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SLOVA
K ZAMYLENÍ

První sníh.

Foto Ing. Petr Koke

JAKÝ BYL ROK 2001

Není asi nic zvlátního na tom, e vdy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní
pøipomínkou bìhu èasu, pøichází èlovìku s vìtí naléhavostí na mysl otázka, co
nás èeká v roce budoucím a jaký vlastnì byl ten rok, který jsme právì proili.
Nalézt odpovìï na tuto otázku ovem nebývá snadné a dnes je to jetì o to tìí,
e vìdecký a technický pokrok i spoleèenský vývoj na pøelomu druhého a tøetího
tisíciletí se ubírají a pøíli rychlým tempem. Uèinit si dnes pøedstavu by jen
o nejblií budoucnosti vyaduje vedle hluboké informovanosti i notnou dávku
fantazie. A pak je tu jetì otázka, z jakého úhlu se vùbec pokouet o vizi nebo
hodnocení. Pluralita názorù a diskursù u není jen programovým prohláením,
ale realitou postmoderní doby a jakékoliv hledání jediné pravdy nepøichází
v úvahu. A tak mne napadá, e pøedevím bych mìl øíci, e ani tyto øádky nejsou
nièím víc, ne jen prostým zamylením nad proitým rokem, zamylením, které
si neklade za cíl zodpovìdìt dosud nezodpovìzené otázky.
V mnohém mi ten letoní rok 2001 pøipomíná první roky 20. století. Tenkrát,
oslnìni rozvojem vìdy a technologií, si také lidé mysleli, e technický pokrok
bude zárukou klidného vývoje svìta. Rozèarování pøilo brzy - v podobì 1. svìtové války. Zdá se, e pouèení jsme si z toho nevzali. Jen filosofové v uplynulém
pùlstoletí pøipomínali, e svìt je tøeba nazírat jinak. Ale málokdo jim naslouchal.
A kromì toho ani ti filosofové se vdy neubránili iluzím vyvìrajícím z ideologií
(viz napøíklad Martin Heidegger, který ve ètyøicátých letech vìøil, e záchrana
západní kultury pøed asiatismem pøicházejícím z Ruska, ale i pøed amerikanismem, je dìjinným posláním Nìmecka). Pohodlnìjí bylo nechat se vést a spokojenì plout ve smìru vnucené konzumní orientace. A tak není divu, e - øeèeno
slovy Karla Kosíka - jako producent i obì euroamerické kultury promìòuje
moderní èlovìk svùj ivot v nepøetritý sled grimas, bojí se veho, co ohrouje
jeho pohodlí a lituje kadé promekané pøíleitosti, která mu slibovala vzestup

Podle moderní vìdy je svìt kauzální
a pøedpovìditelný, a proto je vysvìtlitelný. Pro novou vìdu to takto neplatí, pøedpovìditelnost rozhodnì odmítá, stejnì
jako tradiènì chápanou kauzalitu. Postmodernisté mluví místo o kauzalitì o intertextualitì, èím chtìjí øíci, e kadý
text (jev, dìj) souvisí s kadým textem.
Shodují se v tom s teorií chaosu nové
vìdy, která poèítá s nìèím podobným:
Motýl víøící dnes vzduch v Pekingu
mùe v pøítím mìsíci zmìnit systémy
bouøí v New Yorku, píe ve své knize
o chaosu J. Gleick.
Není-li kauzality a pøedpovìditelnosti, není samozøejmì také objektivity, tak
jak ji chápala klasická vìda, protoe
v poznávacím procesu není mono oddìlit subjekt a objekt. S tím by souhlasila také nová vìda, i kdy asi ne tak sebevìdomì jako postmodernisté. Spíe by
se shodla s tìmi mírnými z nich, kteøí
poadují vìdu soustøedìnou na èlovìka,
tedy v urèitém smyslu na subjekt, a ne
na chladný objekt, na lhostejné vìci
moderní vìdy. Moderní vìda tvrdila, e
je pøísnì neutrální, e nevnáí do poznávacího procesu ádné hodnoty. Bylo to
èasto sice spíe pøání ne skuteènost,
jako ideologie to ale fungovalo. Toto farizejství postmodernisté odmítají, odmítají ale zároveò vìdì pøedepisovat nìjakou specifickou morálku nebo systém
hodnot (kromì obecné slunosti, vnitøní
morálky a obèanské ctnosti, dodávají
vìtinou mìkcí), protoe nemají objektivní kritéria dovolující rozliit lepí
èi horí hodnoty. Morálka je pøece vìcí
kultur, je tolik morálek, kolik je kultur,
a vechny kultury mají stejnou hodnotu (...) Jediné, co lze od vìdy, èi spíe
vìdce oèekávat, je, e bude své hodnotové preference otevøenì a èestnì deklarovat...
Úryvek z eseje Duana Tøetíka Vìda se
usmívá pod vousy. In Tøetík D. Mysliti
dìjiny. Praha, Litomyl : Paseka, 1999.
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Děkujeme všem lékařům, zdravotním sestrám a všem ostatním zdravotnickým i administrativním
a technickým pracovníkům za jejich úsilí, jímž v průběhu roku přispěli k dobrým výsledkům a rozvoji
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.
Přejeme všem radostné Vánoce a hodně pracovních úspěchů a osobní spokojenosti
v novém roce 2002.
Vedení
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Vedení Lékařské fakulty
v Hradci Králové Univerzity
Karlovy v Praze

Listopad 1989 na fotografiích Jana Tiera

Dne 14. listopadu 2001 byla ve výstavních
oznaèil za základní, ale bohuel ne vdy dost
prostorách budovy teoretických ústavù Lékaødùslednì uplatòovaný nástroj svobodné sposké fakulty UK slavnostnì zahájena výstava
leènosti: Kdyby se prùbìnì v demokratické
fotografií Jana Tiera, pøipomínajících listopaspoleènosti o problémech diskutovalo a následdové události roku 1989. Vernisáe se zúèastnì se problémy vìcnì - nikoli osobnì a zitnì nili dìkan fakulty prof. Ivo teiner, prodìkani
øeily, nebyly by revoluce nutné. Posteskl si
prof. Miroslav Èervinka, doc. Miroslav Kuba
také, e dnes, více ne deset let po revoluci, zùa doc. Alena Stoklasová, pøedseda Akademicstává prostor pro svobodný projev názoru stále
kého senátu Univerzity Karlovy doc. Vladimír
málo vyuitý a ve spoleènosti jako by pøevládala
Gerl, pøedseda Akademického senátu králoapatie.
véhradecké Lékaøské fakulty UK prof. PravoPoté proslovil své zamylení nad listopaslav Stránský, øeditel Fakultní nemocnice doc.
dovými událostmi doc. MUDr. Leo Heger, CSc.,
Leo Heger a øada dalích pracovníkù fakulty
øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové.
a nemocnice. Pohøíchu vak chybìlo vìtí zaO tom, proè právì on byl poádán o úvodní
stoupení studentù.
slovo pøi zahájení výstavy, se ve své promluvì
MUDr. Jan Tier
Autor fotografií MUDr. Jan Tier - v dobì liszmínil MUDr. Jan Tier: docent Heger byl v listopadových událostí student naí fakulty, dnes
topadových dnech roku 1989 mezi prvními, kdo
lékaø Kardiochirurgické kliniky FN (promoval v r. 1991)
z uèitelù pøili mezi studenty, a zcela otevøenì a jednoznaènì
- v krátké úvodní promluvì poukázal na skuteènost, e vìtina
tehdy vyslovil podporu jejich konání. (Projev doc. Hegera
Redakce
vystavených snímkù zachycuje lidi, kteøí spolu hovoøí. Diskusi
na vernisái otiskujeme v plném znìní na s. 5).
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SAMETOVÁ REVOLUCE 1989 A MY
(K ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA TIERA)

Doc. MUDr. LEO HEGER, CSc.
Zamylení je vìnováno památce docenta Zdeòka Èernocha, velkého mue Lékaøské fakulty a Fakultní
nemocnice, který dne 30. øíjna t. r. odeel navdy z tohoto svìta. Mue, kterého nebylo slyet tolik jako
øadu jiných pøed listopadem i po listopadu, ale mue, který moudrostí, vyrovnanou povahou a vysokým
morálním standardem hluboce ovlivnil mylení mnohých.
filmové zpracování zmínìné Pecháèkovy knihy, na jeho podzimní premiéøe
obecenstvo øvalo smíchy. Mezi tím turisté z NDR okupovali praskou západonìmeckou ambasádu a Praané jim
nosili pøes plot jídlo a pití. Byla to úasná
doba, plná velkého oèekávání a napìtí.
A pak to ruplo.
To, co následovalo po studentském
pochodu Prahou a události na Národní
tøídì, odstartovalo bláznivý kolobìh
událostí, do kterého se zapojil i Hradec
Králové a které jsme proívali velmi intenzivnì. Studentské demonstrace i demonstrace v ulicích se táhly øadu dní.
Zaloili jsme tehdy v nemocnici jako
naprostí samozvanci stávkový výbor,
vydávali jsme revoluèní bulletin, chodili na obèanské fórum v divadle, øeènili na revoluèních schùzích
a v rozhlase a vzájemnì se pøesvìdèovali a tak trochu amatérsky pøebírali dùleité èinnosti a funkce. Vìci se pak jen postupnì zklidòovaly, zaèaly profesionalizovat a pøely do rutinní
práce. Vznikl nový vysokokolský zákon, ustavily se akademické senáty, dìkanem se stal prof. Lubor Vokrouhlický, nalezen byl a ze skrýe opoèenské nemocnice vytaen øeditel
nemocnice Ivan Draner, rozpadl se Krajský ústav národního
zdraví, probìhly konkursy na nové éfy klinik a kateder a také
pár, i kdy natìstí jen málo, personálních dramat, jako na ortopedii, gynekologii, stomatologii èi katedøe lékaøské chemie.
Nenápadnì vak zase zaèala pøevládat normální práce, díky
svobodì zaèali lidé odjídìt do zahranièí, na dlouhodobých
pobytech zmizely výrazné osobnosti, které se zase a pozdìji
zaèaly objevovat zpìt na domácí pùdì, a ivot se dostal postupnì do bìných kolejí.

Vystoupení k zahájení výstavy fotografií z revoluce 1989 jsem pøislíbil proto, e MUDr. Jan Tier, autor výstavy, je
osobností, typem lékaøe a èlovìkem,
který zaslouí za své aktivity uznání.
Kdy mì vak vyzval, chvíli jsem nejprve
váhal, jednak vzhledem ke svému limitovanému nadení pro historii a zároveò
také proto, e argument, e jsem neodmítl mluvit pøed studenty v dobì, kdy
listopadová revoluce zaèínala, zní sice
dobøe, ale platí jen pro revoluèní dobu.
Vystupovat v tehdejí dobì pro mne bylo
svým zpùsobem velmi snadné. Nemìl
jsem ani trochu pocit, e nìco riskuji
a nastupující politické zmìny se mi jevily jako naprosto pøímoèará a vyhraná
záleitost. Moná jsem se tehdy podvìdomì zaøadil do prùmìrného národního standardu, protoe
naím tradièním zvykem je mìnit vìci spíe revoluènì, neli je
trpìlivì analyzovat, reorganizovat, kultivovat a plynule vylepovat. Je ovem faktem, e na konci dvou desetiletí postupné
degenerace by to bývala nebyla správná alternativa.

KONEC OSMDESÁTÝCH LET
Kdy 17. listopadu 1989 zaèala revoluce, vzaly vìci velmi
rychlý spád, i kdy, pøi zpìtném pohledu, bylo hezkých pár
mìsícù jasné, e situace ji není normální. Moná znáte rýnské
vodopády na hranici výcarska a Nìmecka, malý evropský
pøírodní zázrak. Mohutná øeka klesá, postupnì se zrychluje
a pak se najednou zlomí a tisíce tun padají pøes práh, který tu
èeká na vody, které se jen pár desítek kilometrù zpìt vydávají
na cestu z poklidného, zdánlivì nemìnného jezera.
Perestrojka v Rusku, sílící disidentská hnutí a pomalá generaèní výmìna v napùl rozloené spoleènosti byly asi prameny
vývoje, který budou jetì dlouho hodnotit historici. To, co vak
vidìl jen trochu vnímavý obèan na vlastní oèi ke konci osmdesátých let, bylo u dost jasné rozbíhání øeky, která postupnì
nabírala proud a sílila. Budu-li hodnotit subjektivnì nejmarkantnìjí události, které mi utkvìly v pamìti, musím zmínit
slavný stranický projev Miloe Jakee na Èerveném Hrádku,
kde se nezapomenutelnì zesmìnil jako kùl v plotì, dále
vydání Pecháèkovy knihy Váení pøátelé, Ano, která byla
nejen geniálním a vysmívajícím se líèením fantaskního marasmu doby, ale také dokladem, e cenzura je ji rozloena. Objevily se Zemanùv èlánek v Technickém magazínu, analyzující
pokøivené ekonomické a spoleèenské uspoøádání zemì ze systémového pohledu, petice Stanislava Devátého Nìkolik vìt,

GENERAÈNÍ VZTAHY V REVOLUCÍCH
A V NORMÁLNÍM IVOTÌ
Události v Hradci Králové, na Lékaøské fakultì a v nemocnici, nejsou asi pøíli zdokumentovány a detaily, co kdo øekl,
jak se choval, kdy vystoupil a podobné, se dnes ji tìko dávají
dohromady. Co je vak dùleitìjí je obecný odkaz studentských revolucí ke vztahu generací, který je vìèným lidským
tématem. Listopadovou revoluci dìlali navenek mladí lidé, kteøí
byli vidìt spolu s herci nejvíce, i kdy koøeny byly asi hlubí.
Jak dopadli tito mladí lidé? Jistì velmi rùznì, jak to v ivotì
bývá, i kdy o nìkterých je dnes velmi slyet jako o úspìných
vìdcích, lékaøích, obchodnících, politicích èi umìlcích. Nìkteøí jsou vak na druhou stranu otráveni a dnení lékaøi a lékaøky,
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nai døívìjí revoluèní studenti, k tomu mají jistì øadu dùvodù.
O tom vak nechci mluvit a zdùrazòuji jenom otázku generaèních vztahù, zejména proto, e jak v ivotì obecnì, tak
i v medicínì mnohonásobnì platí, e nìco dokázat je velmi cenné, ale e pøitom jetì mnohem významnìjí je schopnost pøedat tyto znalosti a umìní mladým lidem a následovníkùm.
Je málo pøipomínaným faktem, e geniální objevy, vynálezy,
umìlecká díla a mimoøádné èiny na obrazech oslavovaných
zralých muù a en obvykle vznikají èi alespoò se pøipravují
ve vìku, ve kterém jejich nositelé pøíli respektu nebudí, pokud
se zrovna nemluví o hektických revoluèních dobách. Je to
moná troufalé øíkat na pùdì koly, která se hodnì snaí hledat
mezi svými studenty talenty a oceòovat je a vytváøet pro nì
vhodné podmínky. To je relativnì snazí stránka vìci, protoe
v historii se lze pouèit, e svatému Václavu bylo v dobì, kdy se
zapsal do dìjin, nìco okolo 20 let, Mozart, Michelangelo, Kafka, Èapek, Einstein, Fermi, Edison, Kapar, Lindbergh, Hillary,
to vichni byli lidé, kteøí zaloili svoji slávu na èinech, kterými
obohatili lidstvo ve vìku 20 a 30 let, a chcete-li pøípad lékaøe,
kde je to tìí ne v oborech, které vznikají a vyadují jen
chytrost a invenci a ne zkuenosti, jako byli zaèátkem 20. století obor atomová fyzika èi v poslední tøetinì 20. století
poèítaèová vìda a technika, tak pro takový pøíklad není tøeba
chodit daleko. Antonín Fingerland byl jistì ve svých 30 letech
známým primáøem a zakladatelem vìdecké medicíny v Hradci
Králové.
Ovem hledání talentù není ve. Naslouchání celé mladé generaci a vytváøení ploných podmínek není u tak jednoduché.
Zmínil jsem Fingerlanda, musím zmínit i druhého velikána hradecké medicíny - Bedrnu. Cokoliv o nìm bylo napsáno, má
vdy dva aspekty: medicínský a výchovný. Vichni jeho áci
se ve vzpomínkách shodují v tom, jaký byl skvìlý uèitel a kolik prostoru jim nechal pro rozvoj, ale ádný z nich po nìm to
nedokázal tak úspìnì zopakovat, i kdy prostøedí doby jistì,
ale jen z èásti, sehrálo svoji vinu. Nevím, jestli souèasná generace pøednostù je lepí, ale rozhodnì není na kodu stále opakovat, e býti dobrým éfem kliniky èi katedry neznamená
jenom vykazovat vlastní publikace, cesty do zahranièí, pièkové operace a dalí. Jetì dùleitìjí jsou operace atestantù, které
jim starí pøenechají, aby se mohli uèit, a publikace a cesty
celého týmu, který je veden, protoe dobré vedení je, podle
jedné z pouèek moderního managementu, dosahování cílù pro-

støednictvím jiných lidí. Rozumìj ovem: cílù týmu a cílù celé
organizace, nikoliv cílù osobních.

ZDRAVÁ BUDOUCNOST?
Zdá se, e jsem se od tématu vzpomínek na revoluci pøed
dvanácti lety dostal dost stranou, ale má to urèitou vnitøní logiku
jak pro kolu, tak nemocnici a nakonec i pro mì osobnì. Jestli
jsme jistým nepatrným zrnkem kadý z nás pøispìli k zdárnému
prùbìhu hektických událostí po 17. listopadu 1989, nemìlo by
smyslu o tom mluvit, pokud bychom nebyli ochotni mìnit vìci
nadále a podstupovat rizika, e nás mladí pøedbìhnou, e udìlají díky svým nezkuenostem chyby, e nás budou kritizovat.
Vìøím vak pevnì, a jako ák skvìlých a velkorysých uèitelù si
mohu dovolit pøesvìdèivì tvrdit, e vytváøení prostoru pro mladí generace je ta nejlepí prevence proti zkostnatìní a neúspìnému vývoji toho, co se snaíme øídit.
Nemìli bychom slavit mladé lidi jenom kvùli jejich studentským revoluèním èinùm. Mìli bychom více slyet jejich výtky,
které se týkají výuky, postoje uèitelù, moností rychlého atestaèního rùstu, úrovnì platù a dalí. Kadý èlovìk, vèetnì mladých lidí, se musí samozøejmì nauèit øeit své problémy tak, e
zaène nejprve u sebe. Ale musíme na to pamatovat i my starí,
my vichni, kdo jsme zatím v nìjakých dùleitìjích pozicích.
Je mnoho vìcí a nepøíznivých okolností, které ovlivòují existenci naich institucí, a pravdìpodobnì to nikdy a nikde nebude
lepí. Jestlie vak nedáme dostateèný prostor mladým lidem
a podøízeným a nebudeme se snait o to, aby mìli monost
mnohem rychlejího rùstu, pro co máme neskonale mnoho
moností, bude naopak jetì hùøe a bude mnoho naich
konkurentù, kteøí nás pøedbìhnou. Jsem hluboce pøesvìdèen,
e je to pro nás nejen jeden z odkazù listopadové revoluce, ale
zároveò je to odkaz celé historie lidstva, které se úspìnì vyvíjí hlavnì díky pozitivnímu efektu pøedávání znalostí, postojù
a zruèností.
Dovolte mi proto, abych zakonèil tuto úèelovì interpretovanou vzpomínku na listopad 1989 parafrází smìsice svých
oblíbených sloganù. Zaprvé: za generaèní konflikty mùe
pøevánì generace starí. A zadruhé: váit si mladé generace a
jiných názorù a vytváøet pro jejich rozvoj dobré podmínky je
z mého pohledu nejen vysoce etické. Je to v tomto pøípadì
i mimoøádnì praktické.

NOVÌ JMENOVANÍ DOCENTI
V prùbìhu druhé poloviny letoního kalendáøního roku byli
jmenováni docenty tito pracovníci Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové:

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

Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých
kolách jmenoval rektor Univerzity Karlovy v Praze s úèinností od 1. srpna 2001 MUDr. Vladimíra Èerného, Ph.D.,
FCCM, pøednostu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, docentem pro obor anesteziologie a resuscitace.

Podle § 72 odst. 11 zákona è. 111/1998 Sb. o vysokých
kolách jmenoval rektor Univerzity Karlovy v Praze s úèinností od 1. listopadu 2001 MUDr. Jana Harrera, CSc., odborného asistenta Kardiochirurgické kliniky Lékaøské fakulty
UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové,
docentem pro obor kardiochirurgie.
Vem jmenovaným pánùm docentùm upøímnì blahopøejeme
a pøejeme jim mnoho dalích úspìchù ve vìdecké, pedagoRedakce
gické a lékaøské práci i v osobním ivotì.

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