Tisková zpráva
Pan primář Čoček. Takto jsme ho všichni znali. Myslím, že mnozí přidávali ještě slovo „náš“ pan primář.
To proto, že celou svou prací a duší patřil tisícům svých pacientů.

Poznal jsem ho před třiceti lety a takový obraz mám v sobě dodnes. Vlídný, vtipný a bystrý lékař, kterého měli
všichni rádi, za kterým přicházela procesí pacientů s oprávněnou nadějí na pomoc, pro lékařskou radu, kterou
vždy dostali.
Patřil k zakladatelům moderní etapy vývoje dnešní Hamzovy
léčebny. Zažil ještě pacienty s tuberkulózou. U něj platilo, že co
dělal, dělal rád, nadto vždy výtečně. Dokázal, že i zde v léčebně
v Luži lze dělat skvělou medicínu a dokonce se proslavit po celé
republice. Byl u zrodu ortopedické protetiky v léčebně. Zajistil rozvoj
systematické a efektivní konzervativní léčby dětských skolióz. Zavedl
úspěšnou úpravu ortéz se zapínáním vpředu, což ulehčilo velikou
měrou dětem léčbu, mnohdy trvající i roky. Měl znalosti a odvahu
jet i na delší zaškolení v nové léčebné metodice do Německa. Učil
další.
Je nutno hlavně připomenout jeho moudré člověčenství. Jsem
vděčný, že mne dokázal vést na začátku mé práce v léčebně. Uměl
mi říci věci potřebné. Byl mým učitelem. Nejen odborným ve svém
oboru. Především lidským, v přístupu k řešení problémů, k chápání
toho, co jsem ve svém mládí tehdy snad ani neznal. Naše hovory
bývaly dlouhé a dostali jsme se až k věcem srdce a duše. Rozuměli
jsme si. Byl jsem rád, že i svou profesní aktivitu ukončil v léčebně,
když už mu přece jen docházely síly. Byla a bude to vždy i jeho léčebna, protože jí vytvářel.
Milý Oldřichu, děkuji Ti za všechny. Děkuji i za sebe, že se mi dostalo té cti, mít tak skvělého přítele. Nejsi už mezi
námi. Jsi a budeš ale stále s námi, budeš žít ve své odevzdané práci, v srdcích těch, kteří Tě znali a mají Tě rádi.
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