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SLOVO ÚVODEM
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Slova úvodem vyšly v knížce Neurominiatury 

a přepadla mne lenost. Psal jsem ji osm let, od prv-

ního vydání Neuroesejí. Úvodníky zveřejněné 

v Neuroesejích vznikaly spontánně, až v posledních 

asi dvou letech jsem přemýšlel o knížce, neuromini-

atury jsem psal tak, aby se daly vydat knižně. Mission 

accomplished, knížka vyšla – co teď? Plánovat 

na dalších 8 roků? Po pravdě nevím, ani nevím, zda se 

mi ještě chce každé dva měsíce napsat něco, za co se 

nebudu stydět za dalších pár let. Uvidíme. Dnes mne 

ještě něco napadlo, takže teď už vážně: Genius loci. 

 Jsme pány svého osudu, máme svobodnou vůli 

a zodpovědnost. Přesto naše jednání ovlivňuje i to, 

kde se odehrává. Místa s sebou nesou typické vzorce 

chování. Měšťané mé rodné Levoče začátkem dva-

cátého století rozhodli, že železniční trať nepovede 

městem, ale o 11 km dále, přes Spišskou Novou Ves. 

Zatímco Spišská Nová Ves se pak rozvinula v po-

měrně významné průmyslové město, Levoči zůstalo 

střední školství a kultura – té však dvacáté století 

příliš nepřálo. Třeba to pomohlo zachovat unikátní 

památky. Konzervativní duch je v Levoči doma. Jako 

bývalý průvodce vidím obrovský potenciál krásného 

města, s turisty nepolíbeným pohořím, Spišským hra-

dem, Tatrami a Slovenským rájem – ale měšťané jako 

by si jej nevšímali. Anebo platí, co řekl jeden bývalý 

spolužák – turisté nám vysbírají houby?

 Když se do města vnoříte, genius loci vycítíte. 

Vídeň je velké město, je tam všechno, ale operety tro-

chu více, než jinde. Třeba když se podívám na místní 

muže s umně přehozenými vlnami vlasů a poněkud 

poťouchlým humorem. Berlín je velké město a je tam 

všechno, ale trochy více snahy než jinde vypadat 

alternativně, ne jako německý šosák. Paříž je velmi 

velké město a je tam opravdu všechno, ale trochu více 

než jinde vzpomínek na velikost a slávu (a revoluce), 

v Londýně impérium… Brno je dost velké město, není 

tam úplně všechno – ale jsou tam sochy trochu jiné 

než jinde. Na ústředním náměstí Svobody stojí or-

loj, tedy černý kuželovitý obelisk, z kterého se, pokud 

nastudujete návod, údajně dá odečíst čas. Brňáci tu 

snahu již vzdali, ale turisté jej stále fotí a doufají, že 

z něj vyloví skleněnou kuličku, kterou někdy vyplivne. 

Otázku, k čemu je, si klade i rýmovačka: Je to černé, 

stojí to/ je to v Brně, co je to? 

O další rozruch se postaral markrabě Jošt, jedi-

ný v Brně pohřbený král, tedy spíše římský vzdorkrál. 

Radnice si přála jezdeckou sochu, Jaroslav Róna vy-

tvořil jezdce v brnění se zakrytým hledím – nikdo neví, 

jak Jošt vypadal, jako válečník nebyl příliš znám, za to 

kůň jakoby se usmíval (trochu záhadně, jako Mona 

Lisa?). Stojí na dlouhatánských nohách a přestože jde 

o kobylu, Brňáci si našli úhel pohledu mezi nohama 

na ocas, z kterého vypadá spíše jako kůň. Brno a jeho 

návštěvníci se někdy trochu rozčilují, většinou spíše 

baví, ne tak článek v internetovém Echo 24, kde jsem 

četl titulek: Brnu se zase všichni smějí. Vzpomněl jsem 

si na básníka Jana Skácela, v šedesátých letech psal 

do literárního magazínu Host do domu malé recenze, 

vydal je knižně pod názvem Jedenáctý bílý kůň. Jednu 

recenzi věnoval nápisu, který bylo možné číst snad 

na všech pražských veřejně přístupných záchodech: 

Servít je vůl. Nevím o koho šlo, jistě ne o experimentální-

ho epileptologa akademika Servíta, ale slogan se začal 

šířit po toaletách celé republiky. Skácela potěšilo, když 

na jednom záchodku uviděl: Všichni jste voli, Servít. 

Na vaše příspěvky se i s redakční radou těší

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady

Reference: 1. SPC přípravku Tecfidera 

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU TECFIDERA
Název přípravku: TECFIDERA 120 mg enterosolventní tvrdé tobolky. TECFIDERA 240 mg enterosolventní tvrdé tobolky. Složení: Jedna tobolka obsahuje dimethylis fumaras 120 mg/240 mg.  
Úplný seznam pomocných látek je uveden v SPC. Terapeutické indikace: Přípravek Tecfidera je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou.  
Dávkování a způsob podání: Počáteční dávka je 120 mg dvakrát denně. Po 7 dnech se dávka zvýší na doporučenou dávku 240 mg dvakrát denně. Tecfidera se doporučuje podávat s jídlem. 
Tobolka nebo její obsah se nesmí drtit, dělit, rozpouštět, cucat ani žvýkat. K perorálnímu podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto 
přípravku. Zvláštní upozornění: Krevní/laboratorní testy: Doporučuje se provést kontrolu funkce ledvin a jater před zahájením léčby, po 3 a 6 měsících léčby, poté každých 6-12 měsíců a 
dle klinické indikace. *U pacientů léčených přípravkem Tecfidera může dojít k rozvoji závažné dlouhotrvající lymfopenie. U pacientů, kteří již před léčbou měli nízký počet bílých krvinek, je 
nutno postupovat obezřetně. Před zahájením léčby přípravkem Tecfidera se musí provést aktuální celkový krevní obraz včetně lymfocytů. Po zahájení terapie musí být každé 3 měsíce proveden 
celkový krevní obraz včetně lymfocytů.  U pacientů, kteří mají méně než <0,5x109 lymfocytů/l po dobu delší než 6 měsíců, zvažte přerušení léčby přípravkem Tecfidera. U pacientů, u nichž 
bude léčba pokračovat i přes přetrvávající počet lymfocytů <0,5x109/l, je třeba zvýšené ostražitosti. Vyšetření pomocí MR: Před zahájením léčby přípravkem Tecfidera je třeba mít k dispozici 
výchozí, referenční MRI (obvykle ne starší než 3 měsíce). V případě klinického podezření na PML je pro diagnostické potřeby třeba okamžitě provést MRI. PML: Případy PML se u pacientů 
léčených přípravkem Tecfidera a jinými přípravky obsahujícími fumaráty objevily v případě závažné a dlouhotrvající lymfopenie. Předchozí léčba imunosupresivy nebo imunomodulační tera-
pií: Dopad předchozí imunosupresivní terapie na rozvoj PML u pacientů léčených přípravkem Tecfidera není znám. Závažné poruchy funkce ledvin a jater: U pacientů se závažnou poruchou 
funkce ledvin a jater je nutno při léčbě postupovat obezřetně. Závažné aktivní gastrointestinální onemocnění: U pacientů se závažným aktivním gastrointestinálním onemocněním je nutno při 
léčbě postupovat obezřetně. Zrudnutí (návaly horka): Závažné návaly horka pravděpodobně představují hypersensitivní či anafylaktoidní reakci. V takovém případě by se měla zvážit možnost 
hospitalizace. Infekce: *Pokud terapie pokračuje při závažné, dlouhotrvající lymfopenii, nelze vyloučit riziko oportunní infekce včetně PML. Pokud dojde k výskytu závažné infekce, měl by lékař 
zvážit přerušení léčby přípravkem Tecfidera a před obnovením léčby opětovně zvážit možné přínosy a rizika. Pacienti by měli být poučeni, že symptomy infekce je nutno hlásit lékaři. U pacientů 
se závažnou infekcí by nemělo dojít k obnovení léčby přípravkem Tecfidera, dokud se infekce nevyléčí. Interakce s jinými léčivými přípravky: Tecfidera nebyla hodnocena v kombinaci  
s protinádorovou či imunosupresivní léčbou, a proto je při souběžném podávání nutno postupovat obezřetně. Živé vakcíny mohou zvýšit riziko klinické infekce a pacientům léčeným přípravkem 
Tecfidera by měly být podávány ve výjimečných případech. Během léčby přípravkem Tecfidera se nedoporučuje souběžně užívat jiné deriváty kyseliny fumarové. Před souběžným podáváním  
s přípravkem Tecfidera je nutno zvážit potenciální rizika plynoucí z léčby kyselinou acetylsalicylovou. Souběžná léčba s nefrotoxickými přípravky  může u pacientů užívajících přípravek Tecfidera 
vést ke zvýšení výskytu renálních nežádoucích účinků. Konzumace velkého množství neředěných alkoholických nápojů s obsahem alkoholu více než 30 % může vést ke zvýšené frekvenci  
gastrointestinálních nežádoucích účinků. Při léčbě přípravkem Tecfidera se doporučuje zvážit používání nehormonální antikoncepce. Fertilita, těhotenství a kojení: Podávání přípravku 
Tecfidera se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou antikoncepci, nedoporučuje. Přípravek Tecfidera lze v těhotenství použít pouze v nevyhnutelných případech a 
tehdy, převažují-li potenciální přínosy pro pacientku nad potenciálními riziky pro plod. Je třeba se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Tecfidera. Riziko pro novorozence/
kojence nelze vyloučit. Údaje o účincích přípravku Tecfidera na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Studie účinků přípravku Tecfidera na 
schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Nežádoucí účinky: Velmi časté: zrudnutí (návaly horka), gastrointestinální příhody (průjem, nauzea, bolest v horní části břicha, bolest 
břicha), ketony naměřené v moči. Časté: gastroenteritida, lymfopenie, leukopenie, pocit pálení, návaly horka, zvracení, dyspepsie, gastritida, gastrointestinální porucha, pruritus, vyrážka, 
erytém, proteinurie, pocit horka, přítomnost albuminu v moči, zvýšení aspartát-aminotransferázy, zvýšení alanin-aminotransferázy, snížení počtu bílých krvinek. Méně časté: hypersensitivita. 
Není známo: PML. Předávkování: Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Blistry uchovávejte v původní krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. Balení: 120 mg: 14 tobolek, 240 mg: 56 tobolek; PVC/PE/PVDC-PVC Al blistry. Držitel rozhodnutí o registraci: Biogen Idec Ltd, Maidenhead, Berkshire,  
SL6 4AY, Velká Británie. Reg. č.: EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002. Způsob úhrady a výdeje: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků  
veřejného zdravotního pojištění jako zvláš účtovaný léčivý přípravek (ZULP). Datum revize textu: 05/2016.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku. 
* Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku.
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VYVÁŽENOU LÉČBOU K CÍLI

Perorální léčba dospělých pacientů  
s relabující-remitující roztroušenou sklerózou1

Obr. 1. Orloj v Brně

Obr. 2. Jošt na koni


