
 

Ohlasy od  přátel a kolegů na Konferenci ke 40. Výročí založení urologické kliniky VFN a 

1. LF UK v Praze na Karlově, konané  v listopadu 2015 

 

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc. 

Milý Tomáš ...v prvom rade gratulujem a dakujem za knihu „Urologie pro mediky“, ktora 

chybala našim medikom. Vdaka aj za majstrovsky zvládnute stretnutie.... 

 

Mgr. Jaroslav Hořejší  

Vážený pane profesore,…. hlavně bych Vám chtěl ještě jednou blahopřát k celé akci 

připomínající 40 let Vaší kliniky, včetně Sborníku, na němž jsem měl čest se podílet….  

 

Prof. MUDr. Ivan Minčík, PhD 

Milý  Tomáš,v prvom  rade   sa  chcem  osobne  poďakovať za neuveritelne  milú  a príjemnú 

starostlivosť  o mňa  a moju manželku počas  celého pobytu v Prahe. Ďalej 

Ti  chcem  vysloviť  uznanie  za  vysokú  odbornosť  celého podujatia  a  to mám  na  mysli 

nielen  samotné  vedecké   prednášky  , ale  aj  logistiku  celého podujatia.  Od prvej  do 

poslednej  chvíle  som obdivoval precíznosť  s akou boli jednotlivé 

udalosti  prirodzeným  spôsobom prezentované. Všetci  s kým  som  sa  rozprával mali 

rovnaký pocit  a  názor, že  podujatie na  počesť  40. výročia  založenia  Vašej kliniky  sa 

naozaj  vydarilo a   v účastníkoch zanechalo  veľmi dobrý  pocit, ktorý   bol  akcentovaný aj 

úžasnou históriou Karlovej  univerzity  a priestorov v ktorých sme  sa pohybovali. Ja osobne 

mám veľkú úctu pred históriou a  súčasnosťou českého národa, ale  aj  českej  urológie.... 

Anna Chrzová 

Vážený pane profesore, děkuji za krásný slavnostní, důstojný a velice lidský večer, kterým 

jste oslavili založení kliniky. Vzpomínala jsem na chvíle, kdy jsem nastoupila na II. 

chirurgickou kliniku a chodila se radit k chytřejší sestře na urologické odd., které s mým 

sousedilo. Na výstavbu nové budovy, na architekta Růžičku, který byl hospitalizován na 

interním odd., kde jsem byla staniční sestrou. Na vztah  s vrchní  sestrou Maruškou, když 

jsem byla vrchní sestrou III. int. kliniky. Na milá setkání při vánočních večírcích, když jsem 

byla hlavní sestrou. Vždy spolupráce s vedením kliniky bylo bez problémů a s dobrými 

výsledky a oboustranným potěšením.….. musím se přiznat, že tak krásný a výstižný sborník 

jsem ještě neviděla. Děkuji a přeji mnoho dalších úspěšných let. 

 

Prof. Janetschek Günter 

Dear Tomas, it was a pleasure to be in Prag at the event for the 40th birthday of your 

department, and I appreciated this event very much. My congratulations for this very 

prestigious department with such a tradition. 

 

 

 

 

 



MUDr. Taťána Šrámková 

Vážený pane profesore, blahopřeji ke skvělé organizaci oslav kliniky. Sborník jsem četla se 

zájmem jako beletrii. Tolik práce a úžasný výsledek. Blahopřeji i ke skriptům pro mediky. 

Přednáškové odpoledne bylo výborně připravené a prezentované. Slyšela jsem, že koncert byl 

krásný. I když jsem se také těšila, bohužel jsem musela odjet. … 

 

Doc. MUDr. Robert Grill, CSc. 

Vážený pane profesore, milý Tomáši, děkuji Ti za zaslanou publikaci k výročí vaší kliniky. 

Učinila mě radost - je to opravdu krásná věc a žasnu, kolik práce jsi do ní jako autor musel 

vložit. Mapuje a připomíná skutečně velmi mnoho. I když jsme se na řadě pracovišť snažili v 

dobrém trochu "naředit" monumentální centrum urologie v ČR rozvojem svých pracovišť, je 

zde znát, co vše jste u vás vykonali a co vše znamenáte i v dnešních dnech. Čest, uznání a 

úctu… 

  

Jan a Marie Jančovi  

Dobrý večer pane profesore, zdravíme ze  Strážnice. Dnes jsme od Vás obdrželi dárek, který 

nám udělal velkou radost. Chtěli bychom Vám moc poděkovat. Sborník je úžasný. Od roku 

1989, kdy  jsme dojížděli na urologickou kliniku za panem docentem Novákem, jsme zde 

poznali mnoho lékařů a zdravotních sester. Listování ve sborníku  je pro nás návrat k Vám na 

urologickou kliniku. Je to vzpomínka na chvíle, které jsme zde prožili. Manželka jako pacient 

a já jako návštěvník. Setkávali jsme se zde s lidmi, o kterých píšete. S Jardou / panem 

docentem/ jsme mnohokrát vedli rozhovory o dění na klinice a to, i když od Vás odešel. Moc 

si vážíme, že jste nám knihu poslal a ještě jednou děkujeme… 

MUDr. Václav Vomáčka 

Ahoj Tome, milý příteli, děkuji za zaslaný sborník, velmi hezky zpracovaný. … 

 

Ing. Jakub Hradec 

Vážený a milý pane profesore,velmi si vážím toho, že jste mi poslal Sborník konference. Chci 

Vám za to poděkovat a chci Vám poděkovat jak za uspořádání celé akce, tak také za to, že jste 

ve svém proslovu v Karolinu zmínil mého tátu. Velmi si toho vážím.  A vážím si také toho, že 

jste mne na tu akci pozval.  

 

Doc. MUDr. Juraj Fillo, Ph.D. 

Milý Tomáš, považujem si za povinnosť a radosť ešte raz vyjadriť poďakovanie za pozvanie 

na oslavu 40. výročia založenia Urologickej kliniky. Súčasne chcem aj vyjadriť obdiv k 

užasnej organizácii. Len tí, čo niečo podobné organizujú to vedia dostatočne oceniť koľko to 

bolo námahy. Ešte aj výborný zborník, kde je dokladně spracovaná história kliniky a 

nezabudlo san a žiadneho jej člena. Všetko bolo do detailov dokladne premyslené.  

Ešte raz gratulujem a ostávam s úctou.  

 

 

 

 



Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 

Vážený pane profesore, mnohokrát děkuji za zaslaný sborník ke Slavnostní konferenci u 

příležitosti 40. výročí založení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK. Gratuluji k Vaší činnosti 

a přeji do budoucna Vám i Vašim kolegům  hodně dalších úspěchů.  

 

Prof. Dr. Romics Imre 

Thank you very much your Christmas present. 

Your Sbornik is excellent. I am surprised, but I understand much more as I have expected. 

The slavik languages influence around Hungary, my croatioan origon, 10 years Russian in the 

school.... And the topic is familiar, urology, urology, well known urologists…..  

I think it is important time to time to collect all the photos, memories, sborniki, pracy (prijateli, 

druhy… ..... )… 

F.M.J. Debruyne, MD, PhD  

Dear Tomas, thank you so much for sending me the Abstract Book that has been issued at the 

occasion of the 40th anniversary of the Foundation of the Department of Urology of the First 

Faculty and University Hospital in Prague – Karlov.  

It is a wonderful book. In spite of the fact that I cannot read it because it is in the Czech 

language, I can imagine what a tradition is living in this great department. It has been a 

leading department over many years. 

I was happy to see some pictures (including my own). Moreover, I saw many well-known 

famous faces. 

Congratulations with this beautiful publication! 

  

Michala Sládková 

Vážený a milý pane profesore, přeji Vám krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 

všechno nejlepší, zdraví, štěstí a nevyčerpatelnou energii, s jakou zvelebujete celou 

urologickou kliniku. Ještě jednou děkuji za pozvání na koncert, který byl nádherný a rovněž 

za publikaci ke 40. výročí kliniky. Musím se přiznat, že jsem při čtení měla hezký pocit, že i 

já jsem byla součástí kliniky a snad alespoň maličko se podílela na její prestiži. Udělali jste 

velký kus práce a držím palce, aby se Vám dařilo i nadále. 

 

MUDr. Karel Kočí, CSc. 

Vážený pane profesore, milý Tome, chtěl bych Ti moc poděkovat za milou zásilku, která mne 

potěšila. Sborník je to úctyhodný - zachytit všechno podstatné, co se udalo za těch 40 let, nic 

podstatného neopomenout, dohledat dokumenty a fotografie, všechno to uspořádat a dát tomu 

důstojný rámec - to bylo velké úsilí a stálo hodně času a energie. Velmi se mi líbil Tvůj 

neobvyklý rozhovor s Radimem. Milé bylo i připomenout si některá jména a tváře lidí, se 

kterými jsem se před lety denně potkával. Když tu knížku držíš v ruce, určitě musíš být hrdý 

na to, co jste všechno za těch 40 let zodpovědné a svědomité práce dokázali. Vědomí, že máš 

na tom procesu každodenní snahy všech zúčastněných posouvat úroveň kliniky stále výš a 

stále dopředu velikou zásluhu, je jistě také hřejivé. Přeji Tobě i všem ostatním, aby příští 

ohlédnutí bylo naplněno podobným pocitem oprávněné hrdosti, jako je toto. 

 

 

 



Slávina Opočenská  

Ještě jednou bych ráda poděkovala za pozvání ku 40. výročí založení Urologické kliniky, 

které se konalo v tak významných prostorách Velké auly Karolina Univerzity Karlovy, za 

možnost účasti na skvělém slavnostním koncertu Gli Archy di Praga a příjemného setkání 

mnoha známých osobností z řad lékařů a spolupracovníků, které jsem 30 let na klinice 

potkávala a s nimi pracovala. Děkuji také za možnost prohlédnout si v prezentaci fotografie z 

dob minulých i současných a vzpomenout těch, kteří mezi námi již nejsou. Vím, že vyšel 

Sborník, ve kterém je nejen slovně, ale i fotograficky zachyceno právě těch uplynulých 

čtyřicet let kliniky a mám prosbu, zdali bych jej, pro vzpomínku, mohla získat. Snad to není 

ode mne příliš troufalé.  

Děkuji a moc zdravím 

 

Ústav dějin lékařství a CJ 1. LF UK 

 

Vážený pane přednosto, 

děkujeme Vám za cenný Sborník Slavnostní konference u příležitosti 40.  

výročí založení Urologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK: 20. 11. 2015 Karolinum, 

Univerzita Karlova, Praha, jehož jste editorem. 

 

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc. 

 

Vážený pane profesore,  

dovoluji si Vám v příloze poslat zprávu o Vaši krásné publikaci, která byla přijata do tisku v 

časopise Dějiny věd a techniky, orgánu Společnosti pro dějiny věd a techniky.  Vychází 

čtyřikrát ročně, až zpráva vyjde, pošlu Vám xerox.  

S pozdravy L. Hlaváčková 

 

Tomáš Hanuš (ed.). SBORNÍK. Slavnostní konference u příležitosti 40. výročí založení 

Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity 

 Karlovy. 20. listopadu 2015 Karolinum. Mnoho fotografií. 

Vydal Congress Prague, Praha 2015. 273 s. ISBN 978-80-260-8629-1 

 

Čtyřicet let není většinou v dějinách institucí doba, která by si zasloužila vydání knižní 

publikace. Jinak je tomu v případě historie urologické kliniky1. LF UK.  Čtyřicet let 

Urologické kliniky FVL UK je historie nabitá daty a fakty, které bychom velmi namahavě 

shledávali v dobovém tisku odborném i laickém. Vydání této publikace je proto činem 

záslužným. Podrobný obsah – téměř 30 kapitol dále dělených na podkapitoly - umožní čtenáři 

rychle vyhledat témata, která ho zajímají. Knížka, vybavená bohatou fotodokumentací, 

podrobně mapuje historii a činnost kliniky v oblasti vědeckovýzkumné, léčebné a  

pedagogické (vzdělávání pregraduální, postgraduální i celoživotní). Sleduje i vzdělávání 

ošetřovatelského personálu. Zachycuje i současný stav kliniky, její vnitřní dělení, jmenovitě 

její pracovníky i vybavení. Cenné je také publikování důležitých dokumentů a proslovů 

týkajících se historie i současnosti klniky.  Některé kapitoly mají historii i v názvech („Více 

než 20 let urologické laparoskopie“, „40 let dětské urologie“, “40 let péče o dětské pacienty s 



inkontinencí moče“). I v kapitolách o jednotlivých specializovaných podoborech urologie je 

věnována v úvodech pozornost jejich historii.  

Cenné jsou také biogramy  jednotlivých pracovníků kliniky počínaje jejím zakladatelem prof. 

MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc. 

V rámci podobných příležitostných publikací – o kterých se bohužel často dozví jen malý 

okruh čtenářů - má tato výbornou úroveň a proto na ni upozorňujeme. 

 

Ludmila Hlaváčková, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK 

 

 

Prof Christopher Chapple, BSc, MD, FRCS (Urol), FEBU 
 

Dear Tomas,  

 

Thank you very much indeed for the note with the fantastic brochure celebrating the 40th 

Anniversary of your unit.  My apologies for the delay in responding to you, but it has taken 

quite a time to come through to me and I have only just received it.  It is fascinating reading 

through it and I must congratulate you on such an excellent unit.  

 

I look forward to our next meeting, hopefully in Munich.   

 

With best wishes and kind regards, 

Yours sincerely, 

Chris 

   

 

Prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.,  

 

Mily Tomas, 

 

az takto oneskorene sa Ti chcem velmi pekne podakovat za zaslany sbornik z Vasej 

slavnostnej konferencie. Jeto nadherna publikacia zhrnujuca obrovske mnozstvo prace a 

pokroku. Muselo to byt pre Teba “rewarding” zhrnut celu bohatu historiu, ktorej si najprv bol 

svedkom a za posledne destrocia si ju tvoril. Rozhodne mas byt na co hrdy. Velmi pekne sa Ti 

chcem hlavne podakovat za dostojne miesto a krasne slova na otcovu adresu. Znovu som si 

velmi rad precital Tvoj krasny hold jeho zivotu and dielu. 

Dovodom pre moje oneskorenie je fakt ze som publikaciu dostal az vcera od mojho technika z 

Vermontu, ktory ma navstivil na mojom novom posobisku. Od oktobra minuleho roku 

pracujem na University of Southern Denmark….  
 

 


