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CAFÉ NOBEL: LÉKY, SPÁNEK A BDĚNÍ 
 
O spánku, jeho poruchách, a také o tom, jak se tyto poruchy léčí, bude ve 
čtvrtek 9. března v rámci dalšího Café Nobel v ústecké kavárně Fokus kafe 
povídat biochemik a farmakolog Petr Větrovský, ředitel české pobočky 
společnosti Biotronik, který také přednáší na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi spánkem a bděním, kolika fázemi spánku 
procházíme a co se při nich děje v našem mozku? Jaký je význam spánku, čím je 
nám prospěšný a proč je důležitý správný spánkový rytmus? Co se děje v mozku, 
když sníme? Jakým způsobem se dá spánek či usínání ovlivnit pomocí 
farmakologické léčby? Která léčiva se používají při terapii spánkových poruch  
a jaké jsou mechanismy jejich účinku?  
 
„Náš host také návštěvníkům kavárny prozradí, jaký dopad má léčba spánkových 
poruch na další oblasti medicíny – mj. na léčbu úzkosti nebo depresí. A určitě 
uslyšíte i spoustu dalších zajímavostí,“ zve koordinátor Café Nobel Frederik 
Velinský. 
 
Biochemik a farmakolog Dr. Petr Větrovský, Ph.D., studoval biochemii na 
Přírodovědecké fakultě UK v Praze, doktorát z farmakologie a farmakochemie 
složil ve francouzském Štrasburku. Po návratu do České republiky našel uplatnění 
ve farmaceutickém průmyslu, působil u tří společností a nyní je už jedenáctým 
rokem ředitelem české pobočky nadnárodní společnosti Biotronik. Kromě toho na 
částečný úvazek přednáší farmakologii na své alma mater – na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy. 
 
Přednáška začne v obvyklém čase – v 18:00 h. Místa si můžete rezervovat na 
adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další informace o Café Nobel naleznete 
na cafenobel.ujep.cz. Partnerem Café Nobel je populárně vědecký magazín 
Českého rozhlasu Sever Planetárium a také nakladatelství Academia. 
 
Ilustrační foto k volnému užití: Pixabay.com, licence Public domain 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným  lidem. 
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