
Národní psychiatrická cena profesora 
Vladimíra Vondráčka

V roce 2008 získali Vondráčkovu cenu za nejlepší práci na téma „Prevence a profylaxe v léčbě dušev-
ních poruch” v kategorii praktické aplikace kolegové MUDr. Filip Španiel z PCP a prof. MUDr.
Hana Papežová a kolektiv z PK 1. LF UK a VFN v Praze. V kategorii věda a výzkum byla cena při-
dělena doc. MUDr. Z. Fišarovi z PK 1. LF UK a VFN, Praha, a MUDr. J. Tkáčovi z Psychiatrické
léčebny v Jihlavě.

Pro rok 2009 bylo zvoleno téma „Vztah duševních a tělesných poruch“.

Cena v celkové výši 100 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. 
Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: 
Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2.

Práci zašlete nejpozději do 30. září 2009, v českém jazyku (nejlépe s kopií), doplněnou o krát-
ký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis. Vondráčkova cena bude slavnostně předána v pro-
sinci 2009. Cenu výhradně sponzorují firmy Novartis a Lundbeck.

Bližší informace můžete získat u dr. Krcha nebo dr. Pavláta na kontaktní adrese 
Vondráčkova nadačního fondu 
(PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2;  tel.: 224 965 369).
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Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a České psychiatrické společnosti o.s.

Výbor Psychiatrické společnosti vypisuje soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 Kč –
na některou z konferencí Světové psychiatrické společnosti pro členy Psychiatrické společnosti
ČLS JEP ve věku do 40 let (ke dni 5. 11. 2009). 

Uchazeč musí doložit úspěšnou profesionální kariéru zaslaným životopisem, prokázat dobrou zna-
lost angličtiny a přednést přednášku s originálními daty na konferenci „Léčba v psychiatrii“
v Karlových Varech dne 8. 11. 2009. O udělení ceny rozhoduje výbor Psychiatrické společnosti.

Podrobnosti pravidel jsou uvedeny na www.ceskapsychiatrie.cz. Přihlášky, včetně životopisu
a názvu přednášky s jejím krátkým souhrnem, prosíme zaslat do 31. 8. 2009 na adresu sekretari-
átu Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Ke Karlovu 11, 120 00  Praha 2).

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Předseda PS ČLS JEP
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