
 Schůze výboru ČKS, 14.9. 2021, 13.00hod, Praha, Brno, Zoom 

 

Přítomni:, M. Hutyra, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská , T. Paleček, R. Pudil, H. Skalická, J. Šťásek, M. 

Táborský 

Předsedové asociací s hlasovacím právem:  I. Karel, M. Málek, P. Kala, P. Peichl 

Předsedové PS a členové kontrolní komise bez hlasovacího práva : D. Hetclová, J. Jansa, P. Kala, E. 

Klásková, V. Melenovský 

Omluveni: J. Bělohlávek, J. Kautzner, P. Ošťádal, P,Pospíšil, R. Rokyta, M. Vrablík, P. Widimský, D. 

Zemánek 

 

1. Program ČKD, návrh organizačního a programového výboru  

M. Hutyra prezentoval výboru návrh programu ČKD 2021. M. Táborský doplnil informace ohledně 

programu a upozornil, že je nutné zvolit formát akce. Výbor hlasoval, 12 pro, že se akce uskuteční 

virtuálně. 

 

2. Kampaň nemocné české srdce 

A.Linhart informoval, že kampaň nadále běží. Tisková konference k této kampani proběhla dne 24. června 

za účasti médií. 

 

3. Příprava programu XXX. Výročního sjezdu ČKS 2022, programový výbor, prezenční + virtuální část 

Schůze programového výboru sjezdu se uskuteční dne 30.11.2021 a bude prostřednictvím zoom, případně 

s účastí v Brně/ Praze.  

M. Táborský informoval, že byla poptána další místa, kde by se eventuelně dala akce pořádat v Praze. 

Finanční nabídka byla vysoká, výbor tedy hlasoval, že sjezd se bude i nadále konat v Brně – hlasování 

13pro.  

 

4. Úprava etického kodexu a stanov ČKS 

A. Linhart informoval o stížnosti ESC na nevhodná vyjádření v písemné komunikaci s personálem 

European Heart House.. 

Výbor ČKS navrhuje upravit formulace etického kodexu a stanov ČKS tak, aby případné xenofobní, 

rasistické projevy a vyjádření namířená proti jakýmkoli menšinám nebyly nadále slučitelné s členstvím 

ve společnosti. Výbor hlasoval: 11pro. 

 

 

A. Havas PR ve spolupráci s rukunasrdce.cz, žádost o záštitu procházkové trasy, PR srdečního selhání 

A.Linhart informoval výbor o této aktivitě, kterou již v minulosti zaštiťovalo Olomoucké pracoviště a akce 

se setkala s pozitivními ohlasy. Výbor hlasoval: 11 pro o udělení záštity nad touto akcí. 

 

B. Sjezd Slovenské kardiologické společnost – blok ČKS 

Na výbor ČKS opět došla žádost od SKS o sestavení bloku na jejich sjezd, který se bude konat v Šamoríně 

7.-9.10.2021. K účasti na bloku ČKS se přihlásili T. Paleček, M. Hutyra a Z. Moťovská. 

 

 



C. Newsletters – J. Bělohlávek 

A.Linhart informoval, že edukační newslettery v rámci akutní kardiologie jsou stále rozesílány a bylo by 

dobré rozšířit je dál i o další témata. Je zde pravidelný výběr zajímavých studií z oblasti nejen akutní 

kardiologie, koncipováno je formou krátkých textových souhrnů a distribuováno každý měsíc do 

emailových schránek členů ČKS. Výbor hlasoval 11 pro, že v této aktivitě ČKS bude pokračovat a plně ji 

podporuje.  

 

D. Výzva ESC o jmenování členů ČKS do struktur ESC 

A.Linhart informoval o výzvě ESC k nominaci členů ČKS do struktur ESC. Dal členům výboru ke zvážení a 

bude znovu projednáno na příští schůzi.  

 

E. Různé 

a) Žádost ředitele ZŠ Ježov o záštitu akce „Každé srdce má své jméno“ – ČKS přijala žádost o záštitu 

této celorepublikové výtvarné soutěže a s jejím udělením souhlasí. Hlasování: 10 pro 

b) M. Mates informoval o tvorbě překladu evropských guidelines Chlopenních vad. 

 

 

F. Noví členové 

Řádní – lékaři: 

MUDr. Bashar Aldhoon, Praha 

MUDr. Tetiana Ilnytska, Pardubice 

MUDr. Jana Tučková, Brno 

Řádní – nelékaři 

Oleksii Bolotskykh, Praha 

Lucie Miksová, Ostrava 

Kristýna Širůčková, Boskovice 

Mgr. Helena Šklubalová, Praha 

 

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 11, proti 0. 

 

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 19.10.2021 zoom. 

 

……………………………………………………………. 

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart 


