Motto:
Than came the climaxing stroke: PUNCH caricatured me! Yes,
I was a made man now! I could be smiled at, but not laughed at!
Mark Twain, The £ 1,000.000 Bank Note, London, 1893

Pan profesor promine
Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc. (dále jen VP),
pøednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové,
vicepresident IFCC, 5. 7. 1946 - 5. 7. 2006.

- poznal jsem VP nìkdy v r. 1972, kdy nastoupil na kolicí místo pøed atestací z klinické
biochemie I.; zcela zbyteènì, byla to pro nìj ztráta èasu, vìdìl vechno.
- pan prof. Homolka zkouel vdy s potìením polarografii. Pøi atestaci z klinické biochemie II. byl se znalostmi zkoueného VP velmi spokojen A co je to stripping voltametry? VP vìdìl. A co se jí dá stanovit? VP vìdìl. A na co jste zapomnìl? pronesl vítìzoslavnì pan profesor. Kandidát mlèel. No pøece na elezo! Kandidát opìt
mlèel, ale ponìkud rozpaèitì. Pan profesor se toti mýlil, VP ne.
- na semináøi jednoho velmi renomovaného praského kardiologického pracovitì referoval pøednáející o tehdy nedávno popsaném odhadu rozsahu infarktu myokardu na principu
seriového vyetøování CK. V diskusi se pøihlásil - klinické etikety jetì neznalý mladý sekundáø a sdìlil slovutnému auditoriu, e to právì popsal jistý VP z Bruntálu
v posledním èísle Vnitøního lékaøství. V nastalém trapném tichu nìkdo pitl: Kde je
ten Bruntál? Mimochodem: poèítal to na kapesní kalkulaèce Texas Instruments 59, PC
tehdy jetì nebyly.
- údajnì peèe kadoroènì na Vánoce 16 (estnáct) druhù cukroví. Cukroví je prý vynikající, mohl by ale posílat ochutnávku, abychom si to mohli ovìøit a nebyli odkázáni jen na
informace z druhé ruky.
- umí nepøekonatelnì smlouvat. Pøed zamýleným nákupem fotoaparátu v New Yorku mne
pøed vstupem do obchodu poádal, abych mu vdy nìco øekl èesky a tahal ho pøitom
z obchodu za ruku ven. Bylo to fascinující divadlo: pùvodní cena fotoaparátu byla 80 dolarù, skonèil na 35, ale k fotoaparátu jsme pøibrali jetì jeden prstýnek za 100 dolarù
a dva pøívìsky po 40 dolarech. Zcela vyèerpaný majitel obchodu sáhl do chladnièky
pro Cocacolu a vichni tøi jsme doplnili zásoby tekutin. Potøebovali jsme to.
- pøed léty jsme spolu letìli do Tokia. Mùj kufr ale doletìl do Venezuely, aby pak do
Tokia dorazil s jednodenním zpodìním. Tak se stalo, e jsem veèer po pøíletu potøeboval holicí strojek, ponoky, spodní prádlo a koili. Ve jsem snadno - na úèet Lufthansy koupil v hotelovém butiku, jen rukávy vech japonských koil mi dosahovaly stìí
k loktùm. VP mi nezitnì nabídl jednu ze svých koil, bledìmodrou pilotku s nárameníky a kapsami, perfektnì vyehlenou. S povdìkem jsem ji pøijal. Po návratu do Prahy
jsem ji stejnì peèlivì vypral, vyehlil a poslal do HK. Obratem ji poslal zpìt, e prý
to není ta jeho. Mám nìkolik bledìmodrých pilotek, on nepochybnì také. Následovala výmìna koil mezi Prahou a HK. Nemám ádné pochyby, vimnìte si: chodí v mé koili.
- je-li pøi atestaci ji nepochybné, e kandidát dostane výbornou s pochvalou, zpestøují si
nìkdy èlenové komise stereotyp zkouky kladením dalích otázek, aby v ji oboustran36
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nì uvolnìné atmosféøe - se souhlasem kandidáta - zkusili, zda je vùbec nìco, co by nevìdìl. Za více ne tøi desítky let se jen tøikrát nepodaøilo takto kandidáta poloit na lopatky. Vìdìli vechno. Vichni tøi ale pozdìji dopadli dost patnì: první podlehl své
lásce k výpoèetní technice a informatice, opustil medicínu, vystudoval ekonomii a finanènictví, aby se nakonec stal øeditelem první banky, která u nás zkrachovala. Dalí dva
dopadli snad jetì hùø: jeden se stal pøedsedou Èeské spoleènosti klinické biochemie
a druhý vicepresidentem IFCC.
-

..a nakonec a nejvíce (last but not least) je tøeba podìkovat presidentu EUROMEDLABU 2001 panu prof. Palièkovi, který s energii døevorubce (lumberjack´s
energy) a nìností pohánìèe otrokù (smartness of a slavecommander) byl hnacím motorem (driving machine) pøípravy tohoto kongresu (ze závìreèného projevu pøedsedy
organizaèního výboru EML 2001).

- Váení pøátelé !
EUROMEDLAB 2001 skonèil, nebyl neúspìný a vem je nám jasno, co u má VP
v hlavì: dostat do Prahy v dohledné dobì svìtový kongres IFCC. Není pochyb, e
jsme vánì ohroeni, e se nám jedná o pøeití. Vedení jsouce pudem sebezáchovy jsme se
proto vichni rozhodli, e je Tì, Vladimíre, nutno znekodnit.
První, co nás napadlo, bylo nechat Tì zavøít na psychiatrii, kam - vzhledem k rozsahu
Tvých aktivit - nepochybnì u dávno patøí. Bohuel ádné takové zaøízení u nás nemá
dost silné møíe, aby nás pøed Tebou ochránilo.
Møíe vyhovující kvality by jistì mìli v zoologické zahradì. Øeditel praské zoo
o Tebe projevil okamitì zájem, protoe takové opoidní species ádná zoo jetì nemá.
Ve bylo na dobré cestì, ale narazili jsme tam, kde to nikdo neèekal: odborová organizace v zajetí chovaných zvíøat byla nekompromisnì proti. Její èlenové byli sice ochotni
skákat i hoøící obruèí, ale jen pøedstava, e by jsi z nich mohl udìlat organizaèní výbor
svìtového kongresu, v nich vyvolávala úzkostnou neurózu.
Dalí alternativou bylo werichovské kdy vykopnout, tak nahoru. Zjistili jsme ale,
e nemáme dost penìz, abychom podpoøili Tvou kandidaturu by i jen na tu nejlacinìjí
pøijatelnou funkci ve veøejné správì nebo v politice.
Zbývá nám jediné, ale dìjinami lidstva spolehlivì ovìøené: je tøeba Tì pomluvit tak, e
od Tebe ani pes suchou kùrku nevezme, nemluvì o tom, e by Ti nìkdo svìøil poøádání
svìtového kongresu. Zaènìte proto vichni VP pomlouvat, ikovnì, jemnì, poouchle,
v náznacích, jen tak málo, aby se mu nic (alovatelného) nestalo, pomlouvejte vytrvale, systematicky, nekompromisnì a nelítostnì. Vai fantazii se pøitom meze nekladou.
A buïte neúprosní, víte co by nás jinak èekalo. ádné slitování s Palièkou, pomlouvejte,
pomlouvejte, pomlouvejte. Dost bolo Palièky. Chceme pøeít !
Vladimíru Palièkovi, emeritnímu presidentu EUROMEDLABu 2001 s láskou napsali po
skonèení kongresu vichni èlenové organizaèního výboru EML 2001.
- britský následník trùnu se nepochybnì ji jako VIP narodí, nìkdo se VIP stane. Nemùe být pochyb, e VP se ji v mladistvém vìku edesáti let stal VIP èeské a svìtové
klinické biochemie. Mìl to ovem ponìkud usnadnìno: staèilo mu jen nenápadnì vsunout
mezi své iniciály jedno velké písmeno I.
VIP VP napsali jeho (radìji) anonymní a ponìkud - ale s láskou - zlomyslní pøátelé.
Ad multos annos, Vladimíre!
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