
Workshop on Atopic Dermatitis 
23. – 24. května 2008 

 

Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy (Petřín) 
pořádá o.s. pro alergiky Máša 

 

 

Alergie: mění se člověk nebo svět kolem nás? 
             
 
       pátek 23. května        15:00 hod. – oficiální zahájení 

 

• MUDr. Radek Klubal 
    o.s. Máša, Praha 
„Alergie: mění se člověk nebo svět kolem 
nás?“ (RK: poznámky Radka Klubala) 
• prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. 
    Ústav biologie a lékařské genetiky, 2.LF UK,  
    Praha, přednosta 
„Prediktivní genetika a její klinická 
užitečnost.“ (RK: Co je v genech a co „ve 
hvězdách“? Pohled genetiky do minulosti i 
budoucnosti. Čeká nás další nárůst alergií?) 
 
 
 

• RNDr. Vítězslav Kuželka 
    Přírodovědecké muzeum, 
    Antropologické oddělení, Praha 
„Demografická a zdravotní problematika 
historické populace – cesta od a do 
pravěku.“ (RK: Je alergie daní za přežití/výsledek 
evoluce?) 
• RNDr. Jan Pretel, CSc. 
    Český hydrometeorologický ústav 
    Oddělení změny klimatu 
„Klimatické změny: dopady na přírodu a 
člověka.“ (RK: Existuje spojitost mezi změnami 
klimatu a nárůstem alergií? Co nás čeká?)

20:00 hod. - Rudolfinum – koncert Pražského jara 
 

 
sobota 24. května    9:00 hod. – zahájení 2. dne konference
 
• MUDr. Radek Klubal 
    o.s.Máša, Praha 
 „Těhotenství a alergie – preventivní 
opatření pro dítě i matku.“ (RK: jídelníček, 
prostředí, léky.) 
• prim. MUDr. Václava Gutová 
    Ústav imunologie, FN Plzeň 
„Rizikové pro-alergické faktory pro 
novorozence a děti předškolního věku.“ 
(RK: Nač je třeba si dávat pozor, aby alergie 
nevznikla?) 
• Ing. Vít Syrový 
    poradenství – zdravý životní styl 
„Rizikové látky naší stravy.“ (RK: Nebezpečí 
číhá v potravinách – o zdravém stravování, nejen o 
konzervační látkách a barvivech.) 
• prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc. 

Biotrin a PřFUK, Praha 
„Geneticky modifikované potraviny: 
současný stav v ČR a legislativa.“ (RK: Co 
nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. 
vzestup alergií?) 
• MUDr. Jitka Škovránková 
   Oddělení pro očkování dětí, FN Motol 
 
 

    MUDr. Radek Klubal 
    o.s. Máša, Praha 
„Očkování (alergických) dětí“ (RK: A není 
přemíra očkování příčinou nárůstu alergií?) 
• Mgr. Stanislav Kužel 
    Czech Coal a.s. 
„Emise/imise znečišťujících látek: má 
smysl regulace?“ (RK: Myslím, že nám znečištěné 
prostředí škodí, čas nám ukáže míru škodlivosti.) 
• MUDr. František Kožíšek, CSc. 
   Státní zdravotní ústav, Praha 
„Kvalita vody (v ČR).“ (RK: může být chlor 
příčinou ekzémů? A není voda nezdravě čistá 
„sterilní“? – hygienická hypotéza) 
• MUDr.Ariana Lajčíková, CSc. 

Státní zdravotní ústav, Praha 
„Kvalita budov –vliv na naše zdraví.“ (RK: 
Building sick syndrom, nejen o stavebních 
materiálech) 
• ? Mgr. Petr Pokorný, CSc. 

Archeologický ústav AV, Praha 
Paleobotanika – dokáže vysvětlit nárůst 
alergiků? (RK: změny vegetace souvisí se změnami 
klimatu. Nepochybně se jedná o důležitý faktor 
v etiopatogenezi alergie.)

 
 

Štefánikova hvězdárna a planetárium, Petřín 
 

Stvoření světa: na počátku bylo ...  
povídání s profesorem astrofyziky RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc. 

a možná přijde i …  


