
Přivítání hostů 
ve velké Aule  pražského Karolina 

přednostou kliniky Tomášem Hanušem 
při Slavnostní konferenci ke 40. výročí založení 

                                Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK  
 
Magnificentia Vestra, Rector Universitatis Carolinae Pragensis,  
Spectabilis decanus, 
Vážený pane náměstku,  
vzácní hosté, 
kolegyně a kolegové,  
milé dámy, vážení pánové 
 
Jsem mimořádně poctěn tím, že Vás všechny mohu v tuto chvíli přivítat na půdě staroslavného 
Karolina, abychom si zde slavnostním koncertem připomněli 40. výročí založení a čtyři dekády 
existence Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze.  
Uvědomuji si, že jakákoliv oslava konaná týden po bezprecendentně  tragickém útoku teroristů 
v Paříži s desítkami zmařených nevinných - převážně mladých životů, musí být všemi účastníky 
jakékoliv oslavy nutně vnímána pod zcela novým a nečekaným zorným úhlem. A tak v této 
chvíli kromě bilančního pohledu zpět na 40 let trvání jednoho pracoviště a pocitu vděčnosti a 
uspokojení z  dosažených výsledků a vedle výhledu s vizemi a trendy do budoucnosti, nutně 
dnes přistupuje dimenze solidarity a soucitu s blízkými obětí teroristických činů a apel na 
osobní odpovědnost za klima celé společnosti, za komunikaci a úctu k bližním, za úctu 
k životu.  
 
Jsme vděčni vedení Univerzity Karlovy, že nám k této slavnostní příležitosti umožnilo využít tohoto 
důstojného prostředí a dovolte, abych za poděkoval rektorovi UK , Jeho Magnificenci, prof. Tomáši 
Zimovi.   
  Pokud naše klinika v uplynulých desetiletích dosáhla určitých úspěchů, na něž jsme hrdí, jde 
nesporně o úspěchy dosažené ve spolupráci a s podporou ostatních  pracovišť jednak  1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a  jednak Všeobecné  fakultní nemocnice . Je proto mojí milou povinností 
dnes večer poděkovat Spectabilis děkanovi 1. LF, profesoru Aleksimu Šedovi  a paní ředitelce VFN 
Mgr. Daně Juráskové , Ph.D , zastoupené zde dnes večer pro  její nemoc jejím náměstkem dr. Ivanem 
Pavlíkem  Děkuji oběma, že přijali pozvání na tento večer a za všechnu podporu rozvoje  naší kliniky. 
 
I am also  pleased – and it is  a great honour for me  to take this oportunity-  to welcome two 
distuingushed VIP guests from abroad,  the  invited speakers of our Conference and our friends .  
We are DELIGHTED that OUR INVITATION ACCEPTED  Prof. Gunther Janetschek from University in 
Salzburg and prof. Wolfgang Roesch from University in  Regensburg. Both of them are key opinion 
leaders of the European urology. Welcome in Karolinum and thank you very much for your contribution 
to the scientific programme of this conference!   
 
Jsme též poctěni tím, že pozvání na naši konferenci  přijali naši kolegové a přátelé ze slovenských  
urologických klinik: doc. Minčík, současný prezident  SUS, a prezidenti emeritní - prof.Horńák,  prof. 
Breza a prof. Kliment   a další přední slovenští urologové  -prof. Ondruš a doc. Fillo. 
Vítám bývalé přednosty naší kliniky – doc. Petříka, prof.Dvořáčka, doc.Jarolíma. 
Vítám místopředsedu ČUS a přednostu urologické kliniky LF v Plzni  prof. Horu, dále prof. Blahoše, 
emeritního prezidenta ČLS JEP , vítám  přednosty urologických klinik - z  Masarykovy Univerzity prof. 
Pacíka  a  z  Palackého Univerzity doc. Študenta, vítám členy Kolegia děkana a  AS 1. LF UK, 
přednosty ústavů a klinik.   
 
Vážení hosté, přátelé, spolupracovníci, součástí oslav 40. narozenin naší kliniky jste vy všichni, kdo 
jste dnes večer do  Auly Karolina přišli, my se z toho těšíme, máme z toho radost, vážíme si toho, že  
máme tu čest vás zde mít jako své hosty.  
 
A nyní mi dovolte, abych požádal o několik slov Jeho Magnificenci pana rektora, prof. Zimu. 
 
  
 



 

                                       Proslov přednosty  
                       Urologické kliniky Tomáše Hanuše  
 
Magnificentia Vestra, Rector Universitatis Carolinae Pragensis,  
Spectabilis decanus, 
vážený pane náměstku,  
vzácní hosté, přátelé 
milé dámy, vážení pánové 
 
Čtyřicet let je z hlediska věčnosti jistě zanedbatelný zlomek času, nicméně v dějinách akademického a 
klinického pracoviště nesporně znamená výraznou kapitolu, která stojí za zaznamenání a připomenutí. 
Jistě jsou v Čechách a na Moravě urologická oddělení a kliniky starší než klinika založená díky 
nevšednímu úsilí pana profesora Eduarda Hradce 17. října 1975 v Praze na Karlově.  
 
Přesto, jako ten, kdo má právě v tuto chvíli čest stát v čele tohoto pracoviště, považuji za svůj úkol či 
povinnost, a současně i za milou příležitost vyjádřit, že si velmi vážíme nejen díla zakladatele kliniky, 
profesora Eduarda Hradce, ale i všech jeho tehdejších spolupracovníků a jeho i jejich pokračovatelů, 
bez nichž bychom si dnes oněch 40 let od „narození“ kliniky nepřipomínali a neslavili. 
 
Rád zde tedy připomínám jména dalších přednostů naší kliniky  - Radka Petříka, Jana Dvořáčka, 
Ladislava Jarolíma a Miroslava Hanuše a jména vedoucích sester jako  Marie Vimrová - Tichá, Iva 
Vodičková, Jana Hušková, Yvonne Hajžmanová, Hana Masopustová, Vladěna Kopřivová, Renáta 
Randová a  jména   primářů kliniky Bohuslava Matrase, Jaroslava Nováka a Ivana 
Pavlíka. 
 
Děkuji  také všem vám, kdo jste se na  činnosti kliniky dosud jakkoli podíleli – tedy nejen přednostům, 

zástupcům přednostů, primářům a  vrchním sestrám , ale též staničním sestrám, ano  jistě -  všem 

sestrám, ošetřovatelkám, fyzioterapeutkám, anesteziologům a intenzivistům, spolupracujícícm 

chirurgům a internistům,  radiologům a  všem laborantkám, dále sekretářkám, knihovnicím, ekonomce, 

IT technikovi,  pracovnicím v příjmu, v archivu, paní provozní, sanitářům a sanitárkám na odděleních, 

na operačních sálech, ve sterilizaci, v kuchyni, uklizečkám,  elektrikáři p. Laurimu, pochůzkáři , děkuji 

též – last but not least -  členům Nadačního fondu Lucie a všem dalším  partnerům  a sponzorům, kteří 

nechtějí být jmenováni a přesto  naši kliniku štědře podporují.  

Jsem přesvědčen, že Urologická klinika 1. LF UK a VFN je pracovištěm, které se může pyšnit . Pyšnit 

třeba  souborem impaktovaných publikací z  vlastního výzkumu, vyřešenými  výzkumnými granty, 

stovkami vyléčených  pacientů, i aktivitou pedagogickou, díky níž se zde učí medici i stážisti a 

postgraduální studenti, a odatestovaly zde stovky urologů, mezi nimiž je řada renomovaných primářů 

nebo přednostů jiných klinik. Vedoucí pracovníci kliniky se stali předsedy a jinými funkcionáři České 

urologické společnosti ČLS J.E.P, předsedali Akreditační komisi MZ ČR, zasedají ve Vědeckých 

radách 1. LF UK a VFN, v Kolegiu děkana 1. LF UK a v různých orgánech evropské urologie. 

Jsem rád, že v posledních týdnech na klinice úspěšně habilitoval pan docent Viktor Soukup. 

Jsem přesvědčen, že Klinika má minulost, za kterou se nemusí stydět, a budoucnost, od které lze 
mnohé očekávat. Věřím, že se na klinice „ urodí“ další kvalitní  projekty, publikace, noví docenti, 
profesoři, připojí se další mladí vědečtí pracovníci, zavedeme nové operační  a léčebné postupy.  
 

40 let je zatím málo, klinika je vlastně mladá, věřím , že se tak chová, že je krásná a žádoucí, je 

dynamická, flexibilní, výkonná, rozvíjející se, a že má rezervy. 

Mojí nadějí je, že za 10 let bude zase o skok dále  - ve vědě , v péči o pacienty, ve výuce i ve 

vzájemné komunikaci. Přeji to všem pracovníkům kliniky – přítomným i budoucím , všem pacientům i 

sobě. 



Vaše Magnificence pane Rektore, Spectabilis pane děkane, vážený pane náměstku  

Vážení hosté a spolupracovníci,    

dovolte mi, abych  této vzácné příležitosti setkání na půdě staroslavného Karolina využil také k tomu, 

abychom spolu se současnou vrchní sestrou Olgou Krpatovou,  jako projev symbolického  poděkování  

za dílo zakladatele kliniky, profesora Hradce – abychom předali květiny vážené  paní Anně Hradcové , 

vdově po prof. Hradcovi  a také nejbližším dvěma spolupracovnicím profesora Hradce v době založení 

kliniky, dvěma dámám, vrchním sestrám paní Marii Vimrové - Tiché a první staniční sálové sestře,   

paní Ivě Vodičkové.   

Vážené a milé  dámy, děkujeme! 

Vám všem přítomným přeji příjemný dnešní večer a radostný Advent 2015! 

 
 
 
 
 
 


