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OSTRAVICE Byla to scéna jako z hororu. Po lese běhal rozrušený muž, který předtím řezal dřevo a 
posilnil se u toho slivovicí. Na zemi ležel jeho jedenáctiletý syn, byl na pokraji mdlob, protože silně 
krvácel z ruky. Vlastně spíš z jejího pahýlu. Dlaň s prsty totiž ležela o kus dál. Opilý otec mu ji 
nechtěně amputoval motorovou pilou...  
 
Včerejší drama v beskydských lesích poblíž hotelu Sepetná v Ostravici naštěstí nebylo skutečné, jen 
dobře naaranžované. Ale ne samoúčelně. Lékařská fakulta Ostravské univerzity pořádá až do 
soboty soutěžní akci Den první pomoci. Ta prověří schopnosti mladých lidí, kteří na českých i 
slovenských školách studují obor zdravotnický záchranář. "Je to tu super," chválil pořadatele student 
Karel Špendlíček z Univerzity Pardubice.  
 
Budoucí záchranáři z Pardubic ocenili příjemné ubytování i rozsah a propracovanost celé akce.  
"Je to už naše třetí soutěž, máme s čím srovnávat. Jinde jsme spali třeba ve stanech. Čekali jsme, že 
velké město připraví velkou akci, a nespletli jsme se. Naše škola chce podobnou soutěž v budoucnu 
také pořádat, ale náš obor je tam nový. Otevřel se teprve před třemi lety. Až teď vyjdou první 
absolventi," dodal Karel Špendlíček.  
 
Lékařská fakulta v Ostravě je však ještě mladší, funguje necelé dva roky. Její studenti to ale jako 
handicap na soutěži ani jinde nevnímají a školu spontánně chválí.  
 
"Zázemí a připravenost soutěže je perfektní. A se školou také naprostá spokojenost. Opravdu není co 
vytknout - ani vybavení učeben ani přístupu profesorů," líčil pětadvacetiletý ostravský student prvního 
ročníku Patrik Čecháček.  
 
"Jediný handicap na téhle soutěži cítíme obecně vůči studentům druhých ročníků, protože jsou 
zkušenější a nějaké soutěže už absolvovali. Pro nás je to premiéra. Ale to, že je naše fakulta mladá a 
některé univerzity byly proti jejímu vzniku, to vůbec neřešíme," řekl.  
 
Za pravdu mu dali i dva další členové týmu. "Náš obor navíc není nový, v Ostravě funguje už deset let. 
Jen fakulta se přejmenovala ze Zdravotně sociální na Lékařskou," připomněla jednadvacetiletá 
studentka Andrea Kalužová.  
 
Do Ostravice včera přijelo na pozvání Ostravské univerzity soutěžit 19 tříčlenných týmů. Většinou 
jde o budoucí záchranáře, ale jeden tým poprvé tvoří i medici.  
"Chceme zjistit, jak si budoucí lékaři povedou ve srovnání se záchranáři. Příště jich už zřejmě bude 
soutěžit víc," řekla garantka soutěže Sabina Psennerová z Ústavu urgentní medicíny při Lékařské 
fakultě Ostravské univerzity.  
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