
No 18 Leden 2018

Newsletter České neurologické společnosti 
ČLS JEP

Newsletter
České neurologické společnosti ČLS JEP

Zpráva z 31. českého a slovenského 
neurologického sjezdu a 29. česko-slovenského 
epileptologického sjezdu 

Lze jen gratulovat organizátorům brněnského sjezdu v čele s prof. Brázdilem. 
Bezchybná organizace a výborný catering byly rámovány přívětivým prostředím 
pisáreckého “výstecu” a typickými brněnskými společenskými rekvizitami: rautem 
s dýzou v Intru a Provázkem. Skvěle, skvěle. Mimořádné ocenění však určitě or-
ganizátoři zaslouží za dvě věci: Neurocinema a historickou výstavu. Neurocinema 
nepochybně zaujalo všechny, kdo do sálu zašli, tak, že se dodívali až do konce 
(já určitě). Neurologické devocionálie – nástroje, přístroje, jehly – byly pro mladé 
rezidenty určitě něčím, co nikdy v životě neviděli. A pohled na literární skvosty, 
opatrované v rodině prof. Rektora, budil nepochybně otázku, zda je ochrana vý-
stavních prostor dostatečná. Skvěle, skvěle ještě jednou.

S poděkováním za všechny účastníky sjezdu 
Petr Kaňovský 

www.czech-neuro.cz

Úvodní slovo

Vážení a milí členové ČNS,

první newsletter v roce 2018 nám 
umožní zavzpomínat na úspěšný  
31. česko-slovenský neurologický 
sjezd, který se konal na sklonku listo-
padu 2017 v Brně. Jako každoročně 
vypisuje ČNS soutěž o nejkvalitnější 
publikace v uplynulém roce a cestov-
ní grant pro mladé lékaře na sjezd 
EAN v Lisabonu – podmínky najde-
te v newsletteru. Jsme velmi rádi, že 
aktuálně dva z 8 děkanů lékařských 
fakult v ČR – prof. Bareš a prof. Ko-
márek – jsou neurology. Blahopře-
jeme a připojujeme jejich krátké CV. 
Jako už tradičně obsahuje newsletter 
novinky ze specializačního vzdělává-
ní a pozvánky na chystané odborné 
akce. Zveme vás k účasti na anketě 
o budoucnosti České a slovenské 
neurologie a neurochirurgie a k vypl-
nění dotazníku týkajícího se činnosti 
ČNS.

Váš

Josef Bednařík
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Soutěž ČNS ČLS JEP o nejlepší 
publikaci z roku 2017

Česká neurologická společnost ČLS JEP vyhlašuje každo-
roční soutěž o nejlepší publikace předcházejícího roku uve-
řejněné členy společnosti.

Soutěží se v následujících kategoriích.
1.  Cena ČNS za vynikající originální práci
2.  Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
3.  Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
4.  Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let  

za vynikající originální práci roku

Uzávěrka přihlášek je 30. 3. 2018.

Pravidla a podmínky soutěže naleznete na webových 
stránkách ČNS a zde.

Cestovní granty EAN 2018 

České neurologická společnost ČLS J. E. P. vypisuje pro rok 
2018 možnost získání cestovního grantu na podporu účasti 
mladých lékařů na 4rd Congress of the European Academy 
of Neurology, Lisabon 2018, který se koná 16.–19. června 
2018 www.ean.org/lisbon2018 

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2018.

Pravidla a podmínky získání grantu naleznete na webových 
stránkách ČNS a zde.

Zástupci neurologické obce 
ve vedení lékařských fakult 

Dva z nově zvolených osmi děkanů lékařských fakult v ČR 
jsou neurologové. V květnu 2017 byl jednomyslně zvolen 
akademickým senátem LF MU děkanem LF MU na období 
1. února 2018 – 31. ledna 2022 jako první klinický neuro-
log v historii brněnské lékařské fakulty prof. MUDr. Martin  
Bareš, Ph.D., 

V roce 2017 získal také podruhé důvěru akademického se-
nátu 2. lékařské fakulta Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Vladi-
mír Komárek, CSc. a obhájil tak svůj post děkana pro druhé 
funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 

Blahopřejeme!

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Narodil se v roce 1968 v Brně, absolvoval lékařskou fakul-
tu Masarykovy univerzity (1993). Od roku 1993 pracuje na I. 

neurologické klinice LF MU a Fakultní nemocnice u svaté 
Anny. V roce 2002 obhájil dizertační práci a získal vědecký 
titul Ph.D. V roce 2005 byl jmenován docentem pro obor neu-
rologie a roce 2009 profesorem pro obor neurologie. V letech 
2003-2005 pracoval na University of Minnesota jako postdoc. 
Od roku 2015 je mimořádným profesorem na Department 
of Neurology, Medical School, University of Minnesota, 
Minneapolis, USA. V letech 2011–2018 zastával funkci pro-
rektora Masarykovy university, v letech 2012–2018 také sta-
tutárního zástupce rektora. V období 2009–2017 byl předse-
dou extrapyramidové sekce České neurologické společnosti. 
Profesně se věnuje extrapyramidovým onemocněním, spas-
ticitě, klinické neurofyziologii a funkční magnetické rezonan-
ci. Prof. Bareš je členem několika vědeckých rad, oborových 
rad a školitel doktorandů v oboru neurologie a neurovědy. 
Jeho vědecko-výzkumná činnost vykazuje H- index 22, 1163 
citací ve Web of Science, kumulativní IF > 370. Je členem 
redakční rady časopisu Clinical Neurophysiology, Cerebe-
llum and Ataxias. Je řešitelem a spoluřešitelem grantů IGA, 
AZV. V současnosti je spoluřešitelem grantu Horizon 2020 – 
MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science) 
ve spolupráci s pracovišti v Evropě i USA.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Narodil se v roce 1949 v Praze, promoval na FDL UK v roce 
1973. V letech 1973–1979 pracoval na neurologickém oddě-
lení okresní nemocnice v Teplicích. Od roku 1984 pracoval 
na Klinice dětské neurologie FDL (později 2. LF) UK ve FN 
Motol, postupně jako sekundární lékař, odborný asistent, do-
cent a profesor, věnoval se hlavně dětské epileptologii. V le-
tech 1990–1991 působil jako poradce ministra zdravotnictví 
ČR a ředitel odboru zdravotně sociální péče MZ ČR. Po ná-
vratu na kliniku se v roce 1991 stal přednostou, kterým byl až 
do roku 2016. Ve FN Motol spoluzakládal centra epileptologie 
a epileptochirurgie (jediné v republice), která pečují o dětské 
pacienty. Založil zde také první centrum pro komplexní péči 
o pacienty postižené dětskou mozkovou obrnou. Věnoval se 
výzkumu neurochemických a neurofarmakologických aspek-
tů věkově vázaných epileptických syndromů, na tomto poli 
publikoval prioritní sdělení; později i poruchám z oblasti au-
tistického spektra. Vytvořil vlastní vědeckou školu, habilitoval 
2 docenty, kteří se stali profesory. V letech 2011–2013 byl 
předsedou akademického senátu 2. LF UK, v roce 2014 byl 
zvolen děkanem 2. LF UK. 

Specializační vzdělávání 

Zpráva o činnosti Specializační oborové rady Neurologie 
v roce 2017
 
V roce 2017 bylo realizováno specializační vzdělávání (kurzy 
základního kmene, specializační atestační kurzy a atestace) 
dle programu připraveného SOR v roce 2016. Na žádost MZ 
ČR byly přidány atestační termíny na LF UK Plzeň v září 
2017. Byla stanovena místa a konání 4 kurzů základního 

http://www.czech-neuro.cz/clenstvi/ceny-o-nejlepsi-publikace/
http://www.ean.org/lisbon2018
http://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/
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kmene, 2 specializačních atestačních kurzů, 3 termínů ates-
tací na rok 2018. MZ ČR zveřejní tyto informace v lednu 2018.

Kromě organizace specializačního vzdělávání, které odborně 
zajišťují garanti příslušných LF, se SOR spolupodílela SOR 
na přípravě nového Vzdělávacího programu pro obor neu-
rologie. Komise SOR se dále dohodla, že kmen by měl být 
nadále ukončen testem. Poté bude následovat ústní zkouše-
ní uchazeče. Předložení písemné atestační práce je nutné 
podat nejpozději v den nástupu na specializační atestační 
kurz. Podání přihlášky k atestaci je možné až po absolvová-
ní specializačního atestačního kurzu, nejpozději 30 dnů před 
termínem atestace.

Složení atestačních zkušebních komisí se zveřejňuje 
na webu příslušné LF 30 dnů před konáním atestací. Sou-
částí listopadové schůze SOR byly volby předsedy a místo-
předsedy pro rok 2018. Předsedou SOR pro rok 2018 byl 
zvolen doc. MUDr. Martin Vališ, PhD, místopředsedkyní je 
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Informace o vzdělávání a zápisy ze schůzí SOR jsou zveřej-
něny na webu ČNS.

Místa a termíny atestačních kurzů a zkoušek  
v roce 2018

LF MU Brno 

26. 2.–23. 3. 2018 Specializační kurz před atestací

23.–27. 4. 2018 Atestace

LF UK Hradec Králové

1.–26. 10. 2018 Specializační kurz před atestací

10.–14. 12. 2018 Atestace 

Místa a termíny základního kurzu v roce 2018

9.–20. 4. 2018 2. LF UK Praha

10.–22. 9. 2018 3. LF UK Praha

16.–27. 4. 2018 LF OU Ostrava

8.–19. 10. 2018 LF UP Olomouc

Pozvánky na odborné akce

The 12th World Congress on Controversies  
in Neurology (CONy)
22. 3.–25. 3. 2018
Varšava, Polsko 
www.comtecmed.com/cony/2018

XIV. mezinárodní workshop funkční magnetické 
rezonance
5.–6. 4. 2018, Arcidiecézní muzeum Olomouc
www.fmri2018.upol.cz
 
23rd Meeeting of the European Society of Neurosonology 
and Cerebral Hemodynamics
13.–14. 4. 2018
Vienna House Diplomat Prague
www.neurosonology2018.cz

Výukový seminář EXPY 2018
19.–20. 4. 2018
Hotel Centro, Husova 8, Hustopeče 

The 4th International Congress on Epilepsy, Brain  
& Mind 
2. 5.–5. 5. 2018 
Best Western Premier Hotel International, Brno 
www.epilepsy-brain-mind2018.eu

4th International Congress on Epilepsy, Brain and Mind 2018 
Brno, Czech Republic, Hotel International Brno, May 2–5, 2018
www.epilepsy-brain-mind2018.eu
MAIN TOPICS
Epilepsy and …
… art, music, literature, history, philosophy
… neuropsychiatry, cognition, mood, behavior, personality etc., including the therapy
… consciousness, anosognosia and denial
… non-epileptic seizures, self-induced and self-suppressed seizures
… borderlands of epilepsy
… the window to brain function

Attractive Preliminary programme including section heads to be seen on the conference web site.

ZVÝHODNĚNÉ REGISTRAČNÍ POPLATKY PRO ČESKÉ A SLOVENSKÉ ÚČASTNÍKY:
100 EUR (VČASNÝ) / 150 EUR (POZDNÍ)

VČASNÁ R
EGIS

TRACE 

PRODLOUŽENA 

DO 15. 3
. 2

018

XIV. olomoucké neuroimunologické sympozium 
s mezinárodní účastí
17.–18. 5. 2018, Arcibiskupský palác, Olomouc
www.ms2018.upol.cz

XV. Sympozium praktické neurologie
31. 5.–2. 6. 2018
Hotel International, Brno
www.solen.cz/artkey/act-000300-0000.php

10th European Board Examination in Neurology 2018
15. 6. 2018, Lisabon, Portugalsko
Více informací zde 

4th Congress of the European Academy of Neurology
16.–19. 6. 2018
Lisabon, Portugalsko
www.ean.org/lisbon2018

http://www.comtecmed.com/cony/2018%20%20
http://www.fmri2018.upol.cz
http://www.neurosonology2018.cz/
http://www.epilepsy-brain-mind2018.eu/
http://www.ms2018.upol.cz
http://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/uems-ebn-examination
https://www.ean.org/lisbon2018/
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The International Neuropsychological Society (INS)
18.–20. 6. 2018
Kongresové centrum Praha
www.ins2018.org

XXIII. World Congress on Parkinson’s Disease  
and Related Disorders – IAPRD 2018
19.–22. 8. 2018 
Lyon, Prancie
www.iaprd-world-congress.com

Prague Neurosurgical week 2018
29. 8.–3. 9. 2018
www.pragueneuroweek.com

Česká neurologická akademie
20. 9.–21. 9. 2018
Atrium palác Pardubice
www.neurologickaakademie.cz

POZNAČTE S
I 

TERM
ÍN

!

2. ČESKÁ
NEUROLOGICKÁ
AKADEMIE

Congress Centre Pardubice
20.–21. 9. 2018
Pardubice

Hlavní témata: • Roztroušená skleróza  
 • Kognitivní poruchy   
 • Cerebrovaskulární onemocnění
 • Vertebrogenní nemoci

www.neurologickaakademie.cz

XIII. olomoucké cerebrovaskulární sympozium
10. 10. 2018, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 
Olomouc
www.cmp2018.upol.cz

32. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
65. spoločný slovenský a český zjazd klinickej 
neurofyziológie
28. 11.–1. 12. 2018
Martin, Slovensko
www.scnz2018.sk

Prediagnostic, premotor and non-motor parkinsonism
13.–14. 12. 2018, Umělecké centrum Univerzity Palackého, 
Olomouc
www.parkinson2018.upol.cz

   XIV. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP  
FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Arcidiecézní muzeum Olomouc
5. – 6. dubna 2018

www.fmri2018.upol.cz

XIV. OLOMOUCKÉ NEUROIMUNOLOGICKÉ SYMPOZIUM     . 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

Arcibiskupský palác Olomouc
17. – 18. května 2018
www.ms2018.upol.cz

XIII. OLOMOUCKÉ CEREBROVASKULÁRNÍ SYMPOZIUM 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

10. října 2018

www.cmp2018.upol.cz

PREDIAGNOSTIC, PREMOTOR AND NON-MOTOR 
PARKINSONISM

Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc
13.  – 14. prosince 2018

www.parkinson2018.upol.cz

Organizační zajištění:  
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci, 

Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc

Anketa pro čtenáře časopisu 
České a slovenské neurologie 
a neurochirurgie

V jaké formě byste rád/a dostával/a časopis ČSNN?
 
Redakční rada časopisu Česká a slovenská neurologie 
a neurochirurgie reaguje na aktuální podněty čtenářů ohled-
ně formy vydávání časopisu. Zajímá nás především Váš ná-
zor na preferenci tištěné či elektronické podoby.

Prosíme Vás o odpověď na dvě otázky v elektronické anketě, 
kterou naleznete na tomto odkazu do pátku 23. 2. 2018.
 
Děkujeme Vám za vyjádření Vašeho názoru.
Redakce ČSNN

http://www.ins2018.org/
http://www.iaprd-world-congress.com/
http://www.pragueneuroweek.com/
http://www.cmp2018.upol.cz
http://www.scnz2018.sk/
http://www.parkinson2018.upol.cz
http://eonkologie.formees.cz/f/csnn-anketa/
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Dotazník pro členy ČNS 

Milé členky a členové naší společnosti,
z vidinou zlepšit a zefektivnit činnost České neurologické 
společnosti ČLS JEP, jsme pro Vás připravili krátký dotazník. 
Budeme velice rádi, když si najdete čas pro jeho vyplnění. 
Dotazník je anonymní a výsledky budou použity pouze pro 
účely ČNS. 

On-line dotazník je k vyplnění na webových stránkách  
www.czech-neuro.cz nebo zde.

Výbor ČNS ČLS JEP 

Změny údajů

Milí členové naší společnosti, dojde-li ke změně Vašich 
osobních údajů, nahlaste změnu na Centrální evidenci členů 
ČLS JEP na email cle@cls.cz a zároveň sekretariátu Čes-
ké neurologické společnosti sekretariat@czech-neuro.cz.  

Změny budou automaticky nahlášeny také vydavateli časopi-
su „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“. 

Nabídka pro partnery 

Česká neurologická společnost nabízí své dlouhodobé part-
nerství farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky 
a dalším potenciálním partnerům v neurologické oblasti. 

Co Vám můžeme nabídnout?
• Uveřejnění partnera na webové stránce  

České neurologické společnosti www.czech-neuro.cz
• Uveřejnění partnera v tiskovinách České neurologické 

společnosti
• Uveřejnění partnera v elektronickém newsletteru  

České neurologické společnosti (4 vydání/rok)
• Uveřejnění článku/inzerce v elektronickém newsletteru 

České neurologické společnosti

Máte-li zájem spolupracovat s Českou neurologickou 
společností, kontaktujte náš sekretariát na emailu: 
sekretariat@czech-neuro.cz. 

Případně nás neváhejte kontaktovat  
pro individuální nabídku. 

Děkujeme za podporu a dlouholetou spolupráci partnerům ČNS 
 

Platinový partner ČNS

Zlatí partneři ČNS

Stříbrní partneři ČNS

Bronzoví partneři ČNS

https://docs.google.com/forms/d/1VYsKMe2ihEslNJ-GFB1o9MaqCopt8VwqTVK28vvFTws/edit

