EUROKONGRES FECAVA 2022
a 30. Výroční konference ČAVLMZ
V předcházejících letech naši zemi obcházelo jedno velké strašidlo: VIRUS. V letošním roce je to
staronové strašidlo: RUS. Tak by se dalo parafrázovat naše současné světové dění. To se
hmatatelně projevilo i v organizaci pražského 27. Eurokongresu FECAVA konaného v Praze
v termínu od 8. do 11. června tohoto roku. Ruská agrese na Ukrajině vyvolala nebývalou vlnu
solidarity mezi evropskými kolegyněmi a kolegy. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
(dále jen ČAVLMZ) za podpory British Small Animal Veterinary Association (dál jen BSAVA),
Ukrainian Small Animals Veterinary Association (dále jen USAVA) a European Federation of
Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) vytvořily společnou iniciativu, která umožnila
více jak 70 ukrajinským veterinárním lékařům a lékařkám bezplatnou účast na letošní výroční
konferenci ČAVLMZ a Eurokongresu. Cílem tohoto projektu je vrátit kolegyně a kolegy z Ukrajiny do
důstojného lidského a odborného prostředí, o které v době války v jejich vlasti momentálně byli
okradeni. BSAVA poskytla stipendijní fond na podporu ukrajinským kolegyním a kolegům, kteří se
zúčastnili eurokongresu a umožnilo jim úhradu nákladů na cestu a ubytování. ČAVLMZ souhlasila
s prominutím úhrady členského příspěvku na této vzdělávací akci.
Prezidium naší asociace oslovilo své členy, zda by mohli poskytnout ubytování pro naše ukrajinské
hosty. Tato výzva byla vřele přijata našimi ukrajinskými přáteli. Dr. Natalia Ignatenko, která
zastupuje USAVA na FECAVA poznamenává: „Veterináři pracující na Ukrajině a ukrajinští
kolegové, kteří jsou nyní v Evropě, jsou upřímně vděční ČAVLMZ, BSAVA a FECAVA za
jedinečnou příležitost zúčastnit se pražského eurokongresu. „Válka nás nedonutila složit ruce,“ říká
Dr. Vladlen Ushakov, prezident USAVA. „Navzdory tomu, že mnoho veterinářů přišlo o své
domovy a kliniky, neztratili svou kvalifikaci a profesionální touhu se dále rozvíjet. Oceňujeme tento
důležitý projev solidarity a morální podpory."
Ondřej Cita, prezident ČAVLMZ, dodává: „Velmi si vážíme vzniku této společné iniciativy, jejímž
cílem je morální a profesionální podpora ukrajinským veterinárním kolegům. Věříme, že jejich
příjezd do Prahy a účast na eurokongresu byly více než symbolické.“ Organizační výbor se snažil
jim umožnit cítit se svobodně a důstojně i přes nepochopitelnou agresi a válku v jejich zemi. Dr.
Krista Arnold, čestná tajemnice BSAVA, uvádí: „Mluvili jsme s našimi protějšky na Ukrajině,
abychom pochopili, jak bychom mohli podpořit profesionální život našich ukrajinských kolegyň a
kolegů, ať už jsou na Ukrajině nebo byli vysídleni. Doufáme, že tato iniciativa ČAVLMZ a FECAVA
pomůže ukrajinským veterinářům udržet a posouvat jejich veterinární vzdělání, ať už pracují doma
nebo v nové zemi. Ať jsou schopni využívat nové znalosti a dovednosti nyní nebo v budoucnost, kdy
se budou moci bezpečně vrátit do svých domovů.“
Výstižně na současnou situaci ve svém projevu na radě FECAVA zareagoval irský kolega Alan
Rossiter: „Kolegové a přátelé – nejsme to my, kdo učinil, může učinit nebo skutečně učiní jakékoli
rozhodnutí vyloučit tyto národy z našeho společenství. Jsou to samy národy, které jednáním svých
totalitních vlád se vymanily z norem demokratických a mírumilovných národních států, které tvoří
moderní Evropu. Jakékoli rozhodnutí, které dnes učiníme, pouze odráží to, co si tyto agresorské
národy již samy udělaly bez hrozby nikoho jiného než sebe samých. My jako FECAVA nejsme
politický orgán, ale jako občané světa nemůžeme ignorovat realitu světa. Nejsmysluplnější zprávou,
kterou jako evropská zájmová společnost veterinářů můžeme v tuto chvíli vyslat, je vyloučit tyto
národy z členství v našem společenství. Irsko proto vyzývá, aby Rusko a Bělorusko byly s
okamžitou platností vyloučeny z FECAVA. Občané těchto národů měli k dispozici pravdivá fakta o
strašlivých hrůzách, páchaných jejich jménem, a nyní jim jsou tato fakta zamlčována. Jenom oni
mohou obrátit své národy k respektování demokratických a mírových norem, které všichni

považujeme za samozřejmé, a za které naši předkové bojovali. Poté je rádi přivítáme v našem
společenství s otevřenou náručí. Ale dokud nenastane tato doba, není jiná možnost, než vyslat
jasnou zprávu. Nebudeme tolerovat násilí, nebo dokonce hrozby války a všech jejích hrůz. Irsko,
které za mého života ztratilo mnoho lidských životů dalším nesmyslným konfliktem, bude vždy stát
za tím, co je správné, bude vždy bojovat za mír a bude usilovat o usmíření. Toto nejlepší z
lidskosti, které naši členové v této době projevili, mě utvrzuje v tom, že vždy zvítězí dobro, láska a
právo na svobodu. Jsme s vámi naši ukrajinští kolegové, ale dnes nemáme jinou možnost, než
odstranit tyto agresorské národy z našeho členství, dokud se nevrátí k respektování norem
demokracie a míru, které jsou základním pilířem evropských hodnot.“
Mě osobně hluboce dojaly pocity ukrajinské kolegyně Natalie Ignatenko. Je velice vděčná za
vytvoření a provoz stránek „Veterináři pro Ukrajinu“, která obsahuje užitečné informace pro majitele
zvířat-uprchlíků, nabídky pomoci od kolegů, lokalit, kde by kolegyně a kolegové mohli v budoucnu
najít ubytování a práci. Jsou vděční za pomoc, kterou každý z nás poskytuje na svých pracovištích
zvířatům-uprchlíkům. V tomto směru se Ukrajinci ukázali jako zvláštní uprchlíci. Zachraňují to
nejcennější: své zvířecí společníky. A proto naše role veterináře při pomoci ukrajinským uprchlíkům
je nepostradatelná. Natalia plně chápe, jak těžké je pro představenstvo a současné členy
evropských veterinárních organizací rozhodnout o vyloučení ruské a běloruské asociace z řad
svých členů. Ukrajinská veterinární asociace se mylně domnívala, že udržování kolegiální
komunikace s ruskými kolegy pomůže vybudovat humanitární mosty a obnovit ztracenou důvěru.
Události posledních měsíců ukázaly, že Rusko, cynicky porušuje všechny normy mezinárodního
práva. Vtrhlo na území Ukrajiny a přineslo smrt, bolest a ekologické katastrofy v celosvětovém
měřítku. Někteří ruští veterináři píší příspěvky na podporu války na Ukrajině, podporu genocidy
ukrajinského lidu. Jsou dostatečně cyničtí, aby navrhli, aby jejich ukrajinští kolegové prodali své
kliniky, než tam „přijde ruský svět“, s jistotou, že ukrajinská města budou dobyta. Nabízejí investici
kolegyni, jejíž klinika a dům jsou v Mariupolu zcela zničeny, jejíž dcera a vnučka jsou v ruském
zajetí a ona stále neví, zda jsou naživu. Stejně jako slavné ruské univerzity rektorů navrhují trvalé
vyloučení studentů, kteří se bouří proti válce. Někteří ruští veterináři navrhují trvalé propuštění
ruských lékařů, kteří mají protiválečný postoj. Ruská společnost zastupující mezinárodní výrobce
zařadila do svých ceníků písmena Z, díky čemuž se uznávané mezinárodní společnosti pracující ve
prospěch zdraví zvířat staly spolupachateli krvavé války, ve které ukrajinští občané každý den
umírají, aby ochránili svou rodnou zemi.
Ruská veterinární asociace udělala správný krok, když požádala o odložení svého členství ve
FECAVA, protože Rusko nyní nemá právo být v organizacích, které sdílejí humánní hodnoty. Jsme
si jisti, že hodnoty takových organizací, jako je FECAVA, se nemohou shodovat s hodnotami krvavé
země agresora. Dokonce i Světová zdravotnická organizace, šokovaná vandalismem a brutalitou
Rusů, doporučila „přerušit všechna regionální setkání v Ruské federaci, (výnos z 10. května 2022).
Natálie proto požádala o pozastavení členství ruské asociace ve FECAVA až do stažení ruských
jednotek z území Ukrajiny v jejích mezinárodně akceptovaných hranicích. Ukrajina nyní bojuje za
mír, nejen za mír na naší zemi, ale také za mír v celé Evropě. A každý hlas podpory je nesmírně
důležitý. Hlas každého z vás je důležitější než kdy jindy. Dnes nestačí říct: Jsem pro mír! Dnes je
důležitý protiválečný postoj a zbavení hlasovacích práv pro Rusko v humanitárních organizacích.
Místem konání letošního eurokongresu se již tradičně stalo pod organizačními křídly
společnosti Guarant International s.r.o. Kongresové centrum Praha, které se řadí mezi nejlepší
místa konání světových významných vědeckých, lékařských a farmaceutických kongresů a
konferencí. Díky jeho velké variabilitě se zde konají i politická setkání, oborové festivaly, výstavy a v
neposlední řadě kulturní akce všeho druhu. Účastníkům kongresu se prosto naskytl uchvacující
pohled na naši stověžatou Prahu. Výhodou místa konání je i snadná dopravní obslužnost, neboť se
v blízkosti nachází stanice pražského metra a účastnící kongresu obdrželi tzv. „lítačku“, která jim
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umožnila zdarma užívat služeb pražského dopravního podniku pro svobodný pohyb v našem
hlavním městě, která je nevyčerpatelnou sbírkou historických památek.“
Organizátoři akce připravili pro účastníky velice zajímavý vzdělávací program a špičkové
přednášející z Evropy a Ameriky, ale i absolventky a absolventy naší Alma Mater a v současné
době zastávají prestižní pozice na vyhlášených pracovištích v zahraničí. Kongres začal již ve středu
oblíbenými praktickými workshopy, kde si účastníci v malých skupinkách vyzkoušeli doporučené
nejnovější postupy ve stomatologii a diagnostickém zobrazování.
Workshopy vedli přednášející eurokongresu, což umožnilo účastníkům navázat osobní kontakt
s uznávanými světovými odborníky. Od čtvrtka do soboty probíhaly přednášky v šesti
přednáškových místnostech. Z pestré nabídky seminářů bylo opravdu z čeho vybírat. V tomto roce
byl sborník přednášek opět přesunut do virtuálního prostředí a všem účastníkům byl rozeslán emailovou poštou. Pro ostatní vzděláníchtivé zájemce bude sborník do konce roku k dispozici na
webových stránkách ČAVLMZ. To umožní si stále doplňovat mezery ve vzdělání a využít tento zdroj
informaci ke zkvalitnění své odborné činnost. Každý den byl simultánně tlumočen do češtiny jeden
ze streamů pro lékaře a jeden pro sestry. Všechny ostatní byly přednášeny v angličtině. To pro
mne znamenalo jedinečnou příležitost si s pomocí promítaných prezentací vypilovat svoji odbornou
angličtinu. Já jsem se účastnil bloku přednášek Alana Robinsona z Velké Británie na téma: „Jak
úspěšně řídit veterinární praxi v postcovidové době“. Celou sobotu jsem hltal každé jeho slovíčko na
téma, jak zvládnout veterinární praxi. Pro mě to byla velice přínosná přednáška, neboť Alan se dané
problematice věnuje již několik let a jeho vize, kterým směrem se úspěšně řítíme, jsou velice
zajímavé a optimistické. Přínosná byla i diskuze s auditoriem, které mě utvrdilo v poznatku, že naše
poslání je napříč všemi zeměmi evropského kontinentu velice podobné a proto bychom se měli více
zaměřit na vybalancování svého osobního a profesního života.
Přilehlé prostory byly vkusně doplněny plejádou zajímavých posterů, které prezentovali
pokrok v našem oboru. Výstavní prostory poskytly vystavovatelům jedinečnou příležitost
prezentovat své produkty a služby. Mé kroky vedly ihned do krásného veterinárního BSAVAknihkupectví. S hřejivým pocitem u srdce jsem si prohlížel známé tituly tohoto nakladatelství, které
obohacují nabídku mého nakladatelství. Účastnící eurokongresu se mohli přihlásit a seznámit se
vzdělávacím programem další světových konferenci, kteří jak bájní Fenixové vstávají z popelu doby
covidové umožňující prohloubení kontaktů mezi kolegy a národy. Bylo velice dojemné, když naši
přátelé z Ukrajiny připravili při zahájení malou kulturní vložku a zapěli nám své národní písně. Svůj
vděk vyjádřili na veřejnosti předáním darů všem partnerům a dárcům, kteří jim umožnili účastnit se
této akce. Jejich modro-žlutý stánek byl k nepřehlédnutí a každý návštěvník byl dekorován žlutomodrou stužkou: symbol poděkování a úcty.
V pátek byl pro účastníky eurokongresu připraven Welcome Cocktail. Pro místo konání bylo
zvoleno historické místo zvané „Pražská křižovatka“, která se nachází v gotickém kostele ze 14.
století a má jedinečnou atmosférou. Místo je jedním z projektů Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97. Jeho koncept je sugestivním místem pro nejrůznější setkání, kde se mohou
organizovat přednášky, diskuse, koncerty, performance, výstavy, meditace a happeningy v duchu
respektu k multikulturní rozmanitosti moderního světa. Jeho hlavním cílem je reagovat na nyní
široce pociťovanou potřebu otevřeného a kreativního dialogu mezi lidmi různých vyznání,
přesvědčení a profesí o současném stavu naší civilizace a o nadějích do budoucnosti. Interiér
tohoto fascinujícího místa určitě okouzlil všechny účastníky galavečera. Ti měli jedinečnou
příležitost se pobavit při příjemném hudebním vystoupení kapely PINK SWING. Tato společenské
akce udělala z eurokongresu naprosto nezapomenutelný zážitek.
Rádi bychom všem finančním a mediálním partnerům poděkovali za jejich aktivní účast,
která nám umožnila uspořádat naprosto jedinečnou a světově proslulou vzdělávací akci. Ta
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umožnila nejen posun v oblasti vzdělávání, ale i v možnosti kulturně společenského obohacení naší
odborné společnosti. Slova uznání a úcty si zaslouží i místní organizační výbor, na jehož bedrech
spočinula zodpovědnost za odbornou úroveň programu eurokongresu. Jedná se o tyto vážené
kolegy: Vojtěch Novák, Aleš Tomek, Kamil Tomša, Miloš Urban, a sličnou kolegyni Ludmilu
Bicanovou. Jim a organizačnímu týmu patří můj obdiv a respekt za zvládnutí této náročné akce.
Následující Eurokongres FECAVA 2023 se uskuteční v Lisabonu v podzimním termínu 27. –
29. září příštího roku. Komornější 31. výroční konference ČAVLMZ 2023 se plánuje tentokrát
v Brně, středu středoevropského veterinárního vědomí a vzdělávání.
Leoš Grejcar veterinární Václav Matěj Kramerius
Za ukrajinské účastníky děkujeme dárcům:
BSAVA (GB)
British Small Animal Veterinary Association
https://www.bsava.com/

SSAVA (SWE)
Swedish Small Animal Veterinary Association
https://www.svf.se/

AFSAV (FR)
L'association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie
https://afvac.com/

PSAVA (PL)
Polish Small Animal Veterinary Association
https://www.pslwmz.pl/
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IRISH VET (IE)

VÖK (AT)
Austrian Small Animal Veterinary Medicine Association
https://www.voek.at/home/

AVA (GB)
Association of Veterinary Anaesthetists
https://ava.eu.com/

NSAVA (Nor)
Norwegian Small Animal Veterinary Association
https://www.vetnett.no/
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