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 Paní Dita Králová (Guarant) informovala výbor o za-
jištění kreditů na vědeckou schůzi pro psychiatry a sestry, 
dále přislíbila ve spolupráci s AKR zajistit kredity i pro 
psychology.
 Výbor projednával návrh nových stanov společnosti, 
o možnosti asociovaného členství se bude na dalších jed-
náních ještě diskutovat.
 Byla projednávána otázka spolupráce mezi PS ČLS JEP 
a ČPS. Výbor rozhodl, aby složení výboru PS ČLS JEP bylo 
totožné se složením výboru ČPS, tudíž stávající členové 
ČPS, kteří nefigurují ve výboru PS ČLS JEP, dobrovolně
rezignovali na členství ve výboru ČPS.
 Výbor odsouhlasil znění pokladní zprávy s tím, že za-
tím nebyla vyčíslena daň za rok 2009. Výbor odsouhlasil 
znění revizní zprávy, dále zprávu o činnosti s tím, že bude 
prezentována jako poster v posterové sekci, dále byly od-
souhlaseny stanovy, které budou prezentovány jako poste-
ry. Na valné hromadě zazní zpráva o činnosti ČPS a vzta-
hu s PS ČLS JEP. 
 Na národním psychiatrickém sjezdu ve Špindlerově 
Mlýně budou vyhlášeny následující ceny: vítěz Ceny za 
nejlepší poster bude oznámen v sobotu 12. 6. 2010; do 
Novinářské ceny bylo přihlášeno 32 příspěvků, vítězem se 
stala paní Lucie Hášová s článkem „V zajetí paniky“ pub-
likovaným v MF Plus; Cena mladých psychiatrů bude vy-
hlášena v závěru sjezdu prof. Češkovou.
 Předseda PS prof. Raboch informoval výbor o návrhu účas-
ti hostů na mezinárodním kongresu IC Praha v roce 2012.
 Výbor obdržel dopis z MZd ČR s dotazem, kdo se zabý-
vá léčbou boreliózy. Výbor konstatoval, že bohužel v sou-

časné době není výboru známá osoba, která by se tímto 
problémem zabývala. 
 Výbor obdržel dotaz z Okresního soudu Plzeň-jih, zda 
může lékař odmítnout ochrannou léčbu pro závislé či to-
xikované pacienty a dále pro pacienty se sexuální deviací 
v případě, že lékař nemá atestaci k těmto výkonům. Výbor 
se k dotazu vyjádřil tak, že lékař má právo odmítnout, po-
kud nemá příslušnou atestaci.
 Prof. Libiger souhlasil s tím, že se nadále bude věnovat 
činnosti vzdělávání a vzdělávacích programů. Prof. Bla-
hoš, prezident ČLS JEP, poslal PS dopis s informací o roz-
šíření základních kmenů na 16.
 Magistrát hl. města Prahy žádá dle zákonných norem zasí-
lat jména pacientů zařazených do substitučních programů.
 Doc. Praško informoval výbor o organizování kurzu 
psychoterapeutického minima, o uznání akreditace MZd 
ČR a snaze o ucelený program minima. Kurz bude zpo-
platněn. Spoluorganizátory budou PS a PTC.
 Novou členkou PS ČLS JEP se stala MUDr. Veronika 
Veselá (PL Bohnice). Dále byly podány žádosti na snížení 
členského poplatku z důvodu mateřství, které byly schvá-
leny: MUDr. Pavla Stopková, MUDr. Martina Chobotová, 
MUDr. Renata Kovandová, MUDr. Vladislava Šembero-
vá, MUDr. Zlata Táborská, MUDr. Katarína Hánělová, 
MUDr. Denisa Kuchváloková, PhDr. Hana Janečková, 
MUDr. Katarína Adamcová. 
 Předsedou příští dopolední schůze dne 1. 9. 2010 bude 
as. MUDr. Martin Anders.

 Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

zprávy

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
dne 10. května 2010

ODKAZ DOC. MUDR. SVETOZARA NEVOLEHO

MUDr. Zdeněk Bašný sen. 
Praha

Rok 2010 je stým výročím narození a pětačtyřicátým 
výročím úmrtí význačného českého psychiatra docenta  
MUDr. Svetozara Nevoleho. Je možno se zamyslet nad 
tím, co výsledky usilovné činnosti tohoto nesmírně, téměř 

až na hranici geniality nadaného myslitele, mohou zname-
nat pro současnost.

Jako společník dovedl zaujmout přítomné přímo gejzí-
rem vtipných nápadů, výstižnou karikaturou osob, s nimiž 
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