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Stěhovali
jsme učiteli
trabanta,
vzpomínal
elitní lékař

Bohdan Pomahač
Jeden z nejlepších plastických
chirurgů na světě se narodil v roce
1971 v Ostravě. V roce 1989
maturoval na dnešním Wichterlově
gymnáziu v Porubě, pak studoval
medicínu v Olomouci.
■ Během studia absolvoval stáž
v Bostonu v USA. A právě tam jel
po studiích hledat uplatnění,
několik měsíců pracoval zadarmo,
aby se uchytil, což se mu podařilo.
■ Žije poblíž Bostonu s manželkou
Hanou, oční lékařkou, a dvěma
dětmi. Do Ostravy se vrací za
rodiči i bratrem, ženským lékařem.
■ Bohdan Pomahač říká, že jen čirou
náhodou skončil právě na plastické
chirurgii. Už od roku 2009 však
v Brigham and Women’s Hospital
vede program plastické
a transplantační chirurgie.
■ V roce 2009 jeho tým zvládl první
transplantaci obličeje v USA.
Dosud tam vrátil tvář pěti lidem.

Jeden z pacientů

V roce 2009 lékařský tým
v čele s Bohdanem Pomahačem
provedl v nemocnici
v americkém Bostonu druhou
částečnou transplantaci obličeje
v USA. Jak dopadla, představili
na tiskové konferenci.
2x foto: Archiv MAFRA

Proč jste zvolil studium medicíny
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Odevzdaných monitorů
a televizí bylo 1 500 tun
Obyvatelé Moravskoslezského kraje v loňském roce odevzdali k recyklaci 52 000 televizorů, 21 000 počítačových monitorů a 405 tun drobného elektra. „Díky tomu ušetřili například více než 914 000 litrů ropy,
přes 21 000 megawatthodin elektřiny nebo 95 000 metrů krychlových
vody,“ informoval Šimon Slavík za
neziskovou organizaci Asekol, která se zabývá zpětným odběrem
a ekologickou likvidací vysloužilých elektrozařízení. V množství
odevzdaných televizorů a monitorů i v jejich hmotnosti, která přesáhla 1 500 tun, je tak kraj na druhém místě za Prahou.
(ČTK)
ČESKÝ TĚŠÍN

Za teplo obyvatelé
města zaplatí méně
Městská firma Teplo Těšín se zařadila mezi několik málo společností, které dovedly vloni vyrobit teplo
levněji než před rokem. „I když
ceny plynu stále stoupaly, majitelé
bytů napojených na centrální dodávky tepla bude stát vyúčtování
topné sezony méně. Za loňský rok
totiž zaplatí Českotěšínští 508 korun za GJ. Pro srovnání – před pěti
lety to bylo 525 korun,“ vysvětlila
mluvčí města Dorota Havlíková
a dodala, že s ohledem na stav
ovzduší, kdy prašnost patří na Těšínsku k nejhorším v zemi, také vedení města rezignovalo na nabídku dodávky levnějšího tepla z černouhelné teplárny hned za polskou hranicí.
(ova)
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Proč jste se rozhodl jít právě na
Wichterlovo gymnázium, tehdejší
Velkou Telmanku...?
Já si připadám trošku jako dinosaurus, ale v té době moc možností výběru nebylo. I vysokou školu člověk volil podle toho, co bylo blíž
a mělo dobrou pověst. Velká Telmanka byla vynikající. A jak jsem
se dozvěděl od pana ředitele, zůstává i dnes, takže si myslím, že jste
všichni na správném místě.

Krátce

■

Bouřlivým potleskem
přivítalo včera téměř
700 studentů osmiletého
Wichterlova gymnázia
světově uznávaného
plastického chirurga
Bohdana Pomahače,
který se proslavil v USA
tím, že vrací lidem tvář.
Elitní lékař rád navštívil
školu, kde v roce 1989
maturoval, a odpovídal
na otázky gymnazistů.
e mi ctí představit vám osobu,
která k nám dnes vážila cestu
– muže, jenž dokázal posunout hranice možného i představitelného. Tato ikona, stejně
jako my nyní, se procházela mezi
zdmi této školy. Poprvé přišel jako
běžný student a vrací se jako legenda – světově uznávaný plastický
chirurg, výborný šachista a hlavně
absolvent Wichterlova gymnázia –
pan Bohdan Pomahač...
Slova, jimiž jeden ze středoškoláků včera dopoledne představil hosta v zaplněné tělocvičně, nezůstala
bez odezvy. „Já vám děkuji, hrozně
moc. To je fakt dojemné uvítání. Je
příjemné podívat se zpátky,“ reagoval potěšeně slavný ostravský rodák Bohdan Pomahač. Poté odpovídal na otázky studentů, které zajímal jeho úspěch, ale hlavně vzpomínky na studia.
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Mezi studenty Bohdan Pomahač včera navštívil ostravské Wichterlovo gymnázium, kde před lety maturoval.
a jak se stane z absolventa Velké
Telmanky jeden z nejlepších světových plastických chirurgů?
Popravdě řečeno to sám nevím. Ale
na střední škole, kdy je člověk snad
nejvíc ovlivnitelný profesory i formujícími se zájmy, jsem měl poněkud netypický zájem o matematiku
a biologické vědy. Nakonec mi povolání lékaře připadalo praktičtější
než matematik, protože jsem si nedovedl představit, co bych každý
den dělal. Bylo to zábavné, ale přišlo mi, že pomáhat lidem a dělat
smysluplnou práci, je asi lepší cesta. Proto medicína. Na tu jsem nastoupil v roce 1989, kdy se v Česku
kompletně změnil systém a objevily se možnosti cestovat do zahraničí. V USA jsem viděl formu postgraduálního vzdělávání, která neměla
a dodnes asi nemá obdoby. Lákalo

Moravskoslezské Čtvero ročních
období nabídne šest koncertů
dá, to byl před čtyřmi lety mimoOSTRAVA (ČTK) Během letní části
řádný zážitek, takže věřím vzhlecyklu Čtvero ročních období se
dem k tomu, jakým způsobem se
v červnu v Moravskoslezském kraod té doby rozvíjejí dál, že to bude
ji uskuteční šest koncertů.
opravdu mimořádný počin,“ do„Zřejmě
nejatraktivnějším
dal Františák.
z nich bude ostravské vystoupení
Na dalších koncersmíšeného sboru Kho„Zřejmě
tech od 22. do 30. červrikos z New Yorku, ktenejatraktivnější
na vystoupí mimo
rý se během evropskébude ostravské
jiné Škampovo kvarteho turné představí
vystoupení
to a Zemlinského
i na festivalu Smetanosmíšeného sboru
kvarteto nebo cimbava Litomyšl,“ řekl řediKhorikos z New
lista a flétnista Jan
tel Svatováclavského
Yorku.“
Rokyta mladší s recitáhudebního festivalu,
torem
Alfredem
který cyklus pořádá,
Igor Františák
Strejčkem.
Igor Františák. Sbor
Koncerty se kromě Ostravy
Khorikos, který vystoupí 28. červuskuteční v Kopřivnici na Novojina v kostele svatého Václava v cenčínsku a Kozlovicích a Kunčicích
tru Ostravy s dirigentem Jessem
pod Ondřejníkem na FrýdecPeckhamem, už mohli lidé v Ostku-Místecku. Vstupné stojí od 70
ravě slyšet v roce 2008.
do 150 korun. Kompletní pro„Tento koncert vlastně bude regram a další informace najdou záprízou jejich debutu na Smetanojemci na internetových stránkách
vě Litomyšli. V rámci koncertů,
www.shf.cz.
které Svatováclavský festival pořá-

mě dostat se někam, kde se člověk
něco naučí. Stále platí, ať jste v jakémkoli oboru, že je třeba vybírat
příležitosti, kde můžete růst. Je třeba mít velké cíle a velké sny, no
a sem tam se zadaří, že to vyjde.
A já přeji vám všem, ať to vyjde...

Je třeba mít velké
cíle a sny, no a sem
tam se zadaří,
že to vyjde.

»

Provedl jste na střední škole nějakou lumpárnu?
Přestože to bylo za dob totality, zažili jsme spoustu legrace. Většina
lumpáren se prováděla na různých

povinných brigádách. Takže takový klasický vtip byl přenášet trabanta jednomu našemu soudruhu profesorovi. Ten, když se ráno probudil, našel trabanta třeba mezi dvěma sloupy... Ale myslím, že to byly
spíš drobnosti. Nic moc špatného
jsme neprováděli. Ředitelskou důtku jsem nikdy nedostal.
Víme, že jste měl vždy výborné
známky. Byl vůbec nějaký předmět, s kterým jste měl problém?
Měl jsem štěstí, učení mi šlo samo.
Nevzpomínám si na výrazné problémy. Možná fyzika byla tehdy jakási divná a paradoxně jsem musel
trochu zabrat i v chemii. Ale zabrat
proto, abych dostal jedničku.
Na co myslíte před operací?
Náročná operace je koncert pro

Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

mnoho lidí a nástrojů. Honí se mi
hlavou, jak všechny části zapadnou. A jako správný šachista se snažím myslet dva tři kroky dopředu,
předvídat. Je to celoplošný stres.
Musím si udržet přehled a mít jasné priority. To je klíč k úspěchu.
Je něco, co byste vzkázal dnešním
studentům?
Doba se mění. Sám se snažím vyznat v tom, čím procházejí moje
děti na základní škole v Americe.
Ale myslím, že hlavní zůstává základní touha něco se dozvědět, naučit, být v něčem dobrý. A to bych
vám přál: abyste našli svůj motor,
zdroj inspirace, ten obor, pro který
budete mít vášeň a budete v něm
úspěšní. Myslete na co největší
cíle, o to dál dojdete.
Ivana Lesková
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Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, na kterých je zachyceno aktuální dění v Moravskoslezském kraji
Prajzska rely 2013

Sportovně orientační závod historických vozidel po Prajzské (jedná se obce na Hlučínsku
a v sousedním Polsku – pozn. autora) pořádaný pravidelně každým rokem
Automotoklubem Kravaře a Hlučín se jel o víkendu. Fotografie pocházejí z kontrolního
stanoviště, které se nacházelo u vojenské pevnosti Křižovatky ve Velkých Hošticích.
Foto: mistrking.rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události
konané v Moravskoslezském
kraji, mohou se objevit také
v novinách.
Na internetové stránce
www.rajce.net si každý
zájemce může
založit zadarmo účet.
Další návody najdete na:
www.navody.rajce.net.

