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CyberKnife je v provozu už přes rok

Unikátní ozařovač CyberKnife je součástí Onkologické kliniky FNO od dubna loňského roku. O tom, 
co více než dvanáct měsíců provozu kybernetického nože přineslo, a o všech nej, která se s ním pojí, 
přinášíme informace na straně 5.

Moravskoslezští 
policisté darují krev
Moravskoslezští policisté se už před třemi roky 
rozhodli podpořit bezplatné dárcovství krve vlast-
ním příkladem, který má podobu hromadného 
darování krve. Celokrajská akce Moravskoslezští 
policisté darují krev, která se konala od 17. do 20. 
května, proběhla v Ostravě ve středu 18. května. 
A kde jinde, než v Krevním centru Fakultní nemoc-
nice Ostrava?

Dárci letos opět slavili
V úterý 14. června proběhly v Krevním centru 
FN Ostrava oslavy Světového dne dárců. „I letos 
byla pro dárce připravena řada příjemných překva-
pení,“ sdělil Ing. Tomáš Oborný, tiskový mluvčí 
FN Ostrava. Dárci měli možnost získat dárky od 
firem, které se akce zúčastnily, připravena pro ně 
byla i losovací soutěž o ovocné balíčky, proběh-
la ochutnávka minerální vody a železitého vína. 
„Během dne byla odebrána krev od 109 dárců, z 
toho 5 bylo úplně nových. Myslím, že to pro ně byl 
krásný start,“ doplnila Naděžda Kalužová, marke-
tingová pracovnice Krevního centra.
Oslava probíhala také v ulicích Ostravy. Hlídky pře-
vlečené za červené a bílé krvinky rozdávaly lidem 
letáčky s informacemi o dárcovství krve. Ten, kdo 
měl u sebe průkazku dárce krve, získal lístek do 
multikina Cinestar. Všem dárcům děkujeme. -red-

Cena Unie Roska 2011
Na slavnostním setká-
ní u příležitosti Světo-
vého dne roztroušené 
sklerózy v ČR, které 
se pod názvem Kut-
nohoRSké rockování 
odehrálo 28. května 
v Kutné Hoře, byla v 
kategorii ,,Zdravotník 
pomáhající nemoc-
ným RS“ udělena 
cena Unie Roska 2011 
MUDr. Olze Zapleta-
lové, vedoucí lékařce 
Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 
onemocnění FNO. Na cenu ji navrhla regionální 
organizace Roska Ostrava za lidský a profesionál-
ní přístup MUDr. Zapletalové k pacientům nemoc-
ným roztroušenou sklerózou. 
„Bylo to také naše poděkování za spolupráci paní 
doktorky i celého MS centra Neurologické kliniky 
FNO s naší ostravskou organizací. Ta v případě 
MUDr. Zapletalové, která je naším hlavním odbor-
ným garantem, trvá od roku 2004. Od roku 2005 
se MS centrum, které paní doktorka vede, pravi-
delně podílí na přípravách seminářů ke Dni RS, 
MUDr. Zapletalová se kromě toho aktivně zúčast-
ňuje vernisáží našich výstav a přebírá záštity nad 
veškerou činností ostravské Rosky,“ zdůvodňuje 
nominaci Naďa Nováková, předsedkyně Rosky 
Ostrava, která cenu za MUDr. Olgu Zapletalovou, 
omluvenou pro pracovní povinnosti, v obřadní síni 
Vlašského dvora v zastoupení převzala.  

(pokračování na str. 2)

Ve dnech 13. až 17. června navštívil naši nemocni-
ci ředitel výzkumu kardiovaskulární regenerativní 
medicíny Dr. Brian Herald Johnstone z Vascular 
Adult and Cardiac Centre for Stem Cell Therapy 
ve Spojených státech. Jeho návštěva navazovala 
na cestu zástupců FNO, o níž blíže informujeme 
na straně 2. V rámci svého pobytu ve FN Ostra-
va se jako pozorovatel zúčastnil řady operačních 
zákroků a dohodnuta byla spolupráce na přípravě 
NIH grantového projektu pro léčbu kritické kon-
četinové ischémie u pacientů s diabetes mellitus.

Besedy v Librexu

Besedy s odborníky FNO pokračovaly v ostrav-
ském Librexu 14. června přednáškou MUDr. Ale-
ny Zjevíkové z Kliniky infekčního lékařství FNO na 
téma AIDS.

Návštěva z ciziny
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Cena Unie Roska 2011
(pokračování ze str. 1)

„Velmi si vážíme také toho, že ve svém nabitém 
programu MUDr. Zapletalová vždy najde čas a při-
jíždí za námi na rekondice. Tato neformální setkání 
se těší velkému zájmu našich členů a mají velký 
ohlas.“ A co na nominaci i na vítězství v dané ka-
tegorii říká MUDr. Olga Zapletalová? „Spolupráce 
s ostravskou Roskou je velmi příjemná. Samozřej-
mě nejsem to jen já. Všichni naši lékaři, sestry  
a celý širší tým, který se stará o nemocné s RS, si 
práce Rosky váží. Je aktivní, organizuje semináře 
i nejrůznější akce, prostě je pro naše MS centrum 
kvalitním partnerem, který dobře spolupracuje. 
Také s kolegy rádi vidíme naše nemocné mimo 
ambulanci, navštěvujeme jejich akce. Účastnit se 
rekondičních pobytů Rosky neznamená setkávat 
se s pacienty, kteří si stěžují, kde je bolí a píchá, 
ale s lidmi, kteří berou život takový, jaký je, a co 
nejvíc si jej užívají. A když se například rozhodnou 
dostat se na Hostýn, tak se na něj zaručeně dosta-
nou všichni i díky tomu, že se navzájem podporu-
jí. A to platí nejen pro zdolávání kopců… Vím, co 
všechno Roska dokázala a co umí, proto si nomi-
nace, ocenění i krásné ceny, kterou jsem dosla-
la, velice vážím! A zároveň jsem ráda, že Roska 
získala podporu různých firem i Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, který jí vypomáhá napří-
klad poskytnutím prostor pro výstavy a další akce 
a podporuje i grantové projekty.“    - gl -

Popularita odborných seminářů pro praktické lékaře vzrůstá
V navazujících cyklech seminářů pro mimofakultní 
praktické lékaře bylo v uplynulém pololetí probrá-
no na šesti seminářích šest různých témat. Účast 
se odvíjí od jejich „atraktivity“, celkem se zúčast-
nilo na 370 terénních lékařů.
Z posledních seminářů byl největší zájem o mezi-
oborová témata - uzlinový syndrom a borreliózy. 
Ty zaplnily přednáškový sál do posledního místa, 
pochvalné ohlasy se vracely zpět na dotazníko-

vých listech i mimo ně. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli nejen na přípravě a vlastních prezentacích, 
ale i na přípravě odborného edukačního materiálu 
pro lékaře. 
Zvláštní poděkování patří přednostovi MUDr. Gu-
mulcovi a spoluautorům za organizaci a meziobo-
rové skloubení tématu, jehož výstupem je prak-
tický manuál pro lékaře v terénu - Diferenciální 
diagnostika uzlinového syndromu.

Marketingový význam seminářů spočívá v čas-
tějším kontaktu s terénními lékaři a v tom, že je 
účastníci hodnotí jako poutavé a přínosné pro 
praxi.

Mgr. Petr Rudzki
marketing

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu 
se špičkovými centry v USA

Na přelomu března a dubna letošního roku jsme 
realizovali pracovní cestu do Spojených států.  
V rámci cesty jsme absolvovali dvacet pět schů-
zek se zástupci univerzitních a výzkumných pra-
covišť. Jedním z navštívených center byla Indiana 
University Purdue University, kde byla jednání vě-
nována nastavení vzájemných principů spolupráce 
mezi univerzitou, klinickými pracovišti a výzkum-
nými centry a rovněž metodice získávání finanč-
ních prostředků pro projekt klinického výzkumu. 
V rámci Purdue University je ustaveno centrum 
klinických studií, v němž je realizována řada am-
bulantních i hospitalizačních multicentrických 
klinických studií. Velice zajímavá byla diskuse  
s Anantha Shekhar, MD, Ph.D, ředitelem centra 
Indiana Clinical and Translational Science Institute 
a děkanem Purdue University, která byla věnová-
na především problematice zapojení nelékařských 
zdravotnických pracovníků do projektů klinického 
výzkumu. Výstupem po návratu byla další jedná-
ní s náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Dobešovou s cílem nastavení pravidel pro 
práci studijních sester ve FN Ostrava, jejich pro-
školení v otázkách GCP – Správné klinické praxe  
a účasti na kurzech a konferencích pro prohlubo-
vání kvalifikace a další vzdělávání.
Druhým centrem, které jsme na Purdue Univer-
sity navštívili, bylo BIRCK Nanotechnology Cent-
re ve West Lafayette, které je se svou rozlohou 
25 tisíc čtverečních stop největším pracovištěm 
svého druhu ve Spojených státech. S Dr. Johnem 
Weaverem, ředitelem BIRCK centra, proběhla 
diskuse zaměřená na spolupráci v oblasti detek-
ce nanočástic v ovzduší; tato spolupráce bude 

jednou ze základních částí aktuálně zpracovaného 
projektu připraveného ve spolupráci FN Ostra-
va se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě  
a Nanotechnologickým ústavem VŠB-TUO, který 
bude předložen do výzvy TAČR pro projekty Cen-
ter kompetence.
Důležitou součástí pracovní cesty byla návštěva 
celosvětového ředitelství společnosti Cook Me-
dical v Bloomingtonu, kde byly s vedením spo-
lečnosti projednány možnosti účasti FNO na vý-
zkumu nových technologií. V uvedené souvislosti 
byla aktuálně podepsána dohoda o mlčenlivosti  
a vyměněny první výzkumné záměry v oblasti bio-
technologií.
Klíčovým bodem cesty byla návštěva Vascular 
Adult and Cardiac Centre for Stem Cell Thera-
py pod vedením ředitele výzkumného institutu 
prof. Keitha Marche. Taktéž zde byly podrobně 
projednány možnosti spolupráce na společných 
grantových projektech zaměřených do sféry rege-
nerativní medicíny, zejm. v indikacích kardiovasku-
lárních, neurologických, autoimunitních a dalších 
onemocnění. Zahájena byla spolupráce na společ-
ném projektu léčby kritické končetinové ischemie 
a výzkumu využití dospělých kmenových buněk  
z tukové tkáně, detailně byly projednány preklinic-
ké modely a protokoly klinických studií. 

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., 
náměstek ředitele pro vědu a výzkum

MUDr. Josef Srovnal 
náměstek ředitele pro léčebnou péči

Kapka naděje už pomohla mnoha nemocným dě-
tem vrátit se ke zlobení. A další na její i naši pomoc 
čekají. Podpořte nadaci zasláním SMS ve tvaru 
DMS KAPKANADEJE na číslo 87777. Cena DMS 
je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč. Více na www.
darcovskasms.cz nebo na www.kapkanadeje.cz.
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Fakultní nemocnice Ostrava získala v roce 2009 
osvědčení o splnění podmínek kardiovaskulární 
péče prvního stupně pro dospělé a ministerstvem 
zdravotnictví jí byl udělen statut komplexního kar-
diovaskulárního centra. To nám umožnilo realizo-
vat projekt ze strukturálních fondů EU s názvem 
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
komplexního kardiovaskulárního centra FNO“  
v rámci výzvy č. 5. vyhlášené ministerstvem  
z Integrovaného operačního programu, oblast In-
tervence 3.2.a – služby v oblasti veřejného zdraví. 
Financování projektu, jehož celková hodnota čini-
la 78 413 258 Kč, bylo zajištěno z 85 % ze struk-
turálních fondů EU a z 15 % z vlastních zdrojů. 
Za tyto finanční prostředky byly pořízeny přístroje  
a technologie, které významně přispějí ke zkvalit-
nění poskytované lékařské péče. 

V oblasti intenzivní péče byl mimo jiné pořízen 
monitoring životních funkcí s centrálním monitoro-
váním GE MS a byl doplněn systém Philips Intelli-
Vue, dále telemetrický systém, pacientské plicní 
ventilátory pro UPV Hamilton C2 a G5, eliminační 

přístroj CVVHF Multifiltrate Ci-Ca, a další. V oblasti 
operativy jsou novinkami např. kardiochirurgický 
peroperační ablační systém, perkutánní systém 
pro mechanickou srdeční podporu, monitor moz-
kových funkcí Invos 5100C, RTG s C - ramenem 
atd. Diagnostiku podpoří např. Echokardiograf Vi-
vid E9, Bed – side echokardiochrafy Vivid S6, Vivid 
i, Philips iE33, Philips CX50 aj. Přístroje pořízené  
v rámci tohoto projektu byly nainstalovány a jejich 
obsluhy odborně proškoleny.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
komplexního kardiovaskulárního centra

Kulatý stůl náměstkyň a hlavních sester Moravskoslezského kraje
Ve všech krajích České republiky se uskutečnily 
„kulaté stoly“ náměstkyň a hlavních sester. V are-
álu Fakultní nemocnice Ostrava proběhl „kulatý 
stůl“ náměstkyň a hlavních sester Moravskoslez-
ského kraje 2. června 2011. Byli pozváni zástupci 
všech nemocnic kraje, psychiatrické léčebny, re-
habilitačních ústavů a lázní. Ministerstvo zdravot-
nictví zastupovala Mgr. Alena Šmídová, NCO NZO 
Brno pak PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, 
Krajský úřad Ing. Hana Buryová.

Předmětem jednání byly informace o legislativ-
ních změnách, informace o činnosti transformační 
komise a legislativních záměrech MZ ČR ve vzta-
hu k NLZP, seznámení s navrhovanými změnami 
zákona č. 96/2004 Sb., problematika pregradu-
álního a postgraduálního vzdělávání vzhledem  
k avízovanému posilovaní kompetencí NLZP, spe-
cializační vzdělávání a obory specializace, koncept 
celoživotního vzdělávání, diskuze k výše projedná-
vaným bodům, komora NLZP, zastoupení NLZP na 

MZ ČR, nové definování koncepce ošetřovatelství 
a porodní asistence a další.
K uvedeným bodům proběhla podnětná disku-
ze. Následně byly všechny materiály vázající se 
k výše uvedené problematice prezentovány na 
poradě vedoucích zdravotnických pracovníků ne-
lékařských oborů.

Bc. Mária Dobešová
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

FN Ostrava

Automobil není trezor!
Do nemocnice se lidé dostanou městskou hro-
madnou dopravou, autem, na kole a mnozí možná 
i pěšky… Velká část zaměstnanců i návštěvníků 
však volí nejpohodlnější variantu – přepravu auto-
mobilem. A to i přesto, že parkování v areálu ne-

mocnice je kvůli nedostatku parkovacích míst čím 
dál náročnější. Jenže se zvyšujícím se počtem au-
tomobilů na parkovištích i kolem cest se zvyšuje 
i počet krádeží! „V loňském roce byly vykradeny 
v našem areálu pouze dva automobily, letos za 

prvních pět měsíců roku vnikli zloději už do šest-
nácti vozidel! Proto je velmi důležité nenechávat 
v autech nic, co by mohlo zloděje zajímat. Urči-
tě ne tašky, kabelky a oblečení, pokud to lze, ani 
autorádia, navigace, přehrávače a jiné předměty,“ 
říká Tomáš Jalůvka, vedoucí úseku ostrahy FNO. 
V poněkud lepší situaci jsou cyklisté z řad návštěv-
níků. Ti mají možnost si kola zamknout u hlavní-
ho vstupu do monobloku do stojanu na kola a u 
většiny dalších vstupů je zábradlí, k němuž se dá 
kolo připevnit. Nikomu z návštěvníků se zde zatím 
kolo neztratilo. „Horší situace je v naší kolárně pro 
zaměstnance, z níž se loni ztratilo jedno kolo a le-
tos během pěti měsíců už čtyři, z toho jedno kolo 
tam měla zaměstnankyně uložené celý měsíc. 
Pracujeme samozřejmě na bezpečnostních opat-
řeních, přesto znovu připomínám zaměstnancům 
povinnost kola zamykat i v kolárně a nenechávat 
je zde zbytečně dlouho,“ dodává pan Jalůvka, po-
dle něhož většina těch, kteří do práce přijedou na 
kole, také po směně odjede, pokud není vylože-
ně špatné počasí. „Před zhruba dvěma lety jsme 
však jedno kolo, které zde stálo více než rok, byli 
nuceni vyhodit.“ Myslete na to, že váš automobil 
není trezor a ani kolárna není nedobytnou míst-
ností! Nedávejte příležitost zlodějům, chraňte svůj 
majetek!

- hal -
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Kvalita pracovního života zaměstnanců FN Ostrava

V dubnu 2011 byl ve fakultní nemocnici realizo-
ván projekt firmy Aspectio, a. s., Praha s názvem 
„Měření kvality pracovního života zaměstnanců 
FN Ostrava“. Projekt má svůj původ v Německu  
a vychází z indexu DGB (Index Gute Arbeit). 
Hodnocení jednotlivých aspektů kvality pracov-
ního života vychází z devíti tématických oblastí –  

dimenzí. Respondent posuzoval každou dimenzi 
z hlediska toho, jak je s ní spokojen, a také jak je 
pro něj důležitá.
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 1614 
zaměstnanců FN. Data byla získávána prostřed-
nictvím internetového dotazníku, který byl zaslán 
na firemní mailovou adresu zaměstnance, a kla-
sickým tištěným dotazníkem, který byl distribuo-
ván na jednotlivých pracovištích.
Internetový dotazník vyplnilo a odeslalo 270 re-
spondentů z 988 (návratnost 27,3%), klasický 
dotazník vyplnilo a odevzdalo 1344 respondentů 
z 2140 (návratnost 62,8%).
Celková návratnost pak činila 51,6% (1614 re-
spondentů z 3128).
Hodnota celkového indexu spokojenosti zaměst-
nanců s prací a pracovním prostředím dosahuje 
71,3 %. Tato hodnota odpovídá středně dobrému 
hodnocení práce a pracovního prostředí v rámci 
DGB (středně dobrou kvalitu pracovního prostředí 
vymezuje interval 51 až 80%).
Nejdůležitější dimenzí a zároveň dimenzí, která 
je spojena s relativně nižší spokojeností, se sta-
la oblast příjmů a benefitů za odvedenou práci. 
Hlavní problém nepředstavuje aktuální výše pla-

tu či podoby benefitů, 
ale neadekvátní nárůst 
pracovní zátěže bez 
reálného růstu ohod-
nocení.
S rušivými vlivy na 
pracovišti se setkává 
značná část zaměst-
nanců, poskytnutí pit-
né vody a adekvátního 
občerstvení by zvýšilo 
spokojenost zaměst-
nanců s pracovním 
prostředím.
Mezi nejlépe hodnoce-
né oblasti patří pracov-
ní náplň, pracovní doba 
a pracovní kolektiv.
K důležitým dimenzím, se kterými jsou současně 
respondenti spokojeni, patří čtyři dimenze: komu-

nikace s nadřízeným, 
pracovní kolektiv, pra-
covní náplň a pracovní 
doba. Z tohoto výsled-
ku lze usuzovat, že 
na pracovištích panují 
velmi dobré vztahy jak 
s nadřízenými, tak se 
spolupracovníky.
Důležité dimenze, se 
kterými jsou respon-
denti méně spokojeni, 
jsou příjem a benefi-
ty, pracovní prostředí  
a dostatek informací 
pro práci.
Za nedůležité dimenze 
s menší mírou spoko-
jenosti jsou považová-
ny podniková kultura  
a zvyšování kvalifikace 
a kariérního postupu.
Obecně platí, že míra 
důležitosti je vyšší než 
míra spokojenosti (di-

menze je považována za velmi důležitou, ale spo-
kojenost s ní je nižší).
Mezi oblasti, které by vedly ke zlepšení služeb pro 
pacienty, byly uváděny tři hlavní – zlepšení mož-
ností stravování (zavedení restaurací a obchodů, 
automatů na potraviny a nápoje), lepší přístup  
k pacientům (empatie, vstřícnost, dobrá organiza-
ce léčby) a modernizace prostředí (hlavně vybave-
ní pokojů polohovacími lůžky a informačními zdroji 
– přípojka na internet, TV apod.).
Mezi palčivými problémy v zaměstnání uváděli 
respondenti nejčastěji interní komunikaci (pře-
devším mezi jednotlivými útvary, mezi lékaři  
a sestrami), chybějící personál (nedostatek sester  
a sanitářů) a ohodnocení za odvedenou práci.
Řešení problémů spatřují ve zvýšení počtu za-
městnanců, ve zlepšené komunikaci, lepším 
ohodnocení a organizaci práce.
Nejvýznamnějším motivačním faktorem ke zkva-
litnění odváděné práce je finanční ohodnocení. 
Bližší údaje z realizovaného šetření jsou uvedeny 
v závěrečné zprávě, která je k dispozici v lékařské 
knihovně.

PhDr. Petr Reimer
vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

Výsledky zpracované do kvadrantů, kde na jedné ose je znázorněna míra důležitosti a na druhé míra 
spokojenosti, přinesly tato umístění jednotlivých dimenzí.

Důležitost dimenzí

Spokojenost s dimenzemi

Podniková kultura (71 %)

Zvyšování kvalifikace a kariérní postup (77 %)

Pracovní doba (90 %)

Pracovní prostředí (92 %)

Pracovní náplň (93 %)

Pracovní kolektiv (94 %)

Dostatek
informací pro
práci (94 %)

Příjem a
benefity (94 %)

Komunikace s nadřízeným
(94 %)

Pracovní doba (80 %)

Pracovní náplň (79 %)

Pracovní kolektiv (76 %)

Komunikace s nadřízeným (75 %)

Pracovní prostředí (71 %)

Dostatek informací pro práci (69 %)

Zvyšování kvalifikace a kariérního postupu (66 %)

Podníková kultura (63 %)

Příjem a benefity (53 %)
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Nejvytíženější centrum na světě v prvním roce 
provozu ozařovače CyberKnife

V dubnu 2010 byla ukončena rekonstrukce On-
kologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava  
a součástí modernizovaného objektu se stala nová 
ozařovna s unikátním ozařovacím přístrojem s ná-
zvem CyberKnife. Šlo o jediný robotický ozařovač 
ve střední a východní Evropě. A nejen to. S kyber-
netickým nožem, který výrazně rozšířil možnosti 
léčby a dal ostravským odborníkům šanci léčit  
i pacienty, jimž v minulosti nebylo možné pomo-
ci, se nyní pojí i další nej… O nich hovoří MUDr. 
David Feltl, Ph.D., MBA, přednosta Onkologické 
kliniky FNO.
„Před rokem jsme v rekordním čase zahájili fyzi-
kální provoz ozařovače. Veškeré testování proběh-
lo dobře, naši lidé byli vynikající a dokázali novou 
technologii rychle a precizně zvládnout. Úřad pro 
jadernou bezpečnost byl maximálně vstřícný, ko-
operativní, takže start klinického provozu vypadal 
velmi dobře. Jenže pak začal náš boj o úhradu léč-
by pacientů z veřejného pojištění. My měli skvělý 
přístroj, který nám jiní záviděli, ale pojišťovny ja-
koby to nezajímalo. Po dlouhých průtazích jsme 
se nakonec o úhradách dohodli, ale výše hrazení 
léčby prostřednictvím CyberKnifu rozhodně není 
optimální a my jsme ekonomicky tlačeni ke zdi. 
Takže se můžeme „chlubit“ tím, že léčba CyberK-
nifem je u nás nejlevnější v Evropě…“
K tomu pozitivnímu patří, že se vedení kliniky po-
dařilo kolem ozařovače sestavit opravdu kvalitní 
tým lidí, kteří s ním pracují dobře a rádi. „Není 
to jen chvála na vlastním písečku,“ konstatuje 
MUDr. Feltl. „Po roce provozu máme srovnání  
i na mezinárodní úrovni, vidíme, že se opravdu 
nemáme za co stydět. Naopak, o tom, jak léčit po-
mocí kybernetického nože, už přednášíme i těm, 
k nimž většinou vzhlížíme jako k mistrům oboru. 
Například na výročním kongresu radiační onkolo-
gie v Německu jsme učili naše německé kolegy, 
jak s CyberKnifem pracovat.“ 
Poté, co bylo během prvních dvanácti měsíců pro-
vozu ozařovače jeho prostřednictvím v Onkologic-
ké klinice FNO léčeno přes 300 pacientů, oznámil 
výrobce přístroje, že ostravské pracoviště je nej-
vytíženější centrum na světě v prvním roce provo-
zu. Průměrný počet pacientů se běžně pohybuje 
kolem 150, Ostrava se dostala na více než dvojná-
sobek… Podle MUDr. Feltla se podařilo tak vyso-

kého počtu pacientů dosáhnout i díky výbornému 
marketingu. „Mimo jiné jsme se obrátili přímo na 
pacienty a udělali jsme maximum pro to, aby se 
k nám mohli dostat. To znamená, že jsme zřídili 
telefonní infolinku i speciální e-mailovou schrán-
ku. Bylo povinností lékaře do 24 hodin odpovědět 
na e-mail, takže naše reakce byla opravdu rychlá. 
Umožnili jsme elektronickou konzultaci lékařských 
zpráv, takže v prvních třech měsících se k nám 
dostalo 50 procent pacientů samo bez reference 
lékaře, což je světový unikát. Pacienti se pak ke 
svým lékařům vraceli spokojení a v podstatě bez 
vedlejších účinků, takže doktoři viděli, že to fungu-
je, a začali k nám posílat další pacienty.“
Zvolená cesta se vyplatila, náběhová křivka ostrav-
ského CyberKnifu je nejstrmější na světě. Zatím-
co jinde je v prvním roce provozu léčeno kolem 
100 pacientů a teprve ve druhém a třetím roce 
se jejich počty dostávají zhruba na 200 ročně,  
v případě Onkologické kliniky FNO to bylo už 
zmíněných 300 v prvních dvanácti měsících. „Mi-
mochodem světový běžný průměrný roční počet 
pacientů léčených CyberKnifem je 200, takže my 

jsme výrazně nad obecným 
průměrem už v prvním 
roce existence,“ pokra-
čuje MUDr. Feltl s tím, že  
v současné době už pomi-
nul počáteční „wow efekt“ 
a příliv pacientů je stabil-
ní. Stabilní, ne klesající. 
„Ještě před zprovozněním 
ozařovače jsme intenzivně 
oslovovali celou republiku 
a informovali o tom, v čem 
budeme našim kolegům  
a jejich pacientům schopni 
díky kybernetickému noži 
vyjít vstříc. Které pracovi-
ště má zájem s námi spo-

lupracovat, má možnost. Během doby provozu 
kybernetického nože se nám podařilo vybudovat 
dobré vztahy například s odděleními a klinikami  
v Brně, Českých Budějovicích, Motole nebo Liber-
ci, které nám posílají své pacienty.“ 
Prostřednictvím CyberKnifu byl léčen každý paci-
ent, který centrum kontaktoval, a jehož diagnóza 
je vhodná pro tento typ léčby. „Velmi pozitivní 
je, že díky tomuto ozařovači dokážeme lépe léčit 
opravdu široké spektrum diagnóz. Tou nejčastější 
je karcinom prostaty, pak jsou to jaterní a plícní 
metastázy, nádory slinivky, mozku a páteře, izo-
lované lymfatické uzliny. Mimochodem, polovina 
všech pacientů léčených CyberKnifem v Evropě 
pro karcinom prostaty byla léčena u nás.“ pokra-
čuje přednosta Onkologické kliniky FNO a dodává, 
že čekací doba od kontaktování kliniky po zahájení 
léčby představuje maximálně šest týdnů. „Nikdy 
se nestalo, že bychom pacienta odmítli z kapacit-
ních důvodů, vždy to bylo jen proto, že při jeho 
diagnóze nemohla být léčba ozařovačem indiko-
vána,“ zdůrazňuje.
Aby během jednoho roku mohlo být léčeno přes 
tři sta pacientů, má CyberKnife prodloužen provoz 
na dvanáct až třináct hodin denně, během nichž 
je léčeno, podle typu diagnóz, pět až deset paci-
entů. Delší směnu neumožňuje fakt, že se přístroj 
sám v případě přehřátí z bezpečnostních důvodů 
vypne. „Nicméně i tak máme po roce provozu do-
statečné zkušenosti a díky stovkám pacientů, kte-
ré jsme léčili, i dobré reference. Když bilancuji ten 
první rok, musím říct, že se drtivá většina našich 
očekávání potvrdila. Proklamovali jsme, že bude-
me spádovým pracovištěm pro celou republiku. 
Jsme jím. Tvrdili jsme, že nejsme konkurence ga-
manože. A skutečně nejsme. Jsme doplněk, ne 
konkurence. Prohlašovali jsme, že přístroj bude 
vytížen a že s ním budou pracovat kvalitní odbor-
níci. I to jsme bezezbytku dodrželi.“ 

Lenka Gulašiová

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, přednosta Onkologické kliniky FNO, rekapituluje první rok provozu unikát-
ního ozařovacího přístroje
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Mezinárodní kurz transnazální endoskopické 
chirurgie hypofýzy a baze lební

Neurochirurgická klinika a Otorinolaryngologická 
klinika FN Ostrava ve spolupráci s Aesculap Aca-
demy pořádaly ve dnech 1. až 3. června první me-
zinárodní kurz transnazální endoskopické chirurgie 
hypofýzy a baze lební. Kurz navazoval na již dva 
roky probíhající neuroendoskopické kurzy pořá-
dané Neurochirurgickou klinikou FNO, o které je 
velký zájem zejména mezi neurochirugy ze stře-
doevropského regionu.

Kurzu se jako hostující lektor zúčastnil prof. Andre 
Grotenhuis z Neurochirurgické kliniky Radboud 
University Medical Center Nijmegen v Holandsku, 
který má více než 17leté zkušenosti s transna-
zálními operacemi hypofýz a přední jámy lební. 
Hlavními lektory pak byli MUDr. Radim Lipina, zá-
stupce přednosty Neurochirurgické kliniky FNO,  
a MUDr. Petr Matoušek, zástupce přednosty ORL 
kliniky. Na kurzu se dále podíleli MUDr. Tomáš 

Pniak z Otorinolaryngologické kliniky FNO, MUDr. 
Štefan Reguli z Neurochirurgické kliniky a MUDr. 
Petr Vacek z Neurochirurgické kliniky FN Plzeň. 
V průběhu kurzu byli účastníci seznámeni se sou-
časnými poznatky a vývojem chirurgie v této ob-
lasti, zazněly přednášky o anatomii dutiny nosní, 
klínové dutiny a hypofyzární oblasti a především 
o transnazálním endoskopickém přístupu k lební 
bazi a samotné selární části těchto operací. Dosta-
li také možnost si v laboratoři natrénovat endosko-
pický přístup k tureckému sedlu, další frekventanti 
mohli sledovat operaci přímo na operačním sále. 
Kurzu se zúčastnilo dvanáct frekventantů z Ně-
mecka, Polska, Slovenska a České republiky. 
Především zahraniční účastníci reagovali na pro 
ně nezvyklou perfektní mezioborovou spolupráci 
mezi klinikami FNO. Právě propracovanou koope-
raci mezi neurochirurgem a otorinolaryngologem 
však profesor Grotenhuis považuje za základní fak-
tor úspěchu transnazální chirurgie baze lební a hy-
pofýzy, o níž hovoří jako o moderním trendu sou-
časné doby a alternativě jiných možných přístupů. 
Pravda je, že zejména slovenští kolegové byli 
velmi udiveni rozsahem spolupráce a hlavně její 
funkčností a opakovaně se nad touto spoluprací,  
v Ostravě již považovanou za rutinní, pozastavo-
vali.

MUDr. Radim Lipina, Ph.D.,
Neurochirurgická klinika

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., ORL klinika
Centrum pro endoskopickou chirurgii baze lební, 

FN Ostrava 

Konference pro nelékařské obory
V úterý 31. května se v přednáškovém sále Domo-
va sester konala konference určená pro pracov-
níky nelékařských oborů pořádaná Klinikou ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie FNO. Konference, 
jejímž cílem bylo účastníky seznámit se specifiky 
daného oboru, se zúčastnilo 40 zaměstnanců FNO. 

Obsahově byly prezentace zaměřeny jak na oblast 
stomatologickou zahrnující péči o chrup, tak na 
oblast maxilofaciální chirurgie, úrazy a onkologic-
kou léčbu. Kromě přínosných sesterských prezen-
tací dané kliniky zde zazněla prezentace MUDr. 
Štembírka zaměřená na léčbu bolesti čelistního 

kloubu a prezentace MUDr. Hodana, která se za-
bývala rizikem syndromu spánkové apnoe.
Velmi přínosnou byla prezentace paní Drahomíry 
Mencnerové z firmy Nutricia, která představila no-
vinky v oblasti výživových doplňků.

Již 50. ročník Ostravského maratónu se bude ko-
nat 24. září letošního roku. Novinkou tohoto roku 
je otevření maratónského štafetového běhu. 
Zaměstnanci Kliniky léčebné rehabilitace FNO se 
u této příležitosti rozhodli vytvořit dva štafetové 
týmy. Rádi bychom touto cestou vyzvali i zaměst-
nance ostatních klinik k účasti na této akci! 
Inspirací je pro nás Fakultní nemocnice Motol, jejíž 
zaměstnanci se letos zúčastnili Hervis 1/2 Marato-
nu Praha a Volkswagen Maratonu Praha. A mají 
být rozhodně na co hrdí! Zapojily se téměř všech-
ny zdravotnické profese, lékaři, profesoři, primáři, 
vedoucí oddělení, asistenti i sekundáři, aktivnější 
byly a výzvu k rozběhu dokonce lépe vyslyšely 
sestry, běželi i magistři z lékárny, fyzioterapeuti, 
sanitáři, studenti i děkan 2. LF UK, nemocniční 
duchovní… Celkem 33 týmů, tj. 132 zdravotníků, 
mladých i zralejších.
Štafeta startuje v 10 hodin z Masarykova náměstí 
v Ostravě. Počet členů štafety je 4 až 7, přičemž 

každý běžec musí uběhnout minimálně jedno kolo 
(tzn. zhruba 6 km) a nesmí běžet dva okruhy po 
sobě. Trať vede po asfaltových a zpevněných ces-
tách Komenského sadů a zpět do cíle na Masa-
rykovo náměstí. Štafeta může být smíšená, tzn. 
muži i ženy dohromady, a není věkově omezena. 
Další informace o závodu a mapu trati najdete na 
www.ostravskymaraton.cz.

Pokud vás tato výzva zaujala a nemáte s kým tré-
novat, přidejte se k nám! Jestliže vytvoříte tým, 
byli bychom rádi, kdybyste se nám ozvali. Info na 
kl. 2785 (Hegedüsová).
A na závěr ještě tip pro běžce nováčky. Na strán-
kách www.bezvabeh.cz najdete v rubrice „začni 
běhat“ článek s rozpisem tréninku pro úplné začá-
tečníky. Tak neváhej a ZAČNI BĚHAT!

Mgr. Kateřina Hegedüsová 
Kliniku léčebné rehabilitace FNO

VÝZVA! Zaběhněte si maratón!

Účastníci měli možnost během kurzu sledovat „live surgery“.

Pojďte si s námi zaběhnout maratónskou štafetu!
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Je pro mě odměnou pracovat s těmito lidmi...
Poslední větší článek s Bc. Janou Jurčíkovou, 
vrchní sestrou Centra plastické chirurgie a chirur-
gie ruky, jste mohli v Nemocničních listech číst 
zhruba před deseti lety. Tehdy paní Jurčíková 
seznamovala čtenáře na stránkách novin s nově 
vznikajícím Oddělením centrálního příjmu, kde 
působila od roku 1997 do roku 2002 jako vrchní 
sestra. „Celý můj profesní život je spojen s touto 
nemocnicí,“ prohlašuje s úsměvem paní Jurčíko-
vá, která po střední škole v roce 1976 nastoupila 
do Popáleninového centra, kde pracovala až do 
mateřské dovolené. „Vzpomínám si na svou prv-
ní noční směnu na tomto oddělení, kterou jsem 
téměř celou proplakala. Tenkrát k nám přivezli pa-
cientku s popáleným obličejem. Nebyla to vůbec 
jednoduchá práce a dodnes není.“ Po mateřské 
dovolené nastoupila paní Jana na chirurgii do funk-
ce staniční sestry. Pak následovalo přestěhování 
oddělení do Poruby na Traumatologické centrum  
a následně na již vzpomínané Oddělení centrálního 
příjmu, u jehož zrodu doslova a do písmene stála. 
„Lákala mě tato nová a velmi těžká práce. V tomto 
oddělení netušíte, co vás za minutu čeká, pacienty 
přivážejí ve dne v noci, a to s nejrůznějšími pora-
něními. Byla to pro mě krásná a nezapomenutelná 
zkušenost. Byli jsme prvním centrálním příjmem  
v republice, neustále jsme něco budovali, zkouše-
li, vylepšovali… A pak mi došla inspirace a rozhod-
la jsem se pro změnu,“ pokračuje paní Jana. Od 
roku 2002, kdy dokončila také bakalářské studi-
um Ošetřovatelství a managementu, působí jako 
vrchní sestra v Centru plastické chirurgie a chirur-
gie ruky. „Určitě je zde mnohem klidněji, ale prá-

ce je stejně 
náročná jako 
všude. V sou-
časné době 
zde máme na 
třech smě-
nách čtrnáct 
sester, jednu 
ošetřovatel -
ku a tři sani-
tářky. Pečují 
nejen o běžný 
chod oddělení  
a ambulanci, 
ale musí zajis-
tit také před-
operační péči 
a v případě 
samoplátců, 
jejichž počet 
se v poslední době navýšil téměř o 100 procent, 
i bezprostřední pooperační péči, což není vůbec 
jednoduché,“ pokračuje vrchní sestra centra. To 
se zabývá léčením vrozených a získaných vad, 
viditelných deformit ruky, řeší poúrazové stavy  
i operativu kožních nádorů benigní i maligní pova-
hy, včetně krytí defektů po odběru a následných 
pooperačních úprav. Řeší se zde poranění šlach, 
cév a nervů ruky. Centrum zajišťuje i 24hodinovou 
replantační pohotovost pro úrazy ruky. Kromě ji-
ného se zde provádí i estetické úpravy obličeje, 
korekce nosu, boltců, zmenšovací i augmentační 
operace prsou, břicha a další. „Občas, když vidím 

nejrůznější vrozené vady nebo úrazy, za které lidé 
ani nemohou, mě opravdu mrzí, když k nám pak 
přijde mladý, zdravý a krásný člověk, jenž riskoval 
své zdraví jen kvůli tzv. zkrášlování jako je teto-
vání, piercing a jiné. Ale prostě je taková doba.“ 
Na svou práci na této klinice se vrchní sestra Bc. 
Jana Jurčíková dívá pozitivním pohledem… „Je 
zde skvělý kolektiv lidí, který svou práci vykonává 
profesionálně a zároveň srdcem. Je pro mě doslo-
va odměnou s těmito sestrami i lékaři pracovat.  
A tak bych jim všem ráda touto cestou poděkovala 
za jejich skvělou práci.“   - hal -

Už po prvních hodinách praxe jsem věděla,  
že tu nejsem do počtu
Klinika onkologická FNO je největším onkologic-
kým pracovištěm na severní Moravě. Disponuje 
nejmodernější technikou a týmy odborníků zamě-
řenými na jednotlivé diagnózy. V roce 2006 získala 
statut Komplexního onkologického centra a patří 
do sítě třinácti specializovaných center v Čes-
ké republice. V roce 2009 navíc prošla celkovou 
rekonstrukcí. Pokoje pro pacienty jsou mnohem 
komfortnější, zajišťují potřebnou intimitu. Prostory 
ambulance i úseku ozařoven a čekárny se rozzářily 
světlem a barvami. Čekající pacienti mají možnost 
WiFi připojení na internet, mohou sledovat tele-
vizi. 
„Klinika je rozdělena do tří úseků. Prvním je  

ambulantní část, kde jsou odborné ambulance  
a chemoterapeutický stacionář, druhým lůžková 
část, kde na třech standardních stanicích je cel-
kem 66 lůžek a posledním úsekem jsou ozařovny. 
Ty jsou vybaveny nejmodernější ozařovací tech-
nikou, která je dostupná pro všechny pacienty,“ 
popisuje rozčlenění Kliniky onkologické FNO její 
vrchní sestra Mgr. Erika Hajnová Fukasová, rodač-
ka ze slovenského Brezna. Ta se ke zdravotnictví 
dostala zcela náhodou... „Po vystudování gymná-
zia v Brezně v roce 1992 se mi nepodařilo dostat 
se na právnickou fakultu. Má kmotra mi tenkrát 
navrhla nástavbové studium SZŠ v Rožňavě, kte-
ré jsem ukončila v 1994. Už po prvních hodinách 

praxe jsem věděla, že tento 
obor je pro mě ten správný, 
že ve škole ani v nemocni-
ci nebudu jen do počtu,“ 
konstatuje s úsměvem paní 
Erika, která na onkologickou 
kliniku nastoupila hned po 
škole v roce 1994 a půso-
bila zde snad již ve všech 
odděleních. V roce 2007 
se pak stala staniční sest-
rou JIP Kliniky onkologické,  
o dva roky později staniční 
sestrou standardního od-
dělení A1 a po rekonstruk-
ci oddělení A5. Od června 
2010 působí ve funkci vrch-

ní sestry této kliniky. V současné době velí 80 li-
dem z řad sanitářů, ošetřovatelek, zdravotnických 
asistentů, sester a radiologických asistentů. 
„Práce na klinice je velice náročná po fyzické, 
ale především po psychické stránce. Sestry musí 
být velmi empatické, klidné a vyrovnané. Mnoho 
lidí považuje onkologii za morbidní obor, jejich 
představa je, že v naší klinice pacienti většinou 
umírají, že je to smutné oddělení. Není tomu tak. 
Optimismus a dobrá nálada jsou na oddělení na 
denním pořádku, dalo by se říct, že obojí máme 
přímo naordinováno. Pacienti samotní nám dopl-
ňují palivo... Pro personál je nesmírným potěšením  
a radostí, když se přijde vyléčený pacient pochlubit  
s dobrými výsledky. Je pravda, že občas se dosta-
ví smutnější chvíle, ale to asi na každém odděle-
ní.“ Klinika onkologická je jedním z mnoha praco-
višť, kde je neustálé vzdělávání personálu doslova 
povinností. I proto velká část zaměstnanců absol-
vovala vysokou školu, stejně jako paní Erika, která  
v roce 2009 dokončila magisterské studium na JLF, 
Ústav ošetrovateľstva v Martine. „Vzdělání nelé-
kařských zdravotnických pracovníků však nekončí 
střední nebo vysokou školou, musejí se vzdělávat 
opravdu po celý život. Různé ošetřovací, ozařovací 
techniky a metody jdou tak dopředu, že je nemož-
né zůstat jen s informacemi ze studií,“ uzavírá 
naše povídání paní Hajnová Fukasová, podle níž 
je při této profesi více než důležité umět vypnout  
a odreagovat se. Ji samotnou doslova „energetic-
ky nabíjí“ rodina a zázemí ze strany manžela. 
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n Prodám družstevní byt 2+1, 44 m2, J. Maluchy, 
Ostrava-Dubina. Původní stav, letos proběhne vý-
měna oken. Cena 490 000 Kč. 
Kontakt: 605 990 541.

n Prodám byt 3+1 s balkonem v 5. patře, v Ostra-
vě- Zábřehu, po částečné rekonstrukci. 
Cena 1 000 000 Kč. Kontakt: 608 316 899.

n Pronajmu byt 3+1 v Ostravě, Mánesova ulice, 
blízko bývalého kina Máj, 70 m2, po rekonstrukci, 
zařízený. Volný od září 2011. Kontakt: 604 460 004. 

n Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 3+1 v Zá-
břehu, ulice Volgogradská, klidná lokalita v blíz-
kosti řeky Odry. Dobrá dostupnost MHD, škola, 
školka atd. Byt je částečně vybaven (možno po-
nechat), jedná se o malé bytové družstvo, slušný 
nájemce podmínkou. Nájem 4000 Kč + inkaso. 
Kontakt: 732 533 416.

n Prodám útulný byt 3+1 v osobním vlastnictví  
v Ostravě-Porubě. Dům je po revitalizaci, byt po 
celkové rekonstrukci. Luxusní koupelna s vířivou 
vanou, klidná lokalita. Nájem 3 700 Kč/měsíc, cena  
1 100 000 Kč (cena k jednání). Kontakt: 775 342 123

n Prodám RD 5+1 s garáží v klidné lokalitě obce 
Pustá Polom, 15 km od Poruby. Dům je po cel-
kové rekonstrukci, zdi cihlové, zateplení polysty-
renem, část domu podsklepená. Obytná plocha 
160 m2, navíc velká půda s možností vestavby 
podkrovních místností. Topení plynovým kotlem, 
vytápěné podlahy, vodovod obecní, za domem 
studna, zahrada 900 m2 s pergolou a krbem. Cena 
k jednání 3,4 mil. Kč. Foto na www.gelnarova.cz/
dum. Kontakt: 553 776 404.

n Nabízím levný podnájem. Hledám spolubydlící/
ho do bytu v Ostravě-Dubině u Intersparu. Je mi 
29 let, muž. Za 3600 Kč nabízím samostatný pokoj 
v relativně novém, čistém, vybaveném bytě 2+1. 
V nabízeném pokoji je vestavěná skříň, TV, audio. 
Za 150 Kč navíc možnost využívat internet. MHD 
3 minuty, v blízkosti veškerá občanská vybave-
nost, lesopark Bělský les k relaxaci. Pokud mož-
no nekuřáci. Velmi vhodné pro studenty. Kontakt:  
734 546 987, e-mail:menymahony@seznam.cz.

n Pronajmu zařízený byt 3+1 v Ostravě-Porubě, 
poblíž krytého bazénu. Dům je po celkové rekon-
strukci. Klidné prostředí. Kontakt: 604 788 266.

n Pronajmu družstevní byt 2+1, 56 m2, v Ostravě 
-Porubě, na Nábřeží SPB (mezi Domovem sester 
a Obloukem), plně zařízený (bez balkonu), 5. patro 
s novým výtahem, nová dřevěná eurookna, cihlo-
vý dům, slunný s pěkným výhledem. V koupelně 
vana. Cena bez služeb 7000 Kč (služby ČEZ + 
RWE cca 670 Kč/měs.). Kauce 14 000 Kč. Kontakt: 
606 414 843.

Inzerce zdarma

Cestovní agentura Posedlost s.r.o.
www.posedlost.cz

Domov sester – 14. p. 
596 633 291, 774 784 094

Díla přinášející radost, dobrou náladu  
a možná i naději a povzbuzení na duši…

Prázdninové měsíce budou v Galerii Ametyst pa-
třit ostravskému Čtyřlístku (centru pro osoby se 
zdravotním postižením), který zde vystavuje pra-
videlně již více než deset let. „Jako každý rok se 
návštěvníci mohou těšit na výtvarné práce klientů, 
které vznikly v letošním roce během arteterapií 
v kreativním ateliéru Čtyřlístku a v ergodílně re-
habilitačního oddělení. Tematicky ani žánrově ne-
jsou nikterak sjednoceny a také použité výtvarné 
techniky se různí podle individuálního zaměření  
a zájmu jednotlivých autorů. Někteří se nechávají 
ve svých dílech volně inspirovat světem a přírodou, 
která je obklopuje, jiní dávají přednost hře barev  
v expresivně laděných obrazech plných nespou-
tané fantazie,“ popisuje nacházející výstavu Mgr. 
Bohdana Rywiková, tisková mluvčí ostravského 
Čtyřlístku. Při vzniku všech děl, která budeme 
moci v galerii vidět, museli jejich tvůrci překonávat 
vlastní zdravotní postižení, aby byli schopni vzít do 
ruky tužku nebo štětec a pustit se do kresby či 
malby. Výtvarná tvorba je pro mnohé z nich ne-
jen vítanou terapií, ale také příjemným způsobem 
relaxace nebo naplněním volného času. Mnohdy 

si dokonce umí pozorněji než zdraví lidé všímat 
zdánlivě obyčejných a všedních maličkostí, které 
v jejich světě mohou nabývat zvláštního významu. 
„Naši klienti vystavují pravidelně v různých výstav-
ních prostorech a galeriích jak v Ostravě, tak mimo 
ni. Někteří z nich dosahují ve výtvarné tvorbě vy-
nikajících úspěchů, dvě autorky v minulých letech 
dokonce získaly cenu hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje za svou tvorbu,“ dodává paní Rywiková. 
Díla klientů Čtyřlístku přinášejí radost, dobrou ná-
ladu a možná i naději a povzbuzení na duši lidem, 
kteří se do fakultní nemocnice přicházejí léčit  
a znovu nacházet své ztracené zdraví. Přijďte  
i vy načerpat sílu a energii z těchto obrazů… Více  
o této organizaci naleznete na www.uspostrava.cz.

NOVÝ RENAULT MÉGANE
JIŽ OD 219 900 Kč 

Cena platí při fi nancování s Renault Finance od 1. 6. do 30. 6. 2011. *Záruka 5 let nebo 100 000 km – platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy fi nancované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO2 115–155 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.

www.autoset.cz

TŘINEC
Lidická 
tel.: 558 323 334–6

FRÝDEK–MÍSTEK, ZELINKOVICE 
Příborská 89
tel.: 558 637 616

OSTRAVA
Michálkovická (směr ZOO) 
tel.: 596 240 474

HAVÍŘOV
Bludovický kopec 
tel.: 596 416 870

AUTOSET CENTRUM ČR PLUS, s. r. o.

LIMITOVANÁ NABÍDKA AUTOSET: 
DOPLŇKY ZA 10 000 Kč ZDARMAZÁMEK ZPĚTNÉHO CHODU, POVINNÁ VÝBAVA A PRYŽOVÉ KOBERCE

V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ: 
• klimatizace • ABS • 6 airbagů • tempomat • záruka 5 let nebo 100 000 km*

V červenci slaví významné životní jubileum 
naši kolegové:  

Marcela Kabeláčová
Ing. Milan Vaštík
Eliška Rusková
Jana Netopilíková
Naděžda Vejčíková
Bc. Marie Lindovská
Jana Kuncová

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši ne-
mocnici vykonali, a do dalších let vám přeje-
me radost a spokojenost v osobním životě.


