
 

 
 

Zápis z valné hromady České leukemické skupiny pro život (CELL,  

konané dne 1. 12. 2010 na 1. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

 

I 

Účast (abecedně, bez titulů): Brejcha (OC Nový Jičín), Březinová (ÚHKT Praha), Cetkovský 

(ÚHKT Praha), Čermák (ÚHKT Praha), Doubek (FN Brno), Fuchs (ÚHKT Praha), Gumulec 

(FN Ostrava), Haber (VFN Praha), Horáček (FN Hradec Králové), Klamová (ÚHKT Praha), 

Kocmanová (FN Brno), Kozák (FN Královské Vinohrady), Laššuthová (ÚHKT Praha), 

Liczová (Machová-Poláková (ÚHKT Praha), Mayer (FN Brno), Michalová (ÚHKT Praha), 

Moravcová (ÚHKT Praha), Polák (ÚHKT Praha), Ráčil (FN Brno), Sedláček (FN Motol), 

Trněný (ÚHKT a VFN Praha), Zemanová (ÚHKT Praha), Žáčková (ÚHKT Praha). 

 

II 

Valnou hromadu zahájil doc. Cetkovský a přednesl úvodní slovo. 

 

III 

Přítomné pozdravil prof. Trněný, přednosta 1. interní kliniky VFN a ředitel ÚHKT Praha, 

který se jednání z pracovních důvodů nemohl účastnit do konce. 

 

IV 

Doc. Čermák, předseda Hematologické společnosti ČLS JEP, přednesl pozdrav CELL. Ve 

svém vystoupení vyzdvihl velkou pracovní aktivitu CELL. Za Hematologickou společnost 

ČLS JEP vyjádřil CELL podporu a zmínil, že CELL představuje model, jakým by se dále 

mělo v České republice rozvíjet řešení hematologické problematiky. Zpráva z jednání CELL 

bude podle slov doc. Čermáka přednesena výboru Hematologické společnosti. 

 

V 

Prof. Mayer, předseda CELL, ve své zprávě o činnosti CELL shrnul aktivity CELL od 

poslední valné hromady. Věnoval se krátce všem hlavním problematikám, kterým se CELL 



věnuje (CML, APL, AML, ALL, CLL, transplantace, oportunní infekce). Zmínil, že 

s podporou CELL vyšla 3 odborná supplementa českých časopisů a dále 11 zahraničních 

publikací in extenso. Vyjádřil své přání, aby CELL byla i nadále dynamickou pracovní 

skupinou, v jejímž rámci budou lékaři rádii spolupracovat a která v konečném důsledku 

přinese prospěch našim nemocným. Prof. Mayer také přítomné seznámil s hospodařením 

CELL od poslední valné hromady. 

 

VI 

Po přednesení zprávy o činnosti CELL proběhla volba nových členů CELL. Novými členy 

CELL byli zvoleni (abecedně): Ing. Adéla Boučková (ÚHKT Praha), MUDr. Libor Červinek 

(FN Brno), h.doc. MUDr. Ĺuboš Drgoňa, CSc. (NOÚ Bratislava), MUDr. Jan M. Horáček, 

Ph.D. (FN Hradec Králové), doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (FN Brno), RNDr. Libuše 

Liczová (VFN Praha), Mgr. Iva Kocmanová (FN Brno), prim. MUDr. Naďa Mallátová 

(České Budějovice), MUDr. et Mgr. Marek Mráz (FN Brno), Mgr. Sylvie Nádvorníková 

(ÚHKT Praha), doc. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (FN Brno), prof. MUDr. Petr Sedláček, 

Ph.D. (FN Motol), MUDr. Martina Tošková (FN Brno), Mgr. Karla Zemanová, Ph.D. (ÚHKT 

Praha). 

Všichni noví členové byli přítomnými členy CELL zvoleni jednomyslně, nikdo se hlasování 

nezdržel a nikdo nebyl proti. O každém z kandidátů se hlasovalo jednotlivě. 

CELL má tedy k 1. 12. 2010 67 členů včetně nově zvolených. 

Dále proběhla tajná volba předsedy, místopředsedy a členů výboru CELL. Předsedou CELL 

byl na další dvouleté volební období zvolen prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (13 hlasů pro, 0 

hlasů proti, 4 hlasy neplatné). Místopředsedou CELL byl na další volební období zvolen doc. 

MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (12 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 hlasy neplatné). Členy výboru 

CELL na další volební období byli zvoleni: prim. MUDr. Martin Brejcha, prof. MUDr. 

Michael Doubek, Ph.D., MUDr. Jacqueline Maaloufová- Soukupová, doc. MUDr. Tomáš 

Kozák, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. Pro členy výboru hlasovalu 13 

zúčastněných, nikdo nebyl proti a 4 hlasy byly neplatné. 

 

VII 

Následoval přehled odborných aktivit CELL (mítinků, projektů, publikací) realizovaných od 

poslední valné hromady. 

Dr. Ráčil seznámil přítomné s projekty, které CELL realizuje na poli AML (spolupracující 

centra, studie AML2003, databáze CELL, participace na databázi SAL, protokol AML CELL 



2010 pro nemocné mladší 60 let, klofarabin v záchranné terapii AML, projekty zbytkové 

nemoci u AML, projekt 1000 leukemií, nový protokol pro staré nemocné s AML).  

Prof. Doubek shrnul aktivity na poli ALL (publikace v českém a zahraničním písemnictví; 

guidelines EWALL, na kterých se členové CELL podíleli; léčba podle protokolů GMALL; 

nový protokol CELL-ALL-2011; projekt Ph+ ALL). 

Dr. Machová-Poláková představily projekty u CML (analýza mutací bcr/abl, projekt OCT1, 

ABCB1, pCRKL, hladiny imatinibu, databáze Infinity (imatinib, dasatinib), EUROS registr, 

uvedla 5 publikací v zahraničním písemnictví, které vyšly s dedikací CELL, a 2 další, na 

kterých se členové CELL podíleli). 

Prof. Doubek seznámil přítomné s aktuálně řešenou problematikou u CLL (časopisecká 

monografie o CLL (společný projekt CELL a ČS CLL, projekty monoklonální protilátky a 

kortikoidy, projekt alemtuzumab, projekt epidemiologie CLL, projekt prognostických faktorů 

CLL, běžící a v poslední době uzavřené projekty molekulární patogeneze CLL, plán 

společného projektu s ČS CLL na analýzu zbytkové nemoci u CLL, připravovanou databázi 

CLL pacientů, aktivitu v rámci skupiny ERIC a podíl na zahraniční monografii o 

prognostických faktorech CLL /doc. Pospíšilová/, společné publikace – 4 v zahraničních 

časopisech, jedna recentně odeslána). 

Prof. Doubek také připomněl seminář o histiocytárních nemocech, který CELL pořádala 21. 

5. 2010 a který se setkal s velkým ohlasem. 15. 12. 2010 vyjde s podporou CELL 

supplementum Vnitřního lékařství o histiocytárních a dalších vzácných nemocech, jehož 

hlavním editorem je prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 

Dr. Ráčil přiblížil řešenou problematiku infekčních komplikací u hematologických 

nemocných (spolupracující centra, hojně navštěvované workshopy, projekt databáze FIND, 

supplementum Postgraduální medicíny, projekt invazivní aspergilóza a invazivní 

zygomykóza). 

Mgr. Kocmanová zmínila projekt databáze invazivních kandidóz CAN CELL. Vyzdvihla 

spolupráci hematologů a klinických mikrobiologů pod záštitou CELL. 

Prof. Doubek informoval o www stránkách CELL (databáze FIND přístupná přes web, 

internetová učebnice hematologických malignit, anglická verze www stránek). 

 

VIII 

V závěrečné diskuzi vystoupil doc. Cetkovský a informoval přítomné o monografii o 

transplantaci kostní dřeně, která s podporou CELL vyjde v nakladatelství Galén roku 2011. 

  



XI 

Valnou hromadu ukončili doc. Cetkovský a prof. Mayer, kteří poděkovali nejen všem 

zúčastněným, ale i všem, kteří se podílejí na aktivitách CELL, neboť díky nim se CELL stala 

životaschopnou a zastoupenou v řadě evropských hematologických struktur.  

 

V Praze dne 1. 12. 2010 

 

 

Zapsal: Doubek 


