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V Praze dne 14. 11. 2011
Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,
dne 6. června 2012 se budou konat v Praze ve Velké aule Karolina oslavy 150. výročí založení
Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP. Jedná se o nejstarší českou lékařskou organizaci. Záštitu
poskytnul a přijetí představitelů Spolku slíbil i primátor hl. m. Prahy.
Spolek byl založen v r. 1862 skupinou českých lékařů v čele s fyziologem J. Ev. Purkyně a od
této doby pracuje bez přerušení dosud. V roce 2012 tedy uplyne 150 let od jeho založení. Hlavní
náplní činnosti Spolku je pořádání přednáškových večerů z různých oblastí medicíny pro
interdisciplinární výměnu poznatků a praktických zkušeností. Tyto večery se konají v letním a zimním
semestru každé pondělí v sále Lékařského domu v Praze 2.
Krom toho náš Spolek zakládal dceřiné organizace ‐ lékařské spolky ‐ ve všech krajských
a většině okresních měst ČR a po 1. světové válce i na Slovensku. Se Spolkem slovenských lekárov
v Bratislavě udržuje dodnes partnerské vztahy. Dalším naším zahraničním partnerem je Vereinigung
der Bayerischen Internisten v Mnichově. I s ním si každý rok pravidelně vyměňujeme přednáškové
programy a další zkušenosti. Mimo této činnosti se Spolek podílel i na opětovném založení Lékařské
komory v Praze v r. 1990. Ze Spolku českých lékařů vznikla také v padesátých letech minulého století
Česká společnost Jana Evangelisty Purkyně a její další odborné společnosti (v současné době je těchto
odborných společností 116 a spolků 39).
Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo, dovolujeme si Vás i členy Vaší společnosti
pozvat na tuto významnou událost. Velice by nám pomohl i finanční příspěvek ze strany vaší odborné
společnosti. V případě zájmu o podporu této významné akce kontaktujte prosím ředitelku
sekretariátu ČLS JEP, paní Evu Ponocnou.
S pozdravem
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