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Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé 
horské medicíny, 

ráda bych Vás se zpožděním pozdravila v novém roce a podělila se s Vám o několik informací 
o Společnosti horské medicíny. 

Bohužel uplynulý rok byl pro mnohé z nás velmi náročný a ani ten nadcházející jistě nebude 
až tak odlišný. Nutná opatření se dotkla i odborných akcí v oblasti horské medicíny. Řada 
konferencí i sympozií s dlouholetou tradicí byla zrušena, v některých případech zvolili 
organizátoři on-line formu, která možná na druhou stranu zajistila větší dostupnost 
zajímavých přednášek přes internet. Pokusili jsme se alespoň některé z těchto akcí pro Vás 
sledovat, odkazy na dosud dostupná videa naleznete v archivu aktualit na naší webové 
stránce horska-medicina.cz. Za pravidelné doplňování těchto aktualit bych velice ráda 
poděkovala MUDr. Ivanu Rotmanovi.  

Jak jsem Vás již informovala v dopise z 23.10.2020, i my jsme bohužel byli nuceni v roce 
2020 zrušit naše každoroční setkání – Pelikánův seminář. Stalo se tak poprvé v celé historii 
této unikátní akce, která probíhala bez přerušení od roku 1990. V současné době 
dokončujeme krátký sborník příspěvků, který by měl ku příležitosti tohoto vynechaného 
semináře vyjít. 

V roce 2021 by se měl Pelikánův seminář konat opět na Slovensku a to v rámci oslav 
100.  výročí založení spolku JAMES. Definitivní termín konání zatím nebyl stanoven, ale 
předpokládá se tradiční termín koncem října či začátkem listopadu. Akce se opět vrátí do 
Tatranské Lomnice, kde ji JAMES hostil i v letech 2013 a 2015. Bližší informace sdělíme 
členům dopisem a budou publikovány na webových stránkách Společnosti, jakmile budou 
dostupné. 

Vzhledem ke zrušení Pelikánova semináře se schůze Výkonného výboru a Revizní komise SHM  
konala distanční formou, zápis z jednání je zveřejněn na stránkách Společnosti. Významným 
bodem jednání bylo kooptování Mgr. Ivany Sikulové, Ph.D. do Výkonného výboru SHM. 
Ivanu mnozí z Vás znají z Pelikánových seminářů, kde prezentuje zejména příspěvky o 
lavinové prevenci i rozbory nehod. Ivana je totiž nejen zdravotnickou záchranářkou, ale i 
doktorkou přírodních věd v oboru geologie a v neposlední řadě i extrémní lyžařkou. Horské 
medicíně a lavinové problematice se věnuje dlouhodobě, je absolventkou 1. Mezinárodního 
kurzu horské medicíny v ČR a nyní i lektorkou nejen na těchto kurzech. Výkonný výbor byl 
tak doplněn do plného počtu 8 členů. 

http://www.horska-medicina.cz
https://james.sk/default1.asp?pageid=1&portal_id=1
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2021/01/SHM-zapis-z-jednani-VV-a-RK-ze-dne-22.12.2020.pdf


Nyní ještě zbývají tradiční informace k členství. Výše členských příspěvků pro řádné členy 
zůstává na 200 Kč, vzhledem k růstu cen však zvažte, zda lze přispět částkou vyšší. Splatnost 
příspěvků je do 31.3.2021 – odkaz na info o provádění plateb níže. Vzhledem k tomu, že nebylo 
možné zaplatit členské příspěvky hotově během Pelikánova semináře, evidujeme zvýšený počet 
neuhrazených členských příspěvků za rok 2020. Proto prosíme o úhradu i za rok 2020. Navíc 
uvítáme, jestliže svou platbu ohlásíte e-mailem pokladníkovi Společnosti, MUDr. Lucii Bloudkové 
(lucie.bloudkova@seznam.cz). V případě, že neznáte své členské číslo, které slouží i jako 
variabilní symbol pro platbu, kontaktujte mě e-mailem a já Vám číslo obratem sdělím. 

  

Dar poskytnutý naší Společnosti, jako občanskému sdružení v oblasti zdravotnictví a tělesné 
výchovy a sportu, ve výši 2–10 procent daňového základu (nejméně 1000 Kč), lze odečíst od 
daňového základu výdělečně činné osoby (OSVČ i zaměstnanců). Zájemcům zašleme návrh 
darovací smlouvy. 

Ráda bych ještě připomněla, že jako členové SHM máte přístup k neveřejné části našich 
webových stránek, tzv. Members’ Area na horska-medicina.cz, pomocí individuálních 
přístupových údajů. Pokud tyto přístupové údaje nemáte zřízeny, rádi Vám je vygenerujeme. 

Pokud jako členové SHM máte nějakou publikační, či přednáškovou činnost v rámci horské 
medicíny, budeme rádi, pokud nám o ní dáte vědět. Rádi Váš příspěvek zmíníme ve Zprávě o 
činnosti SHM. Uzávěrka pro příspěvky ke zprávě za rok 2020 je 7.2.2021. Budeme rádi, když nám 
o svých aktivitách dáte vědět i v průběhu roku 2021.  

Ráda bych Vám tedy popřála úspěšný rok 2021, možná plný objevování krás, které jsou 
doslova na dosah ruky a věřím, že se spolu na podzim setkáme v Tatranské Lomnici na 
Pelikánově semináři. 

MUDr. Lenka Horáková, DESA, 
prezidentka Společnosti horské medicíny  
(lenhorakova@email.cz) 

V Kladně, dne 31. 1. 2021
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Placení členských příspěvků 

Minimální výše členských příspěvků pro řádné členy činí 200 Kč.  

BANKOVNÍ ÚČET SPOLEČNOSTI: 2100338796 / 2010 
Kolegové ze Slovenska mohou zaplatit příspěvky ve své měně na eurový účet. 
Minimální členský příspěvek činí 8 €. 
IBAN:  CZ6920100000002800723206 BIC kód/SWIFT:    FIOBCZPPXXX 

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V 
Celnici 1028/10, Praha 1. 

Variabilní symbol – Vaše členské číslo, rádi na žádost zašleme.

mailto:lucie.bloudkova@seznam.cz
http://www.horska-medicina.cz
mailto:lenhorakova@email.cz

