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Díky němu valná část Čechů už ví, co to je 
Touretteův syndrom. Lidé trpící nezvladatelnou 

touhou udělat tik, vykřiknout zaříkadlo nebo 
nadávku už nám nepřijdou takyodezřelí 

jako dříve. Neurolog MUDr. ONDREJ FIALA, 
Ph.D. (37), předseda odborné společnosti 

Neuropsychiatrické fórum, s touto nemocí sám 
bojuje. V pubertě se rozhodl, že se o ní dozví co 

nejvíc a začal studovat medicínu. Nyní pomáhá klientům 
se stejnou diagnózou na soukromé klinice INEP, kterou založil 

s kolegou psychiatrem Alexandrem Nawkou. Proč nerad 
cestuje autobusem a radši pilotuje větroň? A proč podle něj 

nadává prezident Miloš Zeman? 



Neurolog Ondřej 
Fiala. Vystudoval 
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Karlovy v Praze. 
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Parkinsonovy 
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Neuropsychiatrické 
fórum 

a svépomocné 
pacientské 

organizaci ATOS 
(Asodace pacientů 

s Touretteovým 
syndromem). 

• Nadáváme, když si potřebujeme ulevit 
nebo chceme někoho urazit. Kdy nadává člo· 
věk, kterýtrpíTouretteovým syndromem? 
Kdyf je k tomu vnitřně pu,,ený. Někdo 
musí udělat nějaký tik, vydat zvuk a asi 
dvacet procent Čedu'I s touto diagnózou 
trpi koprolálif, tedy nutkavou potřebou vy
křikovat vulgarismy. Často nejsou adresné. 
Člověk vykřikne třeba „hovno", ale nikoho 
tím nechce urazil. 
• Před časem jste se ohradil proti tvnení 
umělce Davida Černého, který v české te· 
levizi řekl, že prezident Miloš Zeman trpí 
Touretteovým syndromem, protože jinak 
by tak nenadával. Proč? 
Vytkl otázku, jestli osoba trpící alkoholic· 
kou demenci nebo Touretteovým syndro· 
mem, muže být prezidentem republiky. Dal 
tu zmiňovanou nemoc do souvislosti s de
mencí, to nás nanúchlo. Člověk v pokroči
lém stadiu demence nemůže řídit auto ani 
stát. Kdežto člověk s Touretteovým syn
dromem nemá poruchu mentálních funk· 
d . Muže dělat většinu aktivit i zaměstnáni 

• jako každý jiný člověk. A upřímně si mys
i lím, že řada klientů s touto diagnózou by 
i:: stát řídila lépe ne-i, Miloš Zeman (usmívá se). 
~ Tím výrokem umělec Černý posílil stigma-
• • ,, tizaci pacientt'I s touto nemoci. 
lf ;: • Opravdu si myslíte, že člověk s Tourette· 
-~ ovým syndromem by mohl řídit stát? 
l V Ame1ice je úspěšný kongresman s touto 
ť diagnózou. Ta choroba má spoustu forem, 
.l' od mírných až po t&ké, které jsou kombi-
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nad pohybových a zvukových tiků. K tomu 
můžou být porud1y chování, hyperaktivita, 
obsedantně kompulzivní (nutkavé) jedná
ní. Naši klienti až na nějaké výjimky, kteří 

se za svoje tiky stydl a jsou šikanovaní, jsou 
s tou nemocí relativně v pohodě. Handi
cap pramení hlavně ze sociálního kontex
tu. Jsou jiní, lidé jejich chování nerozumějí 

a smějí se jim, nebo se jich bojí, nebo si my-

„Proč by tourettik 
nemohl být 
prezidentem?" 
slí, že jsou zfetovaní. Ale vět~{ část pacientu 
normálně funguje a má rodinu, dělá kvali
fikované zaměstnání. Proč by tourettik ne
mohl být prezidentem? Otázka je, jak by 
člověk s takovou poruchou dokázal uspět 
v předvolební kampani. Tfeba by lidem při

šel divný a nevolili by ho. 
• Spousta lidí přeje outsiderum. Ivo To
man vzal tento handicap do hry a vytvořil 
z něj výhodu. I díky jeho životnímu příběhu 
se stal Jedním z nejúspěšnějších marfcetln· 
gových odbomílw v zemi a lidé navštěvují 
jeho poměrně drahá školení ... 
Ivo Toman to má docela na háku (usmívá se). 
• Proč podle vás tak často nadává Miloš 
Zeman? 
Na magnetické rezonanci jsem jeho moi.ek 
neviděl. Ale není vyloučeno, že nějaké zrně-

ny na mozku má. Myslún si, že jeho chování 
příznaky nějaké choroby vykazuje. 
• Které konkrétně? 
Muže mít mozek poškozený alkoholem, 
neurodcgencrativni nemocí (degenerace 
nebo úhyn nervových buněk, což zptisobuje 
problémy s pohybem nebo s duševními fimk
cemi, 110211. red.). A je to asi i trochu osob
nostní rys. Odjakživa byl známý bonmoty 
a lebce provokativním chováním. Nčkdy 
i despektem vůči politickým soupeřt'lm, 
jejich zesrněšňová1úm. Jak stárne a začíná 
být unavený, tak některé osobnostuí rysy se 
můžou prohlubovat a zhoršovat. Rozhodně 
jeho vulgarismy nejsou projevem Tourette
ova syndromu, protože většina z nich je ad
resných nebo jsou vyřčeny v nějakém jas
ném konte.xtu, nikoli bezděk1•. 
• Možná na to má vliv I deformující pro
středí politiky. Říká se, že člověk by měl 
být v politice jen omezený čas, pnak ho to 
semele ... 
Možná. Myslím, že ten jeho osobnostní rys 
se prostě vymkl kontrole. Možná i proto, že 
má dojem, že si to ve svém postavení může 
dovolit. 
• Polská spisovatelka Olga Tokarczuková 
tvrdí, že svět se dělí na psychopaty a neu· 
rotiky a že ti první jsou hlavně v politice. 
Souhlasíte? 
Do politiky jde většinou ten, kdo má chu( 
něco řídit, ovládat osudy ostatních. Mofoá 
někdo opravdu chce změnit svět k lepšímu, 
ale většina z těch lidi to podle mě vidí čistě 

mocensky a účelově, jako cestu k vlastním 
benefitům. S kolegy jsme taky chtěli něco 
politického založit, ale když jsem oslovo
val své velmi schopné kamarády, lidi, kteří 
jsou inteligentiú, wněji mluvit, něco v živo
tě dokázali, všichni říkali, že to není pro ně, 

že to je ztráta času. Je fakt, že v politice je 
koncentrace lidí, kteří vykazují osobnost
nf ry•)', které nejsou úplně normální. Často 
jsou tam lidé hodně egocentričtí nebo nar
cistní. Extrémním příkladem je bývalý pre
zident Václav Klaus. To je téměř čitanková 
narcistní porucha osobnosti. Nedávná stu
die ukázala, jak politika člověka mění, jak 
se snižuje jeho schopnost empatie. Člověk, 
který tam třeba i přijde s bohulibými popu
dy a cl1ce lidem pomoct, se po letech v po
litice stane k problém(un lidí až necitlivý. 
Začne sledovat zájmy své nebo své strany. 
Osobnostně se mění. . . 
• Vraťme se k Touretteově syndromu 
a k jednomu z jeho příznalru, takzvané 
koprolálii. U vás se neprojevila. Přesto, 
máte nějaké oblíbené sprosté slovo, když si 
potřebujete ulevit? 
(Směje se) Netekl bych, :ř,e moc nadávám. 
Ale zvlá.~tě tourcttici si vybírají rt'lzná 
zvukomalebná sousloví a zařikadla, kte
rá ani nemusejí dávat smysl. Mají tendenci 
kreativně kombinovat různé nadávky, které 
se spolu běžně nepoužívají. Měli jsme chlap
ce, kterého provokovalo, když ,, masně viděl 

nápis: ,,Hovězí k-ýta". To pak začal dokola 
křičet „Hovězí píča!" Zdá se, že symptomy 
se projevují tím víc, čím méně je to vhodné. 
.Mozek k tomu v tu chvíli má větší nutkání. 
• Jak to myslíte? 
Vykřiknout sprosté slovo v rušné hospodě, 
není pro tourcttika s příznakem koprolálic 
až tak lákavé. Mnohem větší nutkání dtí, 
když třeba sedí v čekárně u doktora, kde je 
dusné ticho a plno lidí. Mozek ho nutí do 
ticha zařvat nějakou peprnou nadávku. To 
podvědomé nutkáni může trochu potlačit, 

ale neumí ho úplně ovládnout č.asto když 
jej potlačuje, o to víc to za nějakou dobu vy
budme. To je jako s kýchnutím. Nutká,ú je 
o to silnější, čím je to nevhodnější. 

• Ivo Toman mi říkal, že když se velmi sou
středí na nějakou vě<, například pfi své 
přednášce, tak tiky skoro nedělá. Máte to 
takytak? 
Ano. 1b je typická věc. Občas jsou pacien
t i s Touretteovým syndromem do něčeho 
tak zabraní, ie zapomenou na svůj tělesný 
koncept Třeba když hrají na hudební ná-

stroj nebo kreslí. Nebo hrají v dramatickém 
kroužku. Když jsou v roli, tiky vůbec nema
jí. Tik-y jsou ovlivnčny vnějším prootředím. 

Když je tourettik ve stresu nebo očekává 
něco nepříjemného, jejich frekvence je vyšší. 
Dokáže tik potlaďt, ale ne napořád. h•o To
man to přirovnává k papiňáku - čím déle to 
člověk potlačuje, o to víc se pak musí vybít. 

,,Václav Klaus? 
Narcistní porucha 
osobnosti.'' 

může být náročná. Ivo Toman má u iubaře 
trik - při vrtání drtí v ruce plyšáka, a když 
už si potřebuje ulevit a nevydrží v klidu se
dět, zmáčkne ho, on zapíská a oni přesta
nou. On se „vytiká" a pokračuji dál. 
• Co návštěva kina nebo divadla? 
Někdy mě fi lm tak zaujme, že nemám tiky 
skoro vůbec. Ale někdy to problém pro mě 

je. často jdu do poslední řady, aby za mnou 
už nikdo nebyl, abych ho nevyrušoval. Ide
ábú je sedět vedle někoho známého z obou 
stran, nebo být na kraji. Tourettik nemá 
rád, když musí sedět na jednom místě. Ces
tování deset hodin autobusem je pro věL~i-
nu z nás tragédie. 

• A pak mi Ivo Toman taky prozradil, kdy • Co řízení auta? Není to nebezpečné? 
tiky nemá vůbec: při sexu... Myslím, že ne. I při řízení tiky občas mám. 
Když člověk něco tvoří, soustředí se jen na Někdy i dost výrazné, nmsún se něčeho do
jednu věc. I se.x je samozřejmě aktivita, kte- tknout. Ale přijde mi, že tourettici mají zase 
rá v,\s úplně pohltí. Při takových činnostech rychlý postřeh. Tik-y si navic necháváme na 
jsou tik')' obvykle zcela potlačeny. moment, kdy to je bezpečné, třeba na volný 
• Pak jsou situace, kdy to není vhodné úsek. Když jedu do křižovatlq, tak to nedě
a nu1kání je silnější. Co když jste u zubaře? lám, soustředím se na řízení. Nepamatuju 
To je nepříjemné, ale tam to dokážu celkem si., že by z mých klientti někdo boural. Měl 

potlačil. Nedávno jsem byl na vyšetfení jsem pacienta, který se při ří,,ení musel do
nosních polypt'I. Strkají vám dlouhou rour- týkat pedálů a dávat hlavu pod volant, a ni
ku do nosu. šel jsem ke kolegovi do nemoc- kdy větši problém neměl, byť řídil celý život. 
nice na Karláku, kterého znám. Vysvětloval V Německu se řešilo, jestli tourettík může 
jsem mu, co mám za chorobu, a byl v poho- mít řidičák, nakonec řekli, že ano. V Ame
dě. Jenže když jsem před tím zákrokem po· rice to nikdo neřeší, tam mají i piloty. Já 
třeboval vybít energii a dal tikům průchod, mám pilot nf průkaz na větroně. 

začal se bát Řekl mi, že do toho nepůjde, • A? 
protože má strach, aby mi neublíží~ když Tiky skoro nemám, ve vzduchu se totiž cf. 
s sebou začnu takhle trhat. Asi čtvrt hodí- tím naprosto svobodně. Někdy se "vytí
ny mi trvalo, než jsem ho přesvědčil, že to k,-\m" před startem, uvobúm se. Jakmile 
vydržím. Návštěva kadeřníka nebo zubaře vzlétnu, už mě to ani nenapadne. An1eric-

l' Tourette6v syndrom nejvlc zpropagoval dll televizní kuchařské soutHe Prostřeno 
z letošního března, v němž jeden z účastníků (herec Karel Ondrka, na snímku uprostřed) 
předstíral, že touto chorobou trpí . • Bylo to hodně kontroverzni, ale účel to splnilo. 
O Tourreteově syndromu se začalo mluvit.'' tVTdi Ondřej Fiala. 
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ký neurolog Oliver Sacks psal knihy. Po
dle jedné vznikl úžasný film čas probuzeni 
(1990). V povídce Život c/1imrga zase popi
suje příběh doktora, který se přestěhoval na 
malé město, měl strašné ti.1,.-y a začal opero
vat, všichni se ho dost báli, ale časem zjisti
li, že je velmi šikovný. Před operaci se vybil, 
dčlal strašné včci, ale během ní byl sou.~třc
dčný. A taky pilotoval Je.radio. MysHm, že 
v čechách potkáte na silnici lidi mnohem 
nebezpečnější, než jsou ti s Touretteovým 
S)~1dromem. Ať už se nedokážou vyrovnat 
se svým egem a jsou a!,>resivní, anebo lidi 
s demenci či poruchou orientace, nad kte
rou jejich praktický lékař mávne rukou. 
• Slyšel jsem vás mluvit v televizi a tam 
jsem si vašich tiků skoro nevšiml. To jste se 

- přemáhal? 
~ A ni ne. Jak rozhovor rychle plynul, asi jsem 
1 se soustředil jen na ty kamery a nové pro
~ středL To dělá hodně. Rodiče na.~ich klien-
u 
~ tú často tvrdi, jak jejich elitě pořád „tiká", 
i a v ordinaci to ani jednou neudělá, protože 
• 
~ je v novém prostředí, má spoustu podněti1. 
j Když vyjde z čekárny, obvykle se to rozjede. 
t • Jak se s touto diagnózou rodiče smiřují? 
~ Pro mnoho rodiči', je to větší problém než 
~ pro jejich děti. Zásadní je, aby člověk, který 
~ tiky má, rozuměl, proč je má. Znal diagnó.;; 
-~ zu. Spousta lidí chodí po světě, stydí se za 
~ 
0 

to, proto,,e nevědí, proč to dělají. Jsou tře-
Ji ba z malého města, kde se jim kaž.dý od dčt-
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ství smál. Tak radši dělají práci ne s lidmi, 
ale někde v ústraní. Nechtějí o tom mluvit, 
chtějí mít klid. To je největší problém, pro
tože pak jim těžko můžeme pomoci. 
• Jak jste to měl vy? 
Dozvěděl jsem to poměrně pozdě, kolem 
devatenácti. Dnes je to jednodušší, infor
mace jsou dostupnější. Ale wse mi přijde, 
ž.c se v tom rodiče zbytečně moc pitvají. Ten 
tlak na úspěch svých dětí je dnes mnohem 
větší. Hlavně otcové se s tím hůře smiřuji . 

Občas říkají: ,,Moje elitě na psychiatrii cho
dit nebude! O tom jeho zloiNyku se nechci 
bavit." Řeší, čí to byla chyba. Jestli se něco 
nepokazilo při porodu. Na spou.~tu otázek 
pořád nemáme odpovědi. Nejhorši je, když 
rodiče za to děti trestaji. Dítě to samozřejmě 
dál traumatizuje. 
• A jeho nutkání se o to víc zvyšuje ... 
Ano. Když máte otce, u kterého víte, že 
mu to vadl, jste ještě v mnohem větší ten
zi. Mám klienty, pro které to nebylo nejhorši 
ve škole, ale doma. Přišel otec z práce a za
čaly konflikty, protože dítě heklo u televize. 
Dříve to bylo i tím, že rodiče ty informace 
neměli. V dávné historii byly tiky považo
vané některými psychology ,,a dt1sledek 
masturbace. Takže se chlapci ,, noci přiva
zovali k postýlce. Ty projevy jsou popsané 

„Tiky byly 
kdysi důvodem 
upalování lidí." 
i v příručce inkvizitorů Kladiw1 r,a éarod,.1j
nice a byly důvodem upalování lidi, protože 
pro okolí byli posedli ďáblem. Teprve v 19. 
století byla ta nemoc popsfoa. Ale řada lidi 
si stejně pořád mysli, že za to může špatná 
výchova nebo zlozvyk 
• Jak to pfijall vaši rodile? 
Naučil jsem se o tom mluvit, vysvětlit to li
dem, na kterých mi záleželo. Máma je hod
ně empatická, tu to zajímalo. Táta na to moc 
ne1ú, ale přečetl si o tom článek a řekl, že to 
chápe. 
• Dostal jste za to před tím od nich někdy 
facku? 
Ani ne, mám tolerantní rodiče. Maminka je 
speciální pedagog, děda pracoval s mentál
ně postiženými dětmi. Věděl jsem, že ma
minku to trápí. Sám jsem si těch svých pro
jevů všiml. Když jsem hrál počíl.lčovou hru, 
tak jsem u toho mrkal a byl jsem neklidný. 

Začali jsme obrážet doktory, nikdo nám nic 
neřekl Tenkrát tady Touretteův syndrom 
nebyl ještě známý. Říkalo se místo toho leh
ká mozková dysfunkce nebo neuróza. Dá
vali nů nějaká neuroleptika (léky proti psy
chotickým 011emocně11ím, např. schizofrenii, 
psychózám a iízkost11ým pomd,ám, pozn. 
red.), která trochu dokážou tiky potlačil. Po 
nich jsem jednu chvlli dost ztloustnu!. Byl 
jsem hodně unavený, zpomalený. Tě<h léků 
jsem za tu dobu vystřídal několik. Dokon
ce jsme vyzkoušeli i alternativní léčbu, to 
byla celkem sranda. Máma mi koupila tře

ba strašně drahý čaj, ten jsme si pak dvakrát 
uvařili a nic. Zkou.ldi jsme i homeopatic
kou léčbu, ani ta nepomohla. 
• A co tedy zabralo? Psythofarmaka? 
Ta mi nepomohla. Ale to neznamená, že pa
cientům s výraznějšími projevy nemůžou 
pomoct. U mírnějších poruch je ale lepší 
výchova pacienta a okolí, psychologická po
moc, aby se s tím vyrovnal .. Rady, jak si vy
brat vhodné koníčky a povoláni Myslím, že 
60-70 % pacientů s tím může dobře existo
vat b,n farmakoterapie. Ti s výra mými tiky 
ji potřebují, tam jsou dobré výsledky napří
klad i s antidepresivy. Mu.~í se alecitlivědáv
kovat. Mně nejvíc pomohlo, že jsem zjistil, 
co nů je, dokázal jsem to přijmout, přestal 

jsem to skrývat a v1úmat to jako handicap. 
Z něj se do jisté míry stala přednosL 
• Zažil jste kwli tomu třeba šikanu ve 
škole? 
Šikanu ne. Ale od děti ve škole, v kroužku 
nebo i na táboře jsem si samozřejmě užil 
dost. Bylo nů nepříjemné, že jsem nevěděl, 

proč se to děje, a OSl.llní se mi kvůli tomu 
smčjl. V pubertě se to hodně zhoršilo, to je 
tal-.1• obvyklé, od 12 do 14 let. Někdy jsem 
měl tak silný tik, že jsem musel zústat týden 
doma, nemohl jsem do školy. V šestnácti 
jsem se nanúchl a řekl si, že zjistím, co mi 
vlastně je. Nejdřív jsem studoval Domácího 
lékaře, pak jsem zašel do lékařské knihovny. 
Pořád jsem hledal. Dvakrát jsem se nechal 
hospitalizovat v nemocnici. Vyšetříli mi 
vše možné, ale stejné nic nenašli. Až v de
vaten.kti jsem od doktora Kabíčka na pe
diatrii slyšel poprvé ta dvě slova: Toureueúv 
syndrom. Zjistil jsem, že se to dá nějak léčit 
a že to měla řada lidi, jako třeba spisovate
lé Dickens, Ibsen nebo skladatel Mozart. To 
nů dost pomohlo, stejně jako zjiště1ú, že nej
sem blázen. 
• Co holky? Měl jste problém sl je 
namluvit? 

Nemůžu říct, že byd1 s holkanů měl něja
ký velký problém. Moje současná partner
ka mi s úsměvem říká> 7.-e ženy mají rády 
muže s handicapem, protože se o něj mů
žou starat Dobře jsem se učil, byl jsem cel
kem oblíbený, a ty projevy nebyly naštěsti 
tak sih1é, že by je to vyděsilo, byl jsem tím, 
myslím, spíše ,,ajímavý. A nacháiím tam 
i bonusy. 
• Včem? 
Myslím, že mě to duánilo před lidn1i, kte
ři jsou povrchni, a tún myslím i děvčata. 
I svým pacientům říkám, že to nepřináší 
jen zlé věci. Může lo přinést selekci - člověk 

se pak pohybuje mezi lidmi, kteří jsou mno
hem zajímavější a hodnotnější. 
a Adál? 
Od dětství jsem měl výtvarný talent. Pů

vodně jsem chtěl studoval grafickou ško
lu. Psal jsem poezii .. . Na otázku vztahu 
Tourcttcova syndromu a včtší miry krea
tivity se vedou spory. Obemě mezi naši
mi klienty pozoruji nemalé procento lidi, 
kteří jsou nějak talentovaní. Třeba v hud
bě. Jak jsou odbrždění, tak talent víc vy-

Nadáváni Miloše 
Zemana u! se podle 
neurologa Ondfeje 
Fialy posouvá za 
hranici patologie. 
Podle něj může mil 
mozek poškozený 
alkoholem či 
neurodegeneratlvni 
nemoci. 

užívají, nebojí se plně zapojit fantazii, mít 
i šílené nápady. Toureltici dělají časlo vti
py, které normální mozek nevyplodí. Jsou 
hodně spontánní. Měl jsem teď v ordinaci 
kluka, který tak nějak zvládá školu, ale toči 

a stříhá filmy. A je mu asi dvanáct. Příval 
talentu, který je vykoupený něčím jiným. 
Umělecké projevy u jiných diagnóz tolik 
nevídám. 

„Od dětství 
jsem měl výtvarný 
talent." 
• Kvůli Touretteově syndromu Jste se dal 
na medicínu, potkal jste hodně zajímavýth 
lidí, jste kreativni. Co ještě? 
Možná mi dal i citlivější přístup k lidem, 
kteři mají nějaký handicap. Mám o trochu 
větši empatii a pochopení pro lidi, kteří se 
musí taky s něčim vyrovnávat To je pro 
doktora celkem fajn. je to i výhoda v ko
munikaci s klienty. Víc mi věří, víc své tiky 

uvolní. Vím. jak řada věcí při té nemoci 
funguje v rodinách. Poradit je pro mě snazší 
než pro člověka, co to má pouze teoreticky. 
Jsou to drobnosti, ale mťlžou hrát význam
nou rolí. I v partnerském životě. 
• Máte konkrétní příklad? 
Často řešíme, že ten zdravý partner je 
zkroušený, protože jeho protějšek chce 
spál na oddělené posteli. Partnerka se chce 
přitulit a jemu se to neHbi Tourettici se 
obvykle před spaním potřebuji „vytíkat" 
a na to potřebují prostor. Stejně jako ne
mají rádi fyzické omezení třeba v autobu
se a v kině, nemají rádi, kdyi je na ně ně

kdo nalepený v posteli. Ale LO samozřejmě 

neznamená, ž.c toho člověka nemají rádi. 
Naopak se třeba boji, že by ho při spaní 
mohli rušit. Partneři někdy nemají sílu si 
o tom otevřeně promluvit. Několik let se 
tím třeba trápí. Ale když se na lo zepl.ljí, 
můfo jim to vysvětlit r. vlast-
ní zkušenosti. A pak je větši
nou po problému. 

v 

Rada kvality CR MINISTERS1VO 
PRúMYSIU A OBCHODU 


