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Zpráva z BIOLABu
M. Bunešová

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé, 
právě proběhl v Srní 48. celostátní sjezd biochemic-
kých laborantů ČSKB ČLS JEP.  
BIOLAB 2016 navázal na dlouhý seznam organi-
zátorů a měst, kde tento sjezd v předcházejících 
letech probíhal. Nemocnice Strakonice, centrální 
laboratoře, paní primářka dr. Eva Šimečková a vrch-
ní laborantka Ivana Kadlecová se svým týmem 
spolupracovníků pod záštitou pana ředitele MUDr., 
Bc. Tomáše Fialy, MBA ve spolupráci s výborem 
biochemických laborantů ČSKB se vrhly do příprav 
s velkým entuziasmem. Intenzita příprav, zaujetí, 
zápal a vnitřní přesvědčení o smysluplnosti chystané 
akce, o správné volbě místa konání a představ sklou-
bené s realitou a možnostmi přinesly své ovoce.
Jak se lze dozvědět i na webových stránkách BIO-
LABu 2016, kongres byl zahájen v neděli, 8. 5. 
v důstojných prostorách hotelu Srní. Co se ale již 
nedočteme, a co jsme zažili, bylo zahájení panem 
ředitelem Nemocnice ve Strakonicích dr. Tomášem 
Fialou a předsedou odborné společnosti ČSKB pa-
nem profesorem Jaroslavem Rackem.
Následovalo hudební představení dudácké muziky 
ze Strakonic s navazujícím občerstvením, které 
ostatně bylo kdykoli na dosah. A pak se již rozběhl 
první odborný blok.
Nebylo by smysluplné zde vypisovat všechny prezen-
tace – včetně posterů. Veškerá abstrakta byla vydána 

tiskem v aktuálním čísle časopisu ČSKB – Klinická 
biochemie a metabolismus. 
Nedělní večer účastníci kongresu měli možnost strávit 
na společenském večeru opět v prostorách hotelu. 
Následující den, stejně tak jako v úterý – začal na 
kongresy v nezvyklý čas. Začátky odborných pro-
gramů byly v 8:00 hodin a nutno vyslovit poklonu 
účastníkům nejen za včasnou docházku, ale zároveň 
za celodenní přítomnost v přednáškovém sále, přes-
tože počasí velmi lákalo k procházkám Šumavou. 
Odborný program byl velmi kvalitní a byl rozšířen 
i o zkušenosti zdravotních laborantů na vojenských 
misích v zahraničí. 
…a došlo i na procházku Šumavou. Druhý večer 
kongresu strávený na Kašperku byl opět v rámci celo-
životního vzdělávání, neb kromě středověké hudby 
proběhla prohlídka hradu s výkladem kastelána.
Do Srní se sjelo 260 účastníků kongresu, zdravotních 
laborantů, analytiků, lékařů a profesorů. Dále bylo 
přítomno 65 zástupců spolupracujících firem. Setká-
ní bylo nejen velmi inspirující a motivující, ale čas 
strávený v přátelské atmosféře s kolegy, se kterými 
bylo možno ve volných chvílích prodiskutovat jak 
pracovní, tak osobní události a zážitky, byl osvěžující 
a naplnil nás energií a optimizmem. 
Rozjížděli jsme se do svých domovů a pracovišť 
s pokojnou duší, radostným srdcem a hlavou plnou 
informací.  
Laťka byla nastavena velmi vysoko a horkým kandi-
dátem na převzetí štafety je pracoviště v Nemocnici 
Jihlava. Vedoucí laborantka OKBMI Miroslava Fran-
cálková a paní primářka MUDr. Helena Skačáni.


