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Vissarionovič Stalin, resp. Lavrentij Pavlovič Berija. Poslé-
ze dal Beriju zastřelit Stalin. 

Pokroku ve  spolupráci českých a  slovenských neuro-
-psychofarmakologů velmi napomohla Symposia konaná 
v hotelu Mánes ve Svratce. Obětavě je organizoval neuro-
log prof. Zdeněk Macek. 

Jsem si vědom, že je nebezpečné lovit v paměti jména 
těch, kterým za mnoho vděčím. Vždy se na někoho zapo-

mene. Vystavuji se tomuto nebezpečí, protož jinak bych 
takto veřejně nemohl děkovat nikomu.

Jsou jména, která jsou v souvislosti s čs. neuropsycho-
farmakologií jaksi samozřejmě nezapomenutelná. Tako-
vým jménem je prof. Eva Češková. 

Evo, děkuji Ti za hřejivá slova uveřejněná v Psychiatrii, 
k mým devadesátinám.

doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
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blahoPřání k výZnaMnéMu životníMu jubileu 
doc. oldřicha vinaře

Pohled aMbulantního Psychiatra na reForMu 
Psychiatrické Péče v čr

Opět nadějně začíná dlouho avizovaná reforma. V Jese-
níku (2016) jsme si ujasnili, že budeme vystupovat kon-
struktivně, bez animozit. Na diskusi sice již nedošlo, ale 
bylo řečeno, že vzápětí se budou pracovní skupiny jednot-
livých aktérů setkávat. V Lidových a dalších novinách už 

Vážený a milý Oldřichu, 
za celou redakční radu Ti přeji hodně zdraví, osobního 
štěstí a mnoho dalších aktivních let mezi Tvými blízký-
mi. Současně doufám, že budeš i mezi námi, kteří Tě tak 
rádi posloucháme, protože nacházíme ve Tvých slovech 
životní moudrost a tak potřebný nadhled. Osobně jsem si 
nedávno připomněl některé mezníky české psychofarma-
kologie, kam patří neodmyslitelně Tvoje knižní publikace, 

psali, že budou Centra duševního zdraví a ubude hospita-
lizací. Směr je tedy dán a je třeba vykročit. 

Jak a  kterou cestou jít, ještě nevíme. Téměř s  jistotou 
však víme jedno, že na  „to“ jsou nějaké peníze z  nor-
ských fondů, které by neměly skončit v hlavním městě ČR 

ze kterých čerpaly celé generace psychiatrů. Mě především 
vždy fascinuje Tvoje schopnost vystihnout a pojmenovat 
jednoduchým způsobem velmi složité problémy, ale také 
zaujmout, inspirovat a „popudit“ k přemýšlení. 

Děkuji Ti za  to všechno a přeji, ať jsi ještě mnoho let 
s námi!

doc. Martin Anders




