
 

 
 

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

konané dne 22. 11. 2012 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), Folber (FN Brno), Haber (VFN 

Praha), Klamová (ÚHKT Praha), Klodová (OC Nový Jičín), Krejčí (GSK), Klener (VFN 

Praha), Lánská (FN Hradec Králové), Machová-Poláková (ÚHKT Praha), Mayer (FN Brno), 

Mikulenková (ÚHKT Praha), Ráčil (FN Brno), Schwarz (ÚHKT Praha), Šimečková (ÚHKT 

Praha), Šturdíková (Sanofi), Tesařík (BMS), Zemanová (VFN Praha), Žák (FN Hradec 

Králové). 

 

II 

Valnou hromadu zahájil prof. Cetkovský a přednesl úvodní slovo.  

 

III 

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. Hematologická 

společnost už nyní úzce se CELL spolupracuje a využívá ve své činnosti jejích dat. 

 

IV 

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. Zmínil, že s podporou CELL vyšly v posledním roce 2 odborné monografie, 1 

odborné suplementum českého časopisu a dále řada zahraničních publikací in extenso. Zmínil 

také, že v tisku je nyní učebnice Molekulární hematologie, na které se řada členů CELL 

podílela. 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. 

 

V 

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

poslední valné hromady. 

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

centra, studie, databáze DaTOOL, participace na databázi SAL, protokoly CELL, 

biobanking).  

MUDr. et Mgr. Šálek shrnul aktivity na poli ALL (prezentace; léčba podle protokolů 

GMALL; nové protokoly CELL, databáze DaTOOL, spolupráce CELL a evropské 

společnosti EWALL). 

MUDr. Klamová představila projekty u CML (registr Infinity, studie EURO-SKI, studie 

TIGER, publikace s dedikací CELL, monografie pro pacienty s CML). Dr. Klamová s doc. 

Cetkovským následně monografii pro pacienty s CML pokřtili. 

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

probíhající projekty, spolupráce s evropskou skupinou ERIC a rakouskou skupinou pro CLL 

/AGMT/, studie O-DEX-1). Představil také projekty na poli ITP, MDS a MPN. 

Doc. Žák přiblížil řešenou problematiku infekčních komplikací u hematologických 

nemocných (spolupracující centra, nově zahájená spolupráce s chorvatskými kolegy, hojně 

navštěvované workshopy, projekt databáze FIND, suplementum Postgraduální medicíny, 

publikace, vyzvané prezentace na prestižních konferencích, vakcinační karta pro pacienty po 

splenektomii). 

MUDr. Folber informoval o www stránkách CELL (databáze přístupné přes web, internetová 

učebnice hematologických malignit, on-line hematologický atlas, anglická verze www 

stránek). 

Prof. Cetkovský připomenul monografii o transplantaci kostní dřeně, u níž probíhají finální 

korektury rukopisu. 

Prof. Cetkovský rovněž přítomné seznámil se vznikem nového sdružení pacientů po 

transplantaci kostní dřeně. 

 

 

 



VI 

Na valnou hromadu CELL se později dostavil prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., čestný 

předseda sdružení. Pozdravil jednání CELL, popřál členům CELL hodně zdaru v jejich 

činnosti a ocenil řadu vynikajících projektů, které se CELL podařily dotáhnout do konce. 

Následně prof. Cetkovský blahopřál jménem členů CELL prof. Klenerovi k udělení ceny 

Česká hlava za rok 2012. 

 

VII 

Po přehledu odborných aktivit CELL proběhla volba nových členů CELL. Novými členy 

CELL byli zvoleni (abecedně): MUDr. Melanie Cermanová (FN Hradec Králové), Jan Černý, 

MD, Ph.D., Assist. Prof. (University of Massachusetts, USA), MUDr. Miriam Lánská (FN 

Hradec Králové), MUDr. Dana Mikulenková (ÚHKT Praha), MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. 

(HOO FN Plzeň), MUDr. Anna Panovská (IHOK FN Brno), MUDr. Radka Šimečková 

(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 22. 11. 2012 76 členů včetně nově zvolených. 

 

VIII 

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

byl na další dvouleté volební období zvolen prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (16 hlasů pro, 0 

hlasů proti, 0 hlasů neplatných). Místopředsedou CELL byl na další volební období zvolen 

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (16 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas neplatný). Členy 

výboru CELL na další volební období byli zvoleni: prim. MUDr. Martin Brejcha (17 hlasů 

pro), prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (17 hlasů pro), MUDr. et Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. 

(15 hlasů pro), doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA (12 hlasů pro) a doc. MUDr. Pavel 

Žák, Ph.D. (17 hlasů pro).  

 

IX 

Valnou hromadu ukončil znovuzvolený předseda CELL prof. Mayer, který poděkoval nejen 

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 22. 11. 2012 

 

Zapsal: Doubek 


