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Nejdůležitější je rozhodnout se

Student 4. ro?níku Všeobecného léka?ství Martin Vidli?ka píše povídkovou reportáž o letošním dni
otev?ených dve?í. Lí?í v ní akci z pohledu absolventa, který vzpomíná, jak poprvé navštívil fakultu coby
uchaze?...

Rok 2054. Vzduchem se ?ítí dopravní plavidla. Náhle ostatní zvuky m?sta p?ek?i?í siréna. Sanitka veze
pacientku ve v?ku asi osmnácti let po anafylaktickém šoku, který utrp?la ve školní jídeln?. Její otec, už
klidný poté, co se dívka vzpamatovala po aplikaci adrenalinu, vyptává se léka?e: „Pane doktore, co vás
v?bec vedlo k tomu, dát se na medicínu? To p?ece v?bec není legrace vid?t tohle t?eba i p?tkrát denn?...“
Doktor se zamyslel: „Poprvé jsem se podíval do motolské nemocnice v roce 2019. Vydali jsme se tam, i
když jsme nev?d?li, jestli medicínu chceme studovat...“ A za?al vypráv?t.
***
„‚Tady je tak t?i sta lidí!‘ prohlásil Pavel, m?j nejlepší kamarád, když jsme vešli do atria nemocnice.
,Maximáln? dv? st? osmdesát,‘ namítl jsem. Cestu k posluchárn? lemovali studenti 2. léka?ské fakulty,
kte?í s úsm?vem rozdávali brožury a letáky o studiu. Zadarmo! A když je n?co zadarmo, tak to bych byl
pitomec, abych si to nevzal. Proto než jsme se probojovali k Velké posluchárn?, m?li jsme už papír? plné
ruce.

,Mají to tady opravdu hezký! Ty prostory jsou mnohem lepší,

než m?li v?era na Trojce,‘ konstatoval Pavel. M?l pravdu. Krásu Velké posluchárny jsme ale nemohli pln?
ocenit, protože byla plná odshora až dol?. Lidé sed?li na zemi, na schodech, prost? všude, kde se dalo.
Dole se už chystali ?e?níci. ,Podívej!‘ ukazuji nenápadn? na postavu sedící v jednom z k?esel. ,Ten má
vousy jako Gandalf!‘ Moje uštipa?né poznámky ale velice rychle vyst?ídal údiv, když se Gandalf p?edstavil
jako profesor Kodet a rozhovo?il se o p?ijímacím ?ízení na 2. léka?skou fakultu. Ješt? p?edtím ale mluvil
pan d?kan, a dokonce nám zahráli ?ty?i trombonisti.
,Tak tady je to jiný level!‘ ?ekl Pavel. Nev?d?l jsem, jestli sarkasticky. Pár slov sd?lil taky prod?kan pro
v?du profesor Trka. Pavel, který se cht?l v?novat výzkumu, z n?j byl uchvácen. Takže tu poznámku asi
myslel up?ímn?.
Jako poslední promluvil jeden ze student?. To mn? osobn? dalo nejvíc. Ukázal nám hodn? fotek, podle
kterých jsem usoudil, že je to tu jedna party za druhou. ,Podle Adama to vypadalo, že oni se tady snad ani
nic neu?í, jenom si užívají...‘ ?íkám Pavlovi. ,Tak to chceš! U m? mají vyhráno!‘ odpov?d?l. Já jsem si ješt?
nebyl tak jistý. Ale v programu stále bylo spousta možností. Mohli jsme z?stat v posluchárn? na
p?ednášky, podívat se na workshopy o chirurgickém šití anebo si vyzkoušet atmosféru jednoho z odd?lení.
Velkým lákadlem byl virtuální pitevní st?l. Vid?l jsem, jak davy šílely a tla?ily se, aby se na n?j mohly jít
podívat. Proto jsme se radši rozhodli pro exkurzi na odd?lení.

,Já zatím p?jdu zkusit to šití. Pak mi ?ekneš, jaký to bylo,‘

povídá Pavel p?i odchodu o patro níž. Nev?d?l jsem, kde p?esn? se schází skupinka mí?ící na odd?lení.
Zeptal jsem se jednoho ze student?, kte?í se všude kolem otá?eli jako ?íšníci, hezky oble?ení ve fakultním
bílém. Podle cedulky se jmenoval Kuba.
,Ahoj, prosím t?, jak se dostanu na ta odd?lení?‘ Ani nevím jak, zapovídali jsme se o škole, dov?d?l jsem
se mnoho o prvním ro?níku, ?eho se bát a z ?eho naopak nemít strach. Je p?kné vid?t, že lidé jsou tady
komunikativní. Málem jsem proto nestihl svoji skupinku. Na míst? stálo víc než deset student? s cedulemi
jednotlivých odd?lení. Já jsem ale v?d?l, kam chci. Na Kliniku zobrazovacích metod. Jakmile jsem našel
správné stanovišt?, byl jsem p?ekvapený. Tém?? nikdo tady krom? m? nebyl. Zatímco okolní skupiny

?ítaly v pr?m?ru asi patnáct ?len?, my jsme tady postávali ?ty?i. Tím lépe pro nás!
Asi v jedenáct si nás odvedl pan doktor Ro?ek na kliniku. Kdyby m? pak zase neodvedl zpátky,
jednozna?n? bych um?el hlady, ztracen v nekone?ném bludišti motolské nemocnice. Ukázal nám hodn?
zajímavých p?ístroj?, a co bylo pro m? nejd?ležit?jší, jeho vystupování bylo velmi p?íjemné. Na tom mn?
osobn? hodn? záleží. Když chci n?kde studovat, m?li by tam být fajn lidi.

T?sn? p?ed dvanáctou jsme se s Pavlem sešli u metra. ,Tak

co, jaký to bylo?‘ ptám se. Trvalo víc než deset minut, než dovypráv?l, jak skv?lé to bylo, jak dostal poprvé
možnost vyzkoušet si nejen klasické šití, ale i laparoskopii. Nakonec uvid?l i ten slavný virtuální pitevní st?l.
Jen okouzlen? vydechl: ,Je to prost? takový cool st?l...‘ O?i mu zá?ily jako hv?zdy.
Tou samou cestou, kterou jsme ráno p?ijeli do nemocnice, odjížd?li jsme dom?. Ale nebyli jsme stejní.
N?co se zm?nilo. P?edtím jsme nev?d?li, co chceme, a te? jsme oba m?li jasný cíl. 2. léka?skou fakultu!“
***
„Tak takhle n?jak to bylo. Aspo? v mém pam??ovém ?ipu se nachází tahle stopa. Pak už jsme jenom složili
p?ijíma?ky a vystudovali. Pavel je te? neurochirurg a já d?lám na urgentu.“
Pán v sanitce zesmutn?l: „To je neskute?ný, jak m?že jeden den zm?nit pr?b?h celého života. Jedno
jediné rozhodnutí. Moje dcera taky cht?la jít na den otev?ených dve?í, ale já jí to rozmlouval. Te? je mi to
líto.“
„Nejde o to p?ijít na den otev?ených dve?í. Mn? a Pavlovi to sice hodn? pomohlo, nejd?ležit?jší je ale
rozhodnout se. Jestli ví, že chce studovat na Druhé léka?ské, nikdy není pozd?. I když te? v b?eznu už jo,
p?ihlášku si m?že poslat jen do konce února!“
Fotografie: Michal Hladík (2. LF) a Shutterstock

Dále vás m?že zajímat: videozáznam a fotografie ze dne otev?ených dve?í a plakáty, které si p?ipravili
studenti pro informa?ní stánky.
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