Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
otevíráte v pořadí již čtvrtou knížku »Křeslo pro Fausta«. Když hovoříme o Faustovi, můžeme si představit nejen literární dílo, ale také divadelní hru. V této naší hře, vlastně dialogu, se mění vždy jeden partner rozhovoru – náš host. Ostatní, kteří tuto hru připravují a organizují, se většinou nemění. U nás na fakultě došlo v průběhu roku 2005 ke změně autora a režiséra »Křesel pro Fausta«. Chtěl bych poděkovat jejich zakladateli, profesoru Štěpánu Svačinovi, bývalému děkanovi fakulty, za úsilí a obětavost, které při rozvoji naší fakulty vynaložil. Chci jej i vás ujistit, že v této tradici budeme pokračovat, a jsem rád, že k dalším změnám v týmu této »divadelní hry« s dotazy diváků nedošlo.
Velmi si vážím všech vzácných hostů, kteří zavítali na naši fakultu do Faustova domu, aby se s námi podělili o své životní osudy a zážitky. V křesle jsme přivítali nejen významné osobnosti fakulty, ale také přední představitele medicíny, akademického prostředí a české vědy. Obohacením našeho někdy »uzavřeného« prostředí mezi Karlovým náměstím, Albertovem a Karlovem je návštěva mimofakultních hostů. Dovolte mi jmenovat alespoň tři, s jejichž vyprávěním se v knize setkáte – profesor Jaroslav Blahoš, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesor Ludvík Armbruster, děkan Katolické teologické fakulty UK, a profesor Václav Pačes, předseda Akademie věd ČR.
Podvečery strávené v Akademickém klubu ve Faustově domě patří vždy k milým zastavením v rychle plynoucím čase. Při rozhovorech brilantně vedených Mgr. Jaroslavem Hořejším nám naši hosté poodhalují své nitro a bohaté životní zkušenosti. Taková setkání jsou vždy krásným zážitkem. Vzpomínkou na hezké chvíle jsou fotografie Mgr. Karla Meistera zachycující nejen tváře, ale i lidský osud v nich vepsaný. Mgr. Vlastě Helekalové a jejím spolupracovníkům chci poděkovat za přípravu těchto setkání.
Především mi však dovolte, abych vyjádřil poděkování firmě Roche, s. r. o., a jejímu generálnímu řediteli RNDr. Tomáši Votrubovi, CSc., za významnou podporu a pomoc při vydání této knihy, stejně jako za dlouhodobou spolupráci a podporu akademické obce 1. lékařské fakulty UK.
Věřím, že vás knížka zaujme a obohatí, stejně jako nás, kdo se »Křesel pro Fausta« účastníme, a těším se na další setkání s vámi při »Křeslech pro Fausta« v příštím roce.
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