocnici jste 
ale ležel před pár lety znovu, tentokrát 
s úrazem. Co se vám tehdy stalo? 
Odlívali jsme do bronzu, což děláme s ka-
marády už třicet let vždycky dvakrát ročně 
ve slévárně, kterou jsem vybudoval v našem 
domě hned vedle  ateliéru. Je to náročný 
proces, v  závěru už působí velká únava. 
Pamatuju se, že jsem vylezl na žebřík, kte-
rý jsem si ale špatně postavil, a spadl jsem 
z  něho. Byl jsem v  bezvědomí, ale naštěstí 
se zrovna v  tu chvíli objevil můj kamarád 
Lojza Krobot, který je primářem rehabi-
litačního oddělení v  olomoucké fakultní 
nemocnici. Postaral se o můj rychlý převoz 

do nemocnice, záchranka mě helikoptérou 
dopravila do Olomouce.

Jak vážné to s vámi bylo?
Měl jsem otok mozku, poraněné pravé zá-
pěstí, kam mi dali výztuž z titanu, a také 
jsem si pohnul s krční páteří tak, že mi má-
lem hrozil doživotní vozík. Lojza Krobot mi 
svým rychlým jednáním zachránil život.  
A samozřejmě i další lékaři a sestry, kteří se 
o mě starali. Když jsem se po operaci pro-
budil, seděl Lojza u mého lůžka a rehabi-
litoval mi ruku. Ptal jsem se ho, co to dělá. 
Odpověděl jen: „Říkals přece, že musíš za 
tři týdny modelovat ten zvon v Pasově.“ Šlo 
o pětitunový zvon Panna Maria Hostýnská, 
který je dnes umístěný na olomouckém 
dómu sv. Václava. Úraz se mi stal na svatého 
Jiří, tedy 24. dubna 2008, a 18. května jsem 
skutečně vezl reliéfy na zvon do zvonařské 
dílny v  německém Pasově. Olomoucké 
nemocnici, jejím lékařům a sestrám jsem 
opravdu vděčný.

Dříve jste řadu let spolupracoval se 
zvonařskou dílnou v Brodku u Přerova, 

Otmar Oliva sám o sobě říká, že je specifický sochař, protože si svá 
díla do bronzu odlévá sám.

Foto: Libor Teichmann
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ROZHOvOR S OSObNOStí

Šachy prý nesnáší ještě z doby, kdy jej komunisti za šíření materiálů Charty 77 na dvacet 
měsíců uvěznili. Hrál je prý často se spoluvězni na Borech.

v  čem je práce s  pasovskými zvonaři 
jiná?
Zvonařskou dílnu v  Pasově vede Rudolf 
Perner, jeho dědeček byl spolu se sudetský-
mi Němci odsunut po druhé světové válce 
z  Českých Budějovic. Zvonařská tradice 
rodu Pernerů trvá už více než tři století. 
Fascinuje mě, že pracují opravdu tradičním 
způsobem, kdy například „falešný zvon“, 
podle kterého se pak dělá forma, je celý  

z  hlíny, a ne z  vosku. Voskové reliéfy  
a písmena se pak na něj lepí pomocí tuhé-
ho voňavého vepřového sádla, kterým se 
celý potře. Hotový zvon se pak už jen otře 
ocelovým kartáčem, moc se nemusí brou-
sit, podle toho se pozná kvalita zvonaře. 
Pan Perner je mistr ve svém oboru.

Vy sám ale s odléváním máte své vlastní 
bohaté zkušenosti…

Jsem trochu atypický v tom, že si svoje díla 
odlévám sám. To sochaři většinou nedělají, 
ale mě to prostě baví. Když jsem se vrátil 
z vězení, vytvořil jsem kříž na hrob svého 
učitele Vladislava Vaculky, který zemřel na 
infarkt po domovní prohlídce v souvislosti 
s Chartou 77. Odlévali mi ho chlapi ve fab-
rice v  Uherském Hradišti, poté soudruzi  
a ideologicky správně orientovaní kole-
gové dosáhli zákazu, abych nemohl pro 
jistotu odlévat v  celé republice. Měl jsem 
ale tady v rodném domě své ženy na Vele-
hradě podmínky pro to, abych si vybudo-
val svou vlastní slévárnu. Od té doby vždy 
dvakrát ročně s  partou asi čtyřiceti přátel 
odléváme. Z  recese, a abychom naštvali  
komunisty, jsme tady tomu začali říkat 
Spojené velehradské slévárny. 

Co je pro vás na tom procesu lití nejza-
jímavější?
Předmět, který potom odléváme z bronzu, 
nejprve mnoho měsíců vytvářím z vosku. 
Potom na ten vosk nanesu formu a z  té  
formy vosk vypařím. Tím pro mě nastává 
zajímavá fáze, kdy uvnitř formy ta socha 
není, je tam jen vzduch a já musím nic na-
hradit něčím, nalít tam ten bronz. Je to pak 
rozkoš formu vykopat z jámy a čistit odli-
tek kousek po kousku a odkrývat bronz. 
Jsem s  každou svou věcí od začátku až 
do konce. A navíc při tom společném lití  
vznikají přátelské vztahy a já svým kama-
rádům vždycky říkám, že jsme v  tom díle 
všichni vliti.

Stane se někdy, že se něco nepovede,  
pokazí a něco, na čem jste pracoval  
měsíce nebo i roky, přijde vniveč?
Samozřejmě, že se někdy to odlití nepo-
vedlo, je to neopakovatelné a celou práci 
pak musíte dělat znovu. Ale vždycky je  
i taková zkušenost a někdy i to ne-
povedení k  tomu dílu prostě patří.  
Daleko horší je pro mě to, co jsem zažil 
v  posledních letech na Slovensku, kde 
jsem měl pro trnavskou katedrálu vytvořit 
oltář, křtitelnici, biskupskou berlu a další  
liturgické předměty. Byla to pro mě velmi 
zajímavá práce, jak moderním uměním 
vstoupit do slohového prostoru. Byla to 
příležitost zúročit na stará kolena vše, co 
jsem se za ty roky naučil. Jenže arcibiskup 
Róbert Bezák, který dílo u mě objednal, 
byl odvolán a současné vedení arcidiecé-
ze se k zakázce nehlásí. Už jsem odevzdal 
hotovou polovinu věcí a druhou polovinu 

Foto: Libor Teichmann
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Ještě s krčním límcem a zafixovanou pravou rukou odjel Otmar Oliva, krátce po návratu z fakultní nemocnice, do Pasova zdobit zvony  
pro katedrálu sv. Václava v Olomouci.

jsem dokončil teď. Vše už řeším jen přes 
právníky, nechci už s  těmi pány mluvit.  
Byl jsem opět naivní a myslel jsem si, že se 
u církve svaté něco takového nemůže stát. 
Vzalo mě to hodně, věnoval jsem té práci 
čtyři roky života. O takové zkušenosti už 
opravdu nestojím.

Chodíte se někdy na svá díla dívat? Jak je 
vnímáte s odstupem času?
Ano, když mám tu příležitost, jdu se po-

dívat. Mám pocit, že mi nepatří, nejsou 
moje. Dívám se na ně kriticky nebo s urči-
tým sentimentem. Vidím na svých věcech  
i chyby, ale zažívám svého druhu štěstí. 

Na čem teď aktuálně pracujete?
Tvořím teď liturgické předměty pro praž-
ský kostel Panny Marie Vítězné, kde je 
uložena soška malého Ježíška známá jako 
Pražské Jezulátko. Mají být hotové do 
15. října 2015, kdy se připomíná 500. výro-

Inzerce

Jak si vybrat jazykovou školu?
Pokud se opravdu chcete naučit cizí  
jazyk, postupujte při výběru kvalitní  
jazykové školy podle následujících rad: 

Kvalitní jazykové školy spolupra-
cují s kvalitními učiteli!
Vyberte si takovou školu, která má 
kvalitu výuky garantovanou nezá-
vislou inspekcí Asociace certifikova-
ných jazykových škol ČR (ACERT). 
Dobrá škola také poskytuje garanci 
hodin na zkoušku – kdy můžete kurz 
„vrátit v záruční době“.

Kvalitní jazyková škola neslibuje 
„zázračné“ metody výuky!
Současný kvalitní jazykový kurz 
může být zábavný a velmi efektivní, 
příprava do něj se může stát vaším 
koníčkem, ale ještě stále platí: „Bez 
práce nejsou koláče.“ 

Kvalitní jazyková škola garantuje 
maximální počet studentů ve sku-
pině!
Než zaplatíte kurzovné, máte právo 
vědět, kolik dalších lidí se s vámi 
bude dělit o pozornost učitele. Počet 
studentů totiž velmi výrazně ovliv-
ňuje efektivitu výuky. Pokud se za-
píšete do kurzu, který vám slibuje 
pouze orientační počet spolužáků, 
nemůžete si stěžovat, bude-li jich 
nakonec dvakrát více. 

Kvalitní jazykovou školu uznávají 
mezinárodní instituce!
Mezinárodní instituce jako jsou 
např. Cambridge English nebo Ci-
ty&Guilds akreditují pouze důsled-
ně vybrané školy. Pokud je škola 
autorizovaným centrem Cambridge 
English, nebo City&Guilds, zname-

ná to, že kurzy jsou vedeny přímo 
zkušebními komisaři a studenti tak 
mají jistotu, že je škola na zkoušky 
dokonale připraví. 

Kvalitní jazykovou školu Vám do-
poručí Vaši nejbližší!
Doporučení od studentů je pro kaž-
dou školu tím nejvyšším vyzname-
náním. Pokud je takovým studentem 
někdo z Vašich příbuzných či přátel, 
neváhejte ani minutu a školu vy-
zkoušejte. 

Všechna z výše uvedených kriterií 
splňuje např. jazyková škola Lingua 
Centrum. Právě zde probíhá zápis 
do kurzů na školní rok 2014/2015! 
Vypsány jsou kurzy všech světo-
vých jazyků a mnoha pokročilostí.  
Na Cambridgeské zkoušky, které 

můžete následně 
složit přímo ve škole, 
Vás připraví v pří-
pravných kurzech 
Cambridge English. 
Termíny kurzů  
i zkoušek obdržíte v kanceláři školy 
na ulici U Stadionu 10, Olomouc, 
telefonicky na: 585 224 359 nebo  
navštivte www.lingua-centrum.cz

čí narození Terezie, patronky karmelitánů,  
kteří jsou správci chrámu. Je to pro mě  
velká čest a milost, uvědomuju si celou  
historii toho místa a je to zvláštní pocit. 
V  kostele bude nový oltář, ambon, sedm 
svícnů, kříž i křtitelnice a kropenka v jed-
nom a také  nový trůn pro Pražské Jezu-
látko, na němž bude soška při zvláštních 
příležitostech vystavována. Úkoly, které 
dostávám, jsou čím dál vzácnější a jsem  
za to vděčný.

Foto: Luděk Peřina
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mezi dokumenty uloženými ve FN Olomouc jsou  
i staré plány ústavu pro hluchoněmé v Lipníku

Z HIStORIe

Jako ukázku nejstarších dokumentů, které jsou uloženy ve Fakultní nemocnici Olomouc, jsme v  minulém 
čísle otiskli jeden z původních plánů předchůdce dnešní nemocnice – Moravských zemských všeobecných 
ústavů z  roku 1888. Jen o málo mladší je soubor nákresů budovy Zemského ústavu pro hluchoněmé  
v Lipníku nad Bečvou, které jsou rovněž uloženy mezi dokumenty centrální spisovny olomoucké nemocnice  
a pocházejí z roku 1891. Jedná se o soubor dokumentů na tvrdém papíře, na nichž jsou propracované nákresy 
průčelí budovy, pohled z dvorního traktu a také detailně vypracované řezy budovou. 

Původní ústav v Lipníku sice historicky 
nepatřil k olomouckému zdravotnickému 
zařízení, v  roce 1950 se ale přestěhoval na 
Svatý Kopeček u Olomouce a jako základní 
škola pro žáky se zbytky sluchu byl až do 
počátku 90. let minulého století součástí  
Fakultní nemocnice Olomouc. „Tak se  
patrně historické plány dostaly mezi doku-
menty uložené v  naší nemocnici. Součástí 
nákresů budovy jsou umělecky vyvedené 
nápisy v němčině Taubstummen Institut in 
Leipnik (Ústav pro hluchoněmé v Lipníku). 
Připojeny jsou dva podpisy – Krauz a Rentél. 

Ten první by mohl snad patřit architektovi 
stavby, ten druhý zcela jistě zemskému in-
ženýrovi Rudolfu Rentélovi, který výstav-
bu ústavu řídil. Nákresy jsou nádhernou 
ukázkou staré práce projektantů z konce 
devatenáctého století,“ říká Mgr. Miloslava 
Dudková, vedoucí Oddělení centrální  
spisovny FN Olomouc.

Výstavba ústavu byla realizována v  letech 
1892 až 1894. Podle stejného projektu a ve 
stejnou dobu byl budován také další zem-
ský ústav pro hluchoněmé v  Ivančicích. 
Oba ústavy byly otevřeny na podzim roku 
1894. V pamětní knize ústavu v Lipníku byla  
zaznamenána slavnostní řeč jeho prvního  
ředitele Antonína Holzera: „Velectění pánové. 
Zástupcové zemí Moravy zřízením tohoto 
ústavu postavili sobě pomník nehynoucí. 
Pakli jež blahým pocitem naplňuje srdce 
naše myšlenka, že pomohli jsme spolučlo-
věku, což teprve radostí zachvívá se srdce 
naše vzpomínkou, že pomohli jsme člověku 
nešťastnému. A v pravdě ubozí jsou hlucho-
němí tito. Oni žijí ve světě, kde pro ně nestává 
žádného zvuku. Život jejich jest putováním 
vězně němou hluchou Saharou. Oni nemají 
pocit, že duše jejich stvořená jest k  obrazu 
Božímu. Vnitřní jejich podoben jest více živo-
tu němé tváři nežli životu rozumného tvora. 

Čest a chvála budiž proto oněm šlechetným 
mužům, kteří ujali se těchto ubohých.“

Po přestěhování ústavu v  roce 1950 na  
Svatý Kopeček u Olomouce do areálu  
bývalého kláštera premonstrátek sídlila 
v budově v Lipníku část Vojenské akademie 
z  Hranic a až do roku 1958 zde bylo sídlo 
Velitelství pěchotního učiliště. Poté byla 
v budově zřízena základní škola a tomuto 
účelu slouží i dnes.
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Píšete Nám

jednou děkuji a přeji vám ve vaší práci mno-
ho úspěchů.
Jana Š. 

PODĚKOVÁNÍ UROLOGICKÉ KLINICE 
Včera jsem byla na kontrole na urologické 
klinice a opět mě potěšily vaše sestřičky. Jsou 
vždy příjemné a ochotné, poradí a mají tr-
pělivost i s pacienty, se kterými to není vždy 
jednoduché. Jen malý střípek pro dokres-
lení - když jsem čekala v  ambulanci, seděl 
vedle starší pán na vozíčku s  manželkou. 
Už s nimi byla pro jejich věk a nemoci horší 
komunikace, ale sestřička jim vše vysvětlila 
několikrát, v klidu, s úsměvem a ještě si spo-
lu zažertovali. Manželé byli spokojeni a ani 
jim najednou nevadilo, že budou delší dobu 
čekat na sanitku. Prosím, pochvalte sestřič-
ky za nás pacienty, zaslouží si to.
Monika D. 

PODĚKOVÁNÍ 
ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Chtěla bych vyjádřit veliké poděkování. 
Vím, že se s  chválou na zaměstnance  
setkáváte, a je dobře, že FN Olomouc má 
spokojené pacienty a jejich rodiny. Bohužel 
mě situace zavedla na Ústav soudního  
lékařství a medicínského práva. Ale i zde 
přístup personálu, se kterým jsem se setkala, 
ale zejména lidský a empatický přístup  

VAŠE DOPISY A E-MAILY NÁS TĚŠÍ, jsou pro nás zpětnou vazbou a vodítkem, jak naši práci dělat co nej-
lépe. Pokud se nám to daří a nemocný dokáže naši péči ocenit, je každé malé poděkování velkým povzbuze-
ním. Obracet se můžete na redakci NemMAGAZÍNU, kontakty najdete v tiráži na straně 3.

PODĚKOVÁNÍ III. INTERNÍ KLINICE
Chtěla bych vyjádřit poděkování personálu 
III. interní kliniky, oddělení 39A za péči  
o mou maminku, která zde byla hospitalizo-
vána v první polovině července. Velké podě-
kování patří především sestřičkám za ocho-
tu, vstřícnost a lidský přístup k pacientkám. 
Maminka si je velice chválila a celá naše 
rodina, která strávila u jejího lůžka spoustu 
hodin, se mohla o jejích slovech přesvědčit. 
Sestřičky řešily všechny záležitosti okolo  
pacientek v  klidu, s  ochotou a úsměvem,  
kterým přispívaly k jejich psychické pohodě.
Jana P.

PODĚKOVÁNÍ 
HEMATO-ONKOLOGICKÉ KLINICE
Dovolte mi poděkovat všem lékařům  
a zdravotnímu personálu hemato-onkolo-
gické kliniky za péči, kterou věnovali mému 
muži. Pacientem vaší kliniky byl od roku 
2003. V té době začal velký boj. Díky lékař-
skému týmu a hlavně díky MUDr. Luďkovi 
Raidovi, Ph.D., mohl prožít ještě spoustu 
krásných okamžiků. S těžkým srdcem jsem 
přijímala zprávu, že 28. června 2014 můj 
muž svůj boj prohrál. Vím, že bez odborné 
péče této kliniky by toto datum bylo pod-
statně nižší. Omlouvám se lékařům, které 
jsem přímo nejmenovala. Jsou to všichni, 
kteří se na léčbě mého muže podíleli. Ještě 

lékařky patoložky paní doktorky Radky  
Mazurové dělá čest vaší nemocnici. I když  
je to jistě nepopulární oddělení, i ztráta  
blízkého člověka je součástí života a je  
nesmírně důležité, s  kým se v  takové chvíli 
setkáte. Ještě jednou děkuji.
Lenka P.

PODĚKOVÁNÍ 
KLINICE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Letos v červenci jsem byla už podruhé hos-
pitalizována na klinice nukleární medicíny 
vaší nemocnice. Dovolte mi, abych podě-
kovala za to, jak obětavě a vzorně se o nás 
lékaři i zdravotní sestřičky starali. Jejich pří-
stup k pacientovi je opravdu velmi profesi-
onální a citlivý. Podrobně a trpělivě vysvět-
lovali prováděná vyšetření a postup další 
léčby, což každý pacient s povděkem uvítal. 
Lidský přístup lékaře k pacientovi opravdu 
na této klinice funguje na výtečnou. Sděluji 
nejen svou zkušenost, ale i zkušenost dalších 
pacientek na pokoji. Tlumočte, prosím, toto 
poděkování lékařům a sestrám kliniky.
Dana K.

PODĚKOVÁNÍ 
ZA NEMOCNIČNÍ KAPLI
Chtěla bych vám poděkovat za to, že ve FN 
Olomouc existuje nemocniční kaple. Poprvé 
jsem to mohla ocenit před dvěma lety, když 
jsem čekala na výsledky vyšetření mého ta-
tínka, který byl právě na urgentním příjmu. 
Napadlo mě tenkrát, že se půjdu do té kaple 
podívat, aby mi čas čekání rychleji utekl. 
Byla jsem smutná, zmatená, bála jsem se. 
Sedla jsem si tam na židli a jenom jsem se 
dívala na svatostánek a na růžové světlo 
nad ním a ptala se, proč. A najednou jsem 
se úplně uklidnila a věděla jsem, že se ne-
musím bát, že to bude dobré.
Je moc dobře, že je v  nemocnici místo, kde 
se můžeme svěřit Někomu, kdo je větší než 
my a než všechny naše starosti. Je to i místo 
krásné a člověk se tam může i zavřít a být na 
chvíli sám. Zastavuji se tam vždycky, když 
mám cestu kolem, což naštěstí nebývá často. 
Ale pokaždé mi ta krátká chvilka pomůže se 
zklidnit. Moc děkuji všem, kteří tuto kap-
ličku vymysleli a realizovali, protože vím 
z vlastní zkušenosti i od svých známých, že 
pomáhá pacientům i jejich příbuzným.
Marta Š.

(V rámci uveřejnění v  NemMAGAZÍNU 
byl text některých dopisů redakčně krácen.)

Inzerce
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KřížOvKa – tajenka citát Hippokratés

Tajenka: Jedna z podmínek uzdravení je chtít se uzdravit
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