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Každému čtenáři této knihy jistě přijde neuvěřitelné, kolik
práce se dá za 15 let udělat. A to se v ní nachází pouze zlomek informací o všech aktivitách, které v té době předseda
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., spolu s výborem a revizní komisí a mnoha dalšími členy naší odborné společnosti
vykonal.
Po odborné stránce se profesor Hanuš ve své profesní
kariéře zaměřil na řadu témat, jako jsou urogenitální píštěle,
nemoci močovodu a retroperitonea, onkourologie a mnoho jiných. Jeho největší zálibou
je však jistě funkční urologie, ve které dosáhl mezinárodního ohlasu a uznání, stal se
zakládajícím členem mezinárodních společností a vysoce ceněným odborníkem v řadě
odborných komisí. V České republice byl v této specializaci několik desetiletí vedoucí
osobností a k tomuto ryzímu urologickému tématu dokázal přivést a všemožně podporovat mladší kolegy, mě nevyjímaje, za což mu jsem (a nejen za to) velice vděčný.
Své odborné a lidské kvality prokazoval a stále prokazuje také ve velkém množství
různých odborných a akademických funkcí. Díky svému racionálnímu uvažování, vysoké
odborné a všeobecné erudici, klidnému a vždy kolegiálnímu vystupování je oblíbeným
partnerem při jednání na jakékoli téma.
Tato publikace zprostředkovává unikátní a komplexní pohled na činnost České urologické společnosti v období od vzniku společnosti přes nejasně společensky definované
období 90. let minulého století, přelom tisíciletí až do období určité celospolečenské
a ekonomické stabilizace v prvním desetiletí 21. století. Pro již „zkušenější“ kolegy, jako
jsem já, je při čtení této knihy nesmírně zajímavé, a často i úsměvné nebo nostalgické,
zavzpomínat na všechny ty události, konference, odborná jednání i neformální setkání,
na které bychom bez této publikace nejspíše zapomněli. Pro všechny čtenáře je to zdroj
informací o tom, z čeho se práce ve vedení společnosti skládá, se všemi svými příjemnými
i nepříjemnými stránkami, a jak celá společnost dynamicky žije a je schopna se během
15 let proměnit.
Znát svoji minulost je nesmírně důležité, v současné době nám řada dosažených cílů
přijde samozřejmých. Pokud ale svoji minulost dobře známe, víme, že důležité události
se nikdy nevyvíjely samy, ale že k jejich dosažení bylo vždy potřeba mít vize a vynaložit
obrovské úsilí, a to především od osobností, které danou společnost vedly a směřovaly.
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