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ZPRÁVA

Čím stonali mocní
Psychiatrie má nesčetné množství hraničních, styčných oblastí, jak s vědami medicínskými, tak

i společenskými. Příkladem může být téma, které zvolil doc. MUDr. M. Vojtěchovský, CSc., pro svou před-
nášku na 12. pražských gerontologických dnech v květnu 2008 v Praze: „Čím stonali mocní“.

Sdělení shrnuje možný vliv neuropsychické poruchy evropských diktátorů a československých státníků
na vývoj a osudy evropských národů ve 20. století. Text je zajímavý a pozoruhodný popisy duševních sta-
vů a poruch V. I. Lenina, J. V. Stalina, A. Hitlera a též T. G. Masaryka, E. Beneše, E. Háchy, K. Gottwalda, L.
Svobody a G. Husáka v době, kdy zastávali nejvyšší státnické funkce a rozhodovali o osudech národů. 

Na žádost redakce přislíbil autor rozšířit pro náš časopis svou zprávu o zdravotním stavu, duševních
poruchách, léčení a rozhodovacích schopnostech těchto významných politiků. Čtenáři tak budou mít mož-
nost se v blízké době seznámit s tématem, kterému v českých zemích nebyla věnována – na rozdíl od svě-
ta – téměř žádná pozornost.

MUDr. Pavel Baudiš, CSc.

Kuffnerova cena 2009

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o.s. vypisuje soutěž
o Kuffnerovu cenu za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce
2008 (tiráž v publikaci). Laureát musí být občanem ČR. Žádosti posoudí rada Kuffnerovy ceny
a výbor Psychiatrické společnosti. Podrobnosti pravidel jsou uvedeny na www.ceskapsychiatrie.cz.

Vítěz obdrží plastiku a 50 000 Kč, které budou předány během slavnostního zahájení konferen-
ce  „Léčba v psychiatrii“ v Karlových Varech 5. 11. 2009. 

Sponzorem ceny je Zentiva, a.s.

Uchazeči musí zaslat publikaci in extenso v jednom vydání na adresu sekretariátu Psychiatrické
společnosti ČLS JEP (Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2) s označením „Kuffnerova cena“ do 30. 4. 2009
(razítko pošty nebo osobní doručení).

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