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niem príspevky napríklad Miovského a spol., 
Popova a spol. na Prednej Hore. Teda spolu-
práca pokračuje a funguje aj na tejto konfe-
renčnej úrovni. Niekedy sú však samozrejme 
termínové problémy a kolízie, ale vždy je 
snaha z oboch strán udržať a rozvíjať tieto 
odborné aj priateľské kontakty.

Ako šéfredaktor ADZ sa snažím poukázať na 
fakt, že tieto obojstranné vzťahy nie sú nič 
nového. Zaviedli sme v časopise ADZ rubriku 
Z histórie časopisu. Nakoniec ADZ minulý rok 
oslávil 40. výročie, čo je pre tento typ časo-
pisu nevšedné jubileum. A ako som listoval 
v starých ročníkoch, objavil som  prekvapi-
vú prácu prof. Vondráčka a spol. Publikovali 
sme ju in extenso v tejto historickej rubrike. 
Do tlače je pripravený reprint práce prim. 
Rubeša a spol. Teda už v prvých ročníkoch 
ADZ (vtedy sa volal časopis Protialkoholický 
obzor) vychádzali práce českých kolegov.

Od spolupráce časopisov a spolupráce pri 
konferenciách je samozrejme potrebné pri-
kročiť takrečeno ako v každej správnej hre 
na „vyšší level“. Touto vyššou úrovňou sú 
spoločné výskumné projekty. Prikročilo sa 
už aj k tomuto typu spolupráce. V spolupráci 
s pražským Centrom adiktológie je v pokro-
čilej príprave jeden spoločný výskumný pro-

Prezerám si posledné čísla nášho časopisu 
– Alkoholizmus a drogová závislosť (ADZ) –  
ako aj čísla časopisu Adiktologie (AL). A mám 
radosť, že oba časopisy v drsnej dobe ranné-
ho kapitalizmu vychádzajú. Čo je samo o se-
be dôvod na radosť i zamyslenie. Vychádzajú 
a doplňujú sa. A napĺňajú sa zmysluplným 
obsahom. Teším sa z toho  ako šéfredaktor 
prvého z nich  a ako člen redakčnej rady 
druhého z nich. Oba uverejňujú české i slo-
venské práce. V oboch redakčných radách 
sú zástupcovia takrečeno z oboch strán 
Moravy. V 3. tohtoročnom čísle ADZ sú to 2 
české práce, v 4. čísle jedna práca. Podobne 
v tomto čísle AL sú dve práce zo Slovenska. 
Prvý z menovaných časopisov viac imponuje 
ako medicínsky orientovaný, druhý z nich 
ako sociálne-psychologický. V tomto zmysle 
sú komplementárne. Oba majú svojich skoro 
totožných čitateľov a pritom si nekonkurujú.

V oboch časopisoch sa snažíme informovať 
o podujatiach, ktoré sa robia na Slovensku 
alebo v Česku. Keď je už reč o kongresoch, 
seminároch etc., spolupráca pokračuje aj 
v tejto oblasti. Je pravidlom, že prednášky 
a prednášatelia sú vždy aj z druhej strany 
Moravy. Len nedávno sme na konferencii na 
Prednej Hore uvítali s hodnotnými príspevka-
mi českých kolegov. Len tak úchytkom spome-
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jekt. Som osobne rád, že na tomto projekte 
budem participovať. Nakoniec v 5. čísle ADZ 
(je práve v tlači) je práca Mravčíka a Kiššo-
vej. Práca skúma prevalenčné trendy v Čes-
ku a na Slovensku. Dúfam, že bude časom 
viac takýchto spoločných plodov.

Očakávam, že tento potrebný a pozitívny 
trend bude pokračovať. Prajem všetkým kole-
gom, čitateľom a priateľom všetko najlepšie 
do nového roku 2007. A zase niekedy dovide-
nia, napr. na AT konferencii v Měříně.
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