Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ČLS JEP v Hradci Králové, na FaF UK v Hradci Králové dne 1. 2. 2012
Přítomni (bez titulů): Geršl, Anzenbacher, Pávek, Nobilis, Slanař, Mičuda, Kassa, Květina
Perlík (videokonference), Šedivý (videokonference); Suchý
Omluveni: Šulcová, Švihovec, Chládek, Koutenský
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 15.12. 2011
3. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT dne 11. 4. 2012 na Lékařské fakultě UK
v Hradci Králové v 11:00 hodin
4. Informace o činnosti (prof. Geršl, doc. Pávek)
- Výbor jednomyslně schválil podání návrhu na udělení ceny J. E. Purkyně ČLS JEP prof.
Květinovi. Podáním návrhu byl pověřen prof. Geršl.
- Prof Geršl informoval o dopisu prof. Blahoše ohledně vydávání časopisů ČLS – předsednictvo
ČLS JEP schválilo po výběrovém řízení smluvní spolupráci s nakladatelskou firmou Mladá
fronta.
- Prof. Geršl informoval o dopisu Prof. Arenbergera o mediálních aktivitách a prezentaci
společností ČLS JEP v Zdravotnických novinách a Lékařských listech. Doc. Pávek navrhl
výboru zvážit možnost prezentace společnosti touto formou v roce 2013. Výbor se bude snažit
najít vhodné téma (v diskusi mj. prof. Květina předložil ke zvážení téma racionální
farmakoterapie).
- Doc. Slanař informoval o stanovisku pořadatelů konference EPHAR 2012 v Granadě ohledně
organizací symposií (požadují finanční garanci účasti a dalších nákladů společností). Výbor
souhlasil s odstoupením od pořádání sympozia z důvodu vysokých nákladů na toto sympozium,
které by musela společnost hradit.
- Výbor pověřil Doc. Pávka, aby kontaktoval organizátory kongresu WCP2014 v Kapském městě
s dotazem, zda případné pořádání sekce/symposia naší společností by bylo spojeno
s požadavkem na finanční výdaje z naší strany. Doc. Slanař navrhl zaslat jako návrh na téma pro
kongres oblast farmakogenetiky, výbor s návrhem souhlasil.
- Výbor vzal na vědomí informaci prof. Geršla, že dosud neobdržel odpověď ze Spolku lékařů
českých ohledně možnosti připomenutí role prof. K. Chodounského při oslavách 150. výročí
založení SLČ.
- Výbor vzal s lítostí na vědomí informaci prof. J. Mojžíše o úmrtí prof. MUDr. A. Kohúta, DrSc.
Prof. Geršl vyslovil jménem naší společnosti soustrast Ústavu farmakologie LF UPJŠ
v Košicích.
5.

Hospodaření (Dr. Šedivý)
- Dr. Šedivý informoval, že dosud nejsou žádné finanční závěry z ČLS JEP. K dispozici je pouze
odhad hospodaření za rok 2011 - předpokládá se, že ČSEKFT hospodařila v roce 2011
s kladným výsledkem 31 tis. Kč před zdaněním (výše zdanění a směnný kurs za příspěvek
EPHAR zatím nejsou známy). Na konci roku 2010 byl zůstatek na účtu 168 972,25 Kč, takže
lze odhadnout nárůst o cca 20 tis. Kč. Výbor poděkoval Dr. Šedivému za zprávu o hospodaření.

6. Soutěž o nejlepší publikace
- Po drobných formulačních upřesněních (první autor publikace musí být v roce publikace členem
společnosti, uzávěrka soutěže 15. 3. 2012) byl schválen návrh textu Prof. Perlíka pro vyhlášení
soutěže o nejlepší publikace v r. 2011. Výbor schválil (na základě návrhů ze sekcí a po další
diskusi) sbor hodnotitelů prací ve složení (bez titulů): Anzenbacher, Dvořák, Fusek, Kotyzová,
Kršiak, Květina, Macek, McCaskey Hadašová, Mičuda, Nobilis, Pávek, Perlík, Slanař, Suchý,
Šedivý, Tichý, Urbánek, Zídek.
- Výbor schválil, aby přihláška do soutěže (včetně kategorie) byla zaslána písemnou formou spolu
se 2 kopiemi práce a dále přiloženého souboru práce v PDF elektronickém formátu na adresu a
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e-mail prof. Perlíka. Práce budou zaslány k posouzení 8 hodnotitelům (navržených sekcemi a
dalšími hodnotiteli z jiných oblastí; hodnotitel nemůže být z pracoviště navržené práce či
autor/spoluautor). Práce bude hodnocena v rámci kategorie, do které ji autor přihlásil (jde o
kategorie experimentální farmakologie, klinická farmakologie a toxikologie). Hodnocení může
proběhnout e-mailem. Ocenění bude výhercům předáno na zasedání výboru společnosti na
podzim, odměny budou převedeny na účet výherce.
- Výbor poděkoval prof. Perlíkovi za přípravu soutěže.
7. Činnost sekcí ČSEKFT
Sekce klinické farmakologie (referoval Doc. Slanař)
- Proběhly volby do výboru sekce (jednání volební komise 20. 1. 2012), do výboru byli zvoleni:
prof. Anzenbacher, dr. Macek, prof. Perlík, doc. Slanař, dr. Šedivý. Výbor společnosti
blahopřeje nově zvoleným členům výboru sekce a poděkoval volební komisi a doc. Slanařovi za
přípravu voleb. Výbor žádá o uskutečnění voleb předsedy a sekretáře sekce nejpozději do
příštího jednání výboru společnosti.
Sekce buněčné a molekulární farmakologie (referoval Doc. Pávek)
- Připravují se internetové stránky sekce na www Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
- 13. dubna se připravuje seminář o nových metodách molekulární biologie – na akci přijede Dr.
Rodgers z firmy Sigma-Aldrich, seminář se uskuteční na Farmaceutické fakultě UK v Hradci
Králové.
Toxikologická sekce (referoval Doc. Suchý)
- Připravuje se první cirkulář o konání soutěže mladých farmakologů „2. Květinův den“ v Brně
na jaře t.r. Pořadatelé požádají pracoviště o navržení jednoho až dvou PhD studentů pro
prezentaci na této konferenci. Registrační poplatek nebude požadován, ubytování a dopravu si
hradí účastníci sami.
- Probíhá diskuse o místu konání konference TOXCON 2013 (spolupořadatelem je
Toxikologická sekce).
- TOXCON 2012 je pořádán ve Staré Lesné na Slovensku
- IUTOX 2013 se bude konat v Soulu, Jižní Korea
- EUROTOX 2012 bude ve Stockholmu
- Sekci byly předány materiály o alternativních metodách v toxikologii.
8. Druhá doplněná edice nového Farmakologického Curricula (prof. Květina)
- Prof. Květina představil výtisk Curricula určený pro korekturu. Dále navrhnul formulaci
průvodního dopisu, který by byl současně rozesílán členům společnosti s výtiskem. Všichni
členové naší společnosti obdrží bezplatně jeden výtisk.
- Prof. Geršl navrhnul rozeslat výtisk všem členům společnosti poštou (případně lze zvážit – po
dohodě s vedoucím pracoviště – distribuci v rámci pracoviště); výbor schválil náklady na
poštovné.
- Sekretářka společnosti byla výborem pověřena, aby rozeslala e-maily členům společnosti
s žádostí o potvrzení jejich adres.
- Další výtisk obdrží mj. jednotlivá pracoviště v Čechách a na Slovensku. Na návrh prof. Květiny
se předpokládá prezentace Curricula na konferenci Medicínských historiků v Bratislavě.
- Výbor děkuje Prof. Květinovi za přípravu Curricula.
9. Různé
- 62. Česko-Slovenské farmakologické dny se uskuteční v Košicích 25-27. 6. 2012
- Dr. Zídkovi byl zaslán blahopřejný dopis k životnímu jubileu.
- Výbor schválil přihlášku Mgr. Lucie Stejskalové za člena ČSEKFT a vzal na vědomí ukončení
členství ve společnosti dr. Štětinové a dr. Kořistkové
- Doc. Pávek obeslal neplatící členy naší společnosti (v současné době zůstává 5 neplatících
členů).
Zapsal: doc. Pávek 1. 2. 2012
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