
X. SETKÁNÍ pacientů žijících s transplantovaným srdcem 
uskutečněné 16. – 18. září 2022 v Moravském krasu 

(závěrečná zpráva) 
 

V letošním roce 2. července uplynulo již 30 let od provedení první transplantace srdce na 
Moravě, a to v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno.  
Za toto třicetileté období bylo ke dni 14. září 2022 v CKTCH Brno transplantováno srdce 
711 pacientům. V České republice se transplantace srdce provádí jen na tomto brněnském 
pracovišti a v IKEM Praha. V CKTCH Brno jsou prováděny ještě i transplantace ledvin, 
kterých již bylo na tomto pracovišti provedeno na 1625 a transplantace jater na 893.  
V příštím roce uplyne 40 let ode provedení první transplantace jater v ČR, a to právě 
v CKTCH Brno.  
 
Ve dnech 16. – 18. září 2022 v hotelu Panoráma Blansko-Češkovice se uskutečnilo již  
X. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, spojené i se seminářem k 30. výročí 
od provedení první transplantace srdce v Brně (2.7.1992). Organizačně tyto obě akce 
zajistil SPOLEK MARKÉTA, z. s. ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační 
chirurgie Brno a s 1. Interní kardioangiologickou klinikou Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně.  
 

    
    Hotel Panoráma Blansko-Češkovice s panoramatickým výhledem na okolní krajinu  

     
X. setkání se zúčastnilo celkem 135 osob, z toho 128 z České republiky a 7 ze Slovenské 
republiky. Mezi účastníky tohoto jubilejního X. setkání bylo z ČR 58 pacientů po 
transplantaci srdce v CKTCH Brno, 56 jejich rodinných příslušníků, 8 lékařů  



a 8 zdravotních sester z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno. Ze Slovenska se tohoto setkání 
zúčastnil 3 pacienti, kterým bylo srdce transplantováno v Národním ústavu srdcových a 
cévních chorob Bratislava, a.s. a 4 jejich rodinní příslušníci. Všichni tito slovenští účastníci 
tohoto setkání jsou i členy občanského sdružení DAR ŽIVOTA, které sdružuje ve svých 
řadách pacienty s transplantovaným srdcem a jejich rodinné příslušníky z celé Slovenské 
republiky.  
                                                             

        
                                 Transplantovaní i netransplantovaní účastníci setkání 
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V pátek 16. září 2022 přivítal všechny účastníky X. setkání a semináře Ing. František 
Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s., který obě akce i řídil.  
Seminář k 30. výročí, které letos uplynulo od provedení první transplantace srdce 
v Brně se uskutečnil v konferenčním sále hotelu Panoráma Blansko.   
  

                        
Seminář „30 let úspěšného programu transplantace srdce v CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA 
Brno“ byl zaměřen na odborné vzdělávací přednášky, kterých se zhostili:   
   

a) ředitel CKTCH Brno pan doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC, který ve své 
přednášce seznámil účastníky s „Historií a budoucností srdečních transplantací“. 
Hovořil i o tom, že navštívil v Kapském městě nemocnici, ve které 3.prosince 1967 
profesorem Ch. N. Barnardem byla na světě provedena první transplantace srdce.  
V budoucnu by mechanické srdce mohlo částečně nahradit transplantaci srdce. 
Zatím tyto nové generace srdečních čerpadel podporují činnost vlastního srdce, aby 
se nemocný pacient dočkal transplantačního zákroku nebo aby mu prodlužily život, 
pokud se pro něho nenajde vhodné náhradní srdce. Nadějí v léčbě by mohly být 
kmenové buňky, ze kterých by vědci jednou mohli „vypěstovat“ náhradní orgány. 
Zatím se ale podobné experimenty zkoušejí jen v laboratořích.  
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b) paní MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D., kardioložka 1. IKAK FNUSA Brno ve své 
prezentaci „Imunosuprese v toku času“ seznámila účastníky semináře s významem 
nezbytné a účinné léčby imunosupresivními medikamenty u pacientů po 
transplantaci srdce, které zabraňují odvržení nového srdce.  Bez imunosupresivní 
léčby by transplantovaní pacienti nemohli dále žít, tak jako tomu bylo v počátcích 
před jejím užíváním, kdy po transplantaci bez imunosuprese žili jen velmi krátce.  
 

                            
 

c) pan MUDr. Július Godava, kardiolog z I. IKAK FNUSA Brno seznámil přítomné ve své 
aktuální přednášce „Transplantace srdce a COVID-19“ s významem očkování proti 
koronaviru především u pacientů s trvale sníženou imunitou po transplantaci 
orgánu. I když virus slábne, tak ale jeho nakažlivost neklesá. Respiračních virů je 
mezi námi spousta a nebezpečný by mohl být souběh možné kombinace běžné 
chřipky a koronaviru. Zatím se nepotvrdili předpovědi o návratu covidu na podzim 
roku 2022, a to po návratu dětí do škol a obyvatel z dovolených. Je to i výsledek 
vakcinace obyvatel ČR, kdy druhou dávkou je proočkováno 76 % populace 
 a u seniorů dokonce 90 % populace.  
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Semináře 30 let úspěšného programu transplantace srdce v CKTCH Brno se taky zúčastnil pan prof. 
MUDr. Jan Černý, CSc., exředitel CKTCH Brno, jehož zásluhou v roce 1992 toto transplantační 
centrum na Moravě vzniklo a dnes se svou úrovní řadí mezi přední úspěšná světová transplantační 
pracoviště. Podle lékařů program transplantace srdce v České republice limituje nedostatek dárců. 
Česká republika není zemí s vysoce rozvinutým dárcovským programem. V Evropě má nejlepší 
dárcovský program Chorvatsko. Na milion obyvatel tam připadá asi 36 dárců. Ve Španělsku to bylo 
34, 8 a v Belgii 32,9, v Rakousku 22,5 a v ČR 19,8 dárců na milión obyvatel.  Hůř na tom jsou 
v Británii se 17 dárci, na Slovensku s 13, 1 dárci nebo v Německu s 12, 8 dárci. Poslední příčku 
zaujímá Rumunsko se 3,4 dárci a Bulharsko s 0,6 dárci na milión obyvatel.  
 

             
Exředitel CKTCH Brno pan prof. MUDr. Jan Černý, CSc. a současný ředitel CKTCH Brno doc. MUDr. Petr Němec  
 
 
 
 

NOVÉ RODNÉ LISTY 
Po odborných přednáškách byly transplantovaným pacientům, kteří se takového setkání 
zúčastnili vůbec poprvé, předány NOVÉ RODNÉ LISTY, a to z rukou těch, kteří se zasloužili  
o jejich předtransplantační péči, provedení transplantace srdce a starají se nyní o ně až do 
konce jejich života.  
Z rukou exředitele CKTCH Brno pana prof. MUDr. Jana Černého, CSc., ředitele CKTCH Brno 
pana doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA, FESC, paní prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., 
FESC, přednostky 1. Interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a pana doc. 
MUDr. Jana Krejčího, Ph.D., zástupce přednosty 1. IKAK FNUSA Brno pro vědu a výzkum 
převzalo 7 pacientů tyto své nové rodné listy. Mají jim připomínat okamžiky znovuzrození 
po úspěšně provedené transplantace jejich nemocného a vyhasínajícího srdce.   
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Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, prof. MUDr. Jan 
Černý, CSc. a doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC při podpisu a předávání nových 
rodných listů  
 

    
                   Milan Bialas                                    Václav Slivka                         Ing. Jaroslav Holub 
 

         
         Ing. Zdeněk Serbousek                     Ing. František Velart                  Lubomír Vencovský        
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Pan Lubomír 

Vencovský nebyl 

v sále při předávání  

RL a focení  

přítomen  

Svůj nový RL si na 

setkání převzal 

dodatečně 



 

                                      
Věra Šindelářová(42) přijala již na tomto setkání i svůj druhý rodný list. Vlastní srdíčko ji 
sloužilo do jejich 17 let. Transplantované první darované srdce ji sloužilo dalších 24 let a 
10.10.2021 přilaja druhé darované srdce. Janu Kiedroňovi (37) jeho vlastní srdce sloužilo 
do jeho 10 let a po dalších 12 letech přijal 12.1. 2007 retransplantací druhé darované srdce 
a rodný list obdržel již na IX. setkání v Peci pod Sněžkou. Oba obdrželi symbolicky „další 
srdce“  z čokolády pro případ další retransplantace.  
V CKTCH podstoupilo druhou transplantaci srdce u jednoho pacienta (retransplantaci) 
za 30 let úspěšného programu transplantace srdce 6 pacientů, z toho 2 ženy a 4 muži.      
 

Ocenění „Zlaté srdce“  
 
SPOLEK MARKÉTA, z. s. uděluje lékařům, zdravotním sestrám a jiným osobám při jejich 
významných životních, pracovních příležitost a zásluh vyznamenání „Zlaté srdce“.  
Na tomto setkání na návrch přednostky 1. Interní kardioangiologické klininiky FN u sv. 
Anny Brno paní prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., FESC obdržela „Zlaté srdce I. stupně“  
staniční sestra lůžkového oddělení 32 této kliniky paní Hana Frolková, a to při příležitosti 
jejího životního jubileu 60 let, kterého se dožila  14. září. 2022:  
 

                                      
Paní Hana Frolková nastoupila do nemocnice již v 16 letech, a to nejdříve jako uklizečka. 
Po absolvování SZŠ Jaselská v Brně v roce 1983 nastoupila na lůžkové oddělení 32,  
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působila i v jeslích a na zubním oddělení MÚNZ. Až jí děti vyrostly, tak se v roce 2005    
vrátila do třísměnného provozu lůžkového oddělení 1. IKAK FNUSA, kde dnes pracuje ve 
funkci staniční sestry.  
Toto Zlaté srdce I. stupně obdržela paní Hana Frolková za mimořádně náročnou práci, za 
obětavou péči o pacienty, za neustálé vzdělávání a zájem o nové metody uváděné do 
praxe v oboru ošetřovatelské péče.    

                             
 
 
Na návrh ředitele CKTCH Brno pana doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA, FESC obdržela na tomto 
setkání „Zlaté srdce I. stupně“ vedoucí transplantační koorinátorka CKTCH Brno paní Lenka 
Telecká:  
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Paní Lenka Telecká se narodila 31. 7. 1977 v Novém Městě na Moravě. Nyní s manželem a 
dvěma syny žije v Chudčicích, vesnici kousek od brněnské přehrady. Její rodina je hudební 
rodinou, kdy její manžel je vystudovaný klavirista na cimbál, starší syn studuje na 
konzervatoři housle. Paní Telecká taky od svého dětství hrála na cimbál, nicméně po 
narození synů a pro pracovní vytížení již na cimbál hrát přestála. Nejmladší syn velmi rád 
hraje divadlo a taky aktivně sportuje. V pozici transplantační koordinátorky pracuje již  
20 let a vedoucí transplantační koordinátorkou CKTCH Brno je od roku 2019.    
 
Paní Lenka Telecká obdržené Zlaté srdce považuje jako ocenění práce celého kolektivu 
transplantačních koordinátorek CKTCH Brno.  Na setkání s ní byla taky přítomna její 
kolegyně Jitka Lukešová, Dis.  
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SPOLEK MARKÉTA, z.s. na tomto X. setkání taky udělil „Zlaté srdce I. stupně“ panu  
prof. MUDr. Jiřímu Vítovci, CSc., zástupci přednostky 1. IKAK FNUSA Brno pro školství, a to   
za jeho mimořádné pracovní úspěchy a celoživotní přínos v oboru kardiologie a 
farmakologie.Vzhledem k tomu, že pan prof. Jiří Vítovec byl v době X. setkání na zahraniční 
dovolené, bude mu toto ocenění předáno dodatečně při vhodné příležitosti.   
 

                                      
 
Pan prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. se narodil 25. 2. 1951 v Brně. Po studiu na SVVŠ 
místo studia matematiky, kterou učil  na VUT Brno jeho děda prof. Klapka, absolvoval 
lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně. Po promoci v roce 1975 je jeho další 
kariéra spojena výhradně s působením ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Brno, ve které 
působí nepřetržitě 46 let. Nejprve pracoval na I. interně na JIP, na které byl zaškolován 
bývalým prezidentem ČKS doc. MUDr. Václavem Chaloupkou, CSc. V roce 1981 přijal 
nabídku dělat klinickou farmakologii na II. chirurgické klinice, kde se seznámil se svým 
učitelem, vzorem a přítelem prof. MUDr. Milošem Štejfou, DrSc. Na této klinice se 
seznámil taky s prof. MUDr. Jindřichem Špinarem, CSc., kdy se oba soustředili na 
kardiovaskulární farmakologii, intenzivní kardiologickou léčbu, na patofyziologii, 
diagnostiku a léčbu srdečního selhání a na hypertenzi. Oba se vzájemně natolik 
podporovali a inspirovali, že se následně stali přednosty kardiologických klinik. Prof. 
Vítovec ve FN u sv. Anny Brno a prof. Špinar ve FN Brno-Bohunice.  
Prof. Vítovec 1.interní kardioangilogickou kliniku FN u sv. Anny Brno vedl od roku 2002 do 
roku 2012, kdy vedení této kliniky po něm převzala paní prof. MUDr. Lenka Špinarová, 
Ph.D., FESC.  
Docentem vnitřního lékařství se stal v roce 1996 a profesorem vnitřního lékařství v roce 
2001. V letech 1997 - 2003 vykonával i funkci proděkana LF MU Brno.  
Publikoval přes 25 knih, více než 40 článků v zahraničí a více než 700 článků v tuzermsku. 
S profesory Špinarovými a dalšími spoluautory napsali 3 vydání Farmakoterapie 
kardiovaskulárních onemocnění (2000, 2004, 2017) a 2 vydání Léčby kardiovaskulárních 
onemocnění (2018, 2020).  
Byl mu udělen titul Fellow Evropské kardiologické společnosti (FESC) a byl taky 
koordinátorem několika velkých mezinárodních klinických studií, které zásadně ovlivnily 
kardiovaskulární farmakologii. Po celý život hodně sportoval, věnoval se judu, v němž byl 
dvakrát akademickým mistrem Moravy. Pravidelně jezdí na hory lyžovat a velmi rád 
cestuje. S prof. Vorlíčkem, bývalým rektorem MU Brno, byl i pod Mount Everestem. 
Přestože viděl kus světa, tak jeho nejoblíbenějším místem je rodinná chalupna na 
Bredůvce, která je částí obce Nekoř v okrese Ústí nad Orlicí s 63 obyvateli.                           10                    



Největší radost má ze svých dvou dětí z prvního manželství a tří vnoučat. V roce 1989 se 
oženil podruhé se svou současnou manželkou Lenkou, se kterou se seznámil na II.interní 
klinice, kde byla staniční sestrou na dialýze a která mu pomohla s výchovou jeho dětí po 
tragické smrti jeho první ženy Evy. 
Prof. Vítovec je od roku 2011 čestným členem České kardiologické společnosti, v roce 2016 
získal cenu Jihomoravského kraje v oblasti lékařské vědy a farmacie, v roce 2018 Zlatou 
medaili Veterinární a farmaceutické společnosti, v roce 2019 pamětní medaili Lékařské 
fakulty Masarykovy university Brno.  
Česká lékařská společnost Jana Evengalisty Purkyně udělila prof. MUDr.Jiřímu Vítovci, CSc. 
titul „Čestný člen České internistické společnosti ČLS JEP“. Členem této společnosti je již 
40 let a přes 20 let pracuje ve výboru této společnosti. ČLS JEP je spolek sdružující lékaře, 
farmaceuty a další osoby pracující ve zdravotnictví a příbuzných oborech, který má více jak 
37 000 členů.  
 
Krédem prof. MUDr. Jiřího Vítovce, CSc. je: „Nesmíme nikdy zapomenout na lidský přístup 
k nemocnému“.  
 
„Vím, že přijde den, kdy se člověk trpící neznámou chorobou odevzdá do rukou fyziků.  
Ti si jej na nic nezeptají, odebrou mu krev, stanoví různé veličiny, navzájem je vynásobí, 
všechny výsledky pak zkontrolují dle logaritmických tabulek a jedinou tabletou 
nemocného vyléčí. Já ale, pokud onemocním, raději navštívím nějakého starého doktora. 
Ten mne prohlédne, poslechne, nahmatá puls, prohmatá břicho. Pak si zapálí dýmku, 
odkašle si, podrbe se na bradě a usměje se na mne, aby zmírnil mou bolest.  
Vážím si vědy, ale také lidské moudrosti.“                              Antoine de Saint-Exupery  
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Transplantace srdce a mateřství 
 
Na tomto setkání byly přítomny dvě transplantované ženy, jejich manželé, dcery a taky 
babičky. Obě ženy toužily po dítěti, ale uvědomovaly si jak rizikové je těhotenství a porod 
u ženy s transplantovaným srdcem. Proto zvolily narození díděte za pomoci náhradní 
matky. Obě mají dnes své zdravé dcery a těší se s rodinou z jejich růstu a výchovy.  
 

     
 Eva Cieslerová, rozená Jirkalová, se svou dcerou Malii, narozenou 1. 2. 2021, manželem 
Danem a babičkou Janou Jirkalovou, rovněž s transplantovaným srdcem. Náhradní matkou 
jí byla její starší zdravá dcera, která již vychovává své dvě děti a které si sama porodila. 
 

  
 Rodina Ing. Stanislava Rippla (39) a jeho transplantované manželky Vladimíry (31),  
se dvěma jejich dcerami. Starší Lilien, narozená 27.2.2014 a mladší Malia, narozená 
19.12.2020.Obě dcery se narodily náhradní matce, kterou byla a je jejich skvělá 
kamarádka.                                                                                                                                             12 



 Ocenění lékařů a zdravotních sester 
                               
Na tomto jubilejním X. setkání za účasti lékařů a zdravotních sester z CKTCH Brno, 
z 1.IKAK FN u sv. Anny Brno a z FN Banská Bystrice obdrželi lékařky a zdravotní sestry kytičku růží a 
s lékaři i symbolické 700. srdce, kterých bylo transplantováno v CKTCH Brno za 30 let (1992–2022): 

 
 

              
            Jana Pelíšková, bývalá zdr. sestra na lůžkovém       Andrea Zelinková, bývalá zdr. sestra na lůžkovém 
             odd. 32 1. IKAK FNUSA Brno                                         odd. 32 1. IKAK FNUSA Brno a dnes asistentka  
                                                                                                         revizního lékaře VZP v Brně 
 
 

                  
            Renáta Staňková, zdr. sestra kardio-katetrizační                Jana Buřilová, zdr. sestra, která dříve pracovala v CKTCH 
                RTG laboratoře CKTCH Brno                                                     a dnes pracuje v Alzheimer centru v Újezdu u Brna 
 
 
 

                    
             Mgr. Monika Černá, vedoucí sestra 1. IKAK             Jitka Lukešová, Dis., transplantační koordinátorka 
                FN u sv. Anny Brno                                                        CKTCH Brno                                                                   13    



 
 

                 
            Mirka Husáriková, zdravotní sestra anesteziologie         Lenka Telecká, vedoucí transplantační 
            a intenzivní medicíny ve FN Banská Bystrica                     koordinátorka CKTCH Brno       
            a členka OZ DAR ŽIVOTA                            
 
 

                      
           Hana Frolková–staniční sestra lůžkového odd.  32         Jana Boucníková – zdravotní sestra z lůžkového 
           1. IKAK FNUSA Brno                                                               oddělení 32 1. IKAK FNUSA Brno  
 
 
 

                        
             Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC                       prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC  
             ředitel CKTCH Brno                                                                přednostka 1. IKAK FN u sv. Anny Brno 
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     Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., zástupce přednosty          MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D., kardioložka  
     1.IKAK FNUSA Brno pro výzkum a vědu                             1. IKAK FNUSA Brno 
     a náměstek ředitele FN u sv. Anny Brno pro vědu 
     a výzkum 
 
     
   

             
     MUDr. Július Godava, kardiolog 1. IKAK FNUSA Brno           prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., kardiolog 
                                                                                                               1.IKAK FNUSA Brno  
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      Členové Občanského sdružení DAR ŽIVOTA, organizace sdružující pacienty žijící 
     s transplantovaným srdcem v Národním ústavu srdečních a cévních chorob (NÚSCH)  
     Bratislava, a.s., ale v minulosti i v CKTCH Brno a jejich rodinné příslušníky, kteří se  
     účastní našich setkání a členové našeho spolku zase jejich setkání na Slovensku:   
 

            
        Zleva: paní Magdaléna Hromníková, paní Anna Masláková, paní Mirka Husáriková,  
                    Ing. Šfefan Maslák (HTx), Ivan Husárik (HTx). 
                    Setkání se ještě zúčastnili manželé Ing. Olga Bencová (Htx) a její manžel Ing. Dezider Benc, 
                    kteří ze Zvolenu pro páteční dopravní špičku přijeli na toto setkání později.   
 

           
         Krakonošovy pohádky a jiné                          Ing. Štefan Maslák, místopředseda OZ DAR ŽIVOTA 
         obdrželi všichni slovenští přátelé                                    se sídlem v Dubnici nad Váhom 
         pro zvýšení znalosti češtiny ve SR 
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  VALNÁ HROMADA SPOLKU MARKÉTA, z. s. 
 
V rámci tohoto X. setkání se taky konala ve velkém konferenčním sále hotelu Panoráma 
Blansko Valná hromada členů SPOLKU MARKÉTA, z. s. Po dvou covidových letech 2020–
2021, kdy se valné hromady tohoto spolku konaly jen elektronickou cestou, se tentokrát již 
tato valná hromada konala za osobní účasti členů tohoto občanského spolku. Z 82 členů 
spolku bylo na této již V. valné hromadě přítomno 51 členů, tj. 62 % a tím bylo i její jednání 
schopné usnášení. Na svém jednání přijala výroční zprávu o činnosti spolku za období 
od IX. setkání, které se uskutečnilo v září 2021 v Peci pod Sněžkou, zprávu o hospodaření a 
účetní závěrku za rok 2021, rozpočet a plán činnosti na rok 2023 a usnesení. Zpráva 
z jednání V. valné hromady SPOLKU MARKÉTA, z. s. je popsána v samostatné zprávě o 
konání valné hromady tímto spolkem a je taky zveřejněna ve sbírce listin KS Brno.  
 

 SPOLEČENSKÝ PÁTEČNÍ a SOBOTNÍ VEČER            
 
Tradičně na všech setkáních se koná vždy v pátek a v sobotu večer za hudebního 
doprovodu společenský večer. Účastníci setkání mají zase možnost se po roce znovu 
společně setkat, pobavit se o svých zážitcích, starostech a radovat se ze života. Pro mnohé 
je to taky příležitost, aby si alespoň jednou ročně i zatančili, strávili chvíle radosti, 
spokojenosti a pocitu v životě, kdy mohou na okamžik zapomenout na své starosti. A to 
v kruhu těch, se kterými prožili v CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno chvíle čekání na své 
znovuzrození. Rovněž setkání pacientů se svými lékaři a zdravotními sestrami právě mimo 
nemocniční prostory posiluje jejich tolik potřebnou vzájemnou důvěru.  
 

     
 

       17  
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Návštěva MORAVSKÉHO KRASU – Punkevní jeskyně a Macochy 
 
V sobotu 17. září 2022 byla pro téměř všechny účastníky setkání uhrazena SPOLKEM MARKÉTA, z.s. 
prohlídka Punkevní jeskyně. Účastníci setkání svými automobily přijeli od hotelu Panoráma na 
parkoviště Skalní Mlýn, odkud je turistický vláček odvezl až ke vchodu do Punkevní jeskyně, jejíž 
prohlídku absolvovali ve dvou skupinách v čase 8.00 a 8.40. S průvodkyněmi si měli možnost tuto 
jednu z nejkrásnějších krápníky zdobených jeskyní u nás projít po cestičkách a řadě schodů.  Na 
závěr prohlídky se svezli i v lodičkách po řece Punkvě, která touto jeskyní protéká. Mnozí vyjeli i 
lanovkou od vchodu Punkevní jeskyně na horní můstek nad propastí Macocha, ze kterého se otvírá 
dech beroucí pohled na její dno. Hloubka její suché části je 138,4 m a na jejím dně se nachází Horní 
macošské jezírko s hloubkou 11 m a Dolní macošské jezírko s hloubkou 50 m.   
Mnozí si tak připomněli své chvíle, kdy zde byli na prohlídce ještě v době školní docházky a jiní, 

kteří zde byli na prohlídce vůbec poprvé si odnesli krásný zážitek na celý život. 
                 

    
  Vstup do Punkevní jeskyně                               Jindřich Wankel, nar. 18.7.1821 v Praze 
                                                                                lékař, badatel a otec moravské archeologie 
 

    
 Turistický vláček přepravující osoby z parkoviště              Lanovka umožňující výjezd od vstupu do Punkevní 
 Skalní mlýn až ke vstupu do Punkevní jeskyně                   jeskyně na horní můstek propasti Macocha 
 z ekologických důvodů a ochrany CKO Moravský kras 
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                                                        Krápníková výzdoba Punkevní jeskyně 
 

 
              Pohled účastníků setkání ze dna Macochy na dolní můstek propasti 
 

                  
                                           Dolní macošské jezírko s hloubkou 50 m                                              20                                                        



  Prohlídka a výstup na ROZHLEDNU VESELICE-PODVRŠÍ  
 
  V sobotu 17. září 2022 odpoledne si řada účastníků setkání nenechala ujít taky prohlídku  
  rozhledny Veselice-Podvrší, vzdálené od hotelu Panoráma cca 2,5 km. Rozhledna a  
  telekomunikační věž se nachází na vrchu Podvrší (589 m. n. m) již od roku 2001.  
  Po točivých 168 schodech, linoucích se směrem vzhůru jako had, se dostanete na této  
  rozhledně na plošinu ve výši 32 m nad zemí. Málokomu se po tomto výstupu nezatočí   
  hlava. Odměnou mu je ale pak pohled na celé území CHKO Moravský kras, ba co více: 
  při výborné viditelnosti lze spatřit i chladící věže jaderné elektrárny Dukovany a Pálavské 
  kopce u Mikulova.  
  Průvodcem krajinou od hotelu až k rozhledně a zpět byla všem účastníkům této vycházky  
  paní Mgr. Marie Němcová, manželka ředitele CKTCH Brno, kteří bydlí ve svém rodinném domku 
  cca 300 m od hotelu Panoráma. Paní Mgr. Němcová na sebe navíc prozradila, že dříve dělala 10 let  
  i průvodce v Punkevních jeskyních.   
  Zájemci o výstup na tuto rozhlednu k ní nejdříve prošli vedle lesa polní cestou lemovanou 
  mladými stromy, vysázenými zde významným osobnostem. Má zde vysázený strom 
  i doc. MUDr. Petr Němec, CSc. nebo taky Ludvík Daněk, olympijský vítěz v hodu diskem  
  a rodák z nedalekých Hořic, po kterém je taky pojmenován sportovní areál v Blansku.  
   Lesní cestou se pak skupinka zájemců o tuto rozhlednu dostala až k samotné rozhledně.  
   Výstup na rozhlednu, cesta k ní i zpět proběhla bez deště, který se spustil až 10 minut  
   po návratu účastníků na hotel.      
    

                        
 

                                
                      Strom Ludvíka Daňka                 Strom doc. P. Němce                                             21 



 
 
                                 Účastníci setkání před rozhlednou a při výstupu na ní 
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Tenisová utkání  
 
V sobotu odpoledne 17. září 2022 si část účastníků setkání – milovníků tenisových her – 
zahrála mezi sebou tenisové dvouhry a čtyřhry na antukových tenisových kurtech ve 
sportovním areálu Ludvíka Daňka v Blansku.  
To, že i transplantovaní pacienti mohou plnohodnotně žít, právě mnozí dokazují při těchto 
sportovních výkonech.  
 
Výsledek tenisových dvouher:  
 

1. Milan Bialas (58) z Darkovic je po Tx 15 měsíců 
2. Jaroslav Lubojacký (62) ze Skřipova je po Tx 10 let 
3. Ing. Stanislav Rippl (39) ze Štáblovic – není Tx  

 
Výsledek tenisových čtyřher:  
 

1. Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., ředitel CKTCH Brno (68) z Češkovic  
a Jaroslav Bílek ze Zlína (73) - netransplantovaní 

2. Milana Bialas (58) z Darkovic a Jaroslav Lubojacký (62) ze Skřipova 
3. Mgr. Ladislav Hajnovič (66) z Brna a Ing. Stanislav Rippl (39) ze Štáblovic 

 
Na všech dosud uskutečněných setkáních vždy tenisové hry organizoval a řídil Ing. Ladislav 
Hajnovič a na tomto setkání obdržel cenu „MISTR TENISOVÉ HRY“.  
 

                      
                      Aktéři tenisových her zleva: doc.MUDr. Petr Němec, CSc., Jaroslav Bílek, 
                      Jaroslav Lubojacký, Milan Bialas,  
                      Dole: Mgr. Ladislav Hajnovič a Ing. Stanislav Rippl                                                 
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POHÁR PRO VÍTĚZE SINGLU             Ladislav Lubojacký a vítěz singlu Milan Bialas  
 

    
           Jaroslav Lubojacký a Milan Bialas                                    doc. MUDr. Petr Němec, CSc. a Jaroslav Bílek 
 

     
  Jaroslav Lubojacký, Milan Bialas, Mgr. Ladislav Hajnovič a Ing. Stanislav Rippl  
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 Jaroslav Lubojacký se svými poháry a medailemi z 2. míst                     Pohár pro Mgr. Ladislava Hajnoviče  
 

Závěr:  
 
V neděli 18. září 2022 po snídani Ing. František Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s. ukončil 
toto setkání. Poděkoval všem za jejich účast na tomto jubilejním X. setkání a semináři, za jejich 
dobré chování, dodržování programu setkání a za skvělou a příjemnou atmosféru vytvořenou 
společně všemi účastníky na tomto setkání.    
Poděkoval i vedení a personálu hotelu Panoráma za jejich poskytnuté služby. Účastníci ocenili 
především úroveň ubytování v tomto renovovaném hotelu s 30. letou tradicí, skvělou stravu a 
možnost využití hotelového wellness provozu, masáží a všech hotelových vnitřních i venkovních 
prostor.    
Letošní rok je rokem, který se vyznačuje řadou mimořádných událostí. 24. února začala válka na 
Ukrajině vyvolaná ruskou agresí, následovaná migrační vlnou způsobenou prchajícími ženami a 
dětmi z Ukrajiny do evropských států. V neposlední řadě je i rokem s vysokou mírou inflace u nás  
i dalších evropských státech a s energetickou a hospodářskou krizí, způsobenou přerušením 
dodávek plynu do Německa a tím i dalších států Evropy smluvených dodávek ruského plynu. 
Vysoké ceny benzínu, nafty, potravin, služeb a elektrické energie, plynu a topení kladou velké 
nároky na obyvatelstvo této země i zemí Evropy, aby se s nimi vyrovnalo.   
Proto předseda spolku v této i finančně nepříznivé společenské atmosféře poděkoval všem 
dárcům, kteří v letošním roce svými finančními dary přispěli k uskutečnění letošního již  
X. setkání a semináře „30 let úspěšného programu transplantace srdce v CKTCH Brno“.  Zvlášť 
poděkoval Nadaci Agrofert, která letos SPOLKU MARKÉTA, z. s. poskytla finanční dar ve výši 
100 000 Kč, aby mohli být tyto akce spolkem v tomto jejich rozsahu uskutečněny a spolek tím mohl 
i transplantovaným pacientům mohl poskytnout příspěvek 800 Kč na částečnou úhradu jejich 
nákladů spojených s tímto setkáním.   
Tomuto setkání přálo i počasí. Teprve v neděli dopoledne, až všichni účastníci z hotelu Panoráma 
Blansko-Češkovice odjížděli domů, tak začalo v této oblasti pršet.  
 
Příští XI. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, jejich rodinných příslušníků, lékařů a 
zdravotních sester se dle přání členů spolku a účastníků setkání uskuteční v hotelu Zámeček 
v Mikulově ve dnech 15. – 17. září 2023.  
 
Zaznamenal Ing. František Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s. 
Fotografie dodali členové tohoto spolku: pan Miroslav Kutílek, paní PhDr. Dagmar Stryjová,          
paní Hana Lubojacká 


