Czech MDS Group

Zimní setkání
ve dnech 14. – 16. ledna 2011 na Šumavě, Hotel Srní ***
Pátek 14.1.2011 –

12.30 hod. - odjezd autobusu s účastníky z Prahy - Zličína

Hotel Srní – přednáškový sál 16.00 hod – začátek odborn
odborného
dborného programu
programu:

1) Presentace registru MyDyS
RNDr. Daniel Klimeš (IBA) + Mgr. Karla Kačmářová (koordinátor registru MyDyS)
25 minut

2) Představení nových studií, vstupní kritéria, pracoviště zařazená do studií –
Celgene MDS non 5q- 005, Celgene AML 001
MUDr. Anna Jonášová

25 minut

3) Představení Informačního bulletinu Czech MDS Group
MUDr. Anna Jonášová

25 minut

4) MDS kongres v Edinburgh - zpracování presentací
Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.

25 minut

Sobota 15.1.2011 –

8.30 začátek ranního bloku odborného programu – do 12.00 hod,

1) Molekulární cytogenetika - 5q- kazuistika
Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
25 minut

2) Komplexní chromosomové aberace u dospělých nemocných
s myelodysplastickými syndromy (MDS)
Doc. RNDr. Zuzana Zemanová,CSc.,RNDr. Jana Březinová,Ph.D., D. Bystřická,
RNDr.Libuše Lizcová, Mgr. Silvia Izáková, Mgr. Iveta Šárová, MUDr. Magda Šišková,
Doc. MUDr. Radana Neuwirtová,CSc., MUDr. Olga Černá, Doc. MUDr. Jaroslav
Čermák, CSc. a Prof. Ing. Kyra Michalová, Dr.Sc.
25 minut

3) a/ Myelodysplastický syndrom v dětském věku

25 minut

b/ Co víme o společných rysech Diamondovy-Blackfanovy anémie a 5q- syndromu?
Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová,Ph.D., Prof. MUDr. Jan Starý, Dr.Sc.
25 minut

4) Transplantace u MDS – presentace z ASH 2010
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

25 minut

5) Azacitidine – data z registru – up-date
MUDr. Anna Jonášová

25 minut

12.00 – 16.00 volný program mezi odbornými bloky – relaxační aktivity

16.00 hod začátek odpoledního bloku odborného programu

1) Lenalidomide v terapii MDS – data
MUDr. Anna Jonášová

25 minut

2) Kazuistiky, konzultace – terapeutické i morfologické –
MUDr. Ivana Hochová,
Doc. MUDr. Radana Neuwirtová,CSc.

MUDr. Dana Mikulenková,
MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.

_________________________________________________________________________________________________
Plán dopravy:
Pro účastníky je zajištěna doprava komfortním autobusem Mercedes s WC.
Praha - Srní 2,5 hod jízdy (započítána malá rezerva) - celkem dle mapy 190 km, varianta kolem Plzně po dálnici, zbytek po silnicích 1. a
2.tř.
Odjezd z Prahy - Zličína v pátek 14.1. 2011 ve 12.30 hod – na Zličín doprava metrem, dále možnost bezplatného i placeného parkování
pro ty, kdo přijedou autem - hned vedle autobusového nádraží.
Přesné místo srazu bude ještě upřesněno tento týden po dohodě s dopravcem.

Odborný program začíná v 16.00 hod. Je potřeba mít v zimě dostatečnou rezervu.

Odjezdy ze Srní - možnosti:
- v sobotu večer po odborném programu - individuální a dohodnutá doprava
- v sobotu ve 12:15 ze Srní linkový autobus, přímá linka. 15:55 v Praze, Na Knížecí
Celkový čas 3 hod 28 min, vzdálenost 179 km, cena 160 Kč
PROBO BUS a.s.; Praha; 257 318 436
- odjezd autobusu Czech MDS Group
v neděli 16.1.2011 ve 13.00, příjezd 15.30- 16.00 Praha-Zličín, možnost dopoledního lyžování v neděli, možnost úschovy věcí v hotelu

________________________________________________________________________________________________

Stravování:
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou teplých a studených bufetů.
Oběd –
sobota 15.1.2011 - si platí každý sám, bude nabídnut výběr z menu, výběr z menu A/B/C. Objednávání mailem.

Hotel nabízí jako novinku v roce 2011 nový jídelní lístek a barovou kartu s množstvím koktejlů
a další překvapení.
Večeře –
pátek 14.1.2011 – formou rautu - teplý bufet, salátový bar, dezerty, ovoce, nápoje nealko, pivo, víno, káva čaj
sobota 15.1.2011 – formou servírované večeře – výběr ze dvou menu ráno při snídani, salátový a dezertový bar,
nápoje nealko, pivo víno, káva, čaj
Dále bude připraveno malé občerstvení po dobu odborného programu.
Hrazeny jsou nápoje během večeří – nealkoholické nápoje, pivo, víno, teplé nápoje jako káva, čaj, dále jsou hrazeny
nápoje během odborného programu – minerálka, káva, čaj.
Účastníci si budou hradit spotřebu z minibaru na pokojích, telefonní hovory z pokojů, konzumaci v hotelovém baru,
veškeré tvrdé alkoholické nápoje.
_____________________________________________________________________________________________
Ubytování:
Ubytování v komfortních pokojích s koupenou a WC. Pokoje jsou komplexně rekonstruované.
Účastníci jsou ubytováni samostatně nebo podle svých požadavků, které uvedli v přihlášce
Ubytování je hrazeno Czech MDS Group.

_____________________________________________________________________________________________
Možnosti pro aktivní odpočinek a relaxaci:
Hotel nabízí pro své hosty zdarma krytý vyhřívaný bazén (25 x 12 m), dále pak bowling, stolní tenis, fitcentrum, je možno
objednat saunu, solárium, masáže.

Novinka pro rok 2011
Sauna a pára v ceně ubytování

Lyžařské tratě k běhu na lyžích. Udržovaný běžkařský okruh okolo Srní, možnost napojení na udržované lyžařské stopy
podél plavebního kanálu směr na Modravu a dále na běžkařské trasy v centrální Šumavě, blízkost sjezdovek a vleků
spolu s jistotou sněhové pokrývky v tomto období.
V zimní sezóně možnost zapůjčení běžkařského setu, k dispozici je mnoho lyžařských tratí, blízkost sjezdovek a vleků. Velké
areály do 15 nebo do 30 minut jízdy autem ( např. Zadov-Churáňov 7 sjezdovek), menší sjezdovky pak přímo v Srní, na
Modravě či Kvildě.
Lyžařský vlek na Srní

Lyžařský vlek hotelu Vydra v Srní

Adresa hotelu:
Hotel Srní a depandance Šumava
Srní 117
341 92, pošta Kašperské Hory
Tel.: 376 599 212
Fax: 376 599 214
Kde nás najdete:
GPS: 49°5'8.646"N, 13°28'55.882"E

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod.
So – Ne: 9.00 –16.00 hod.
Út, Pá, So: Večerní lyžování 18.00 –21.00 hod.

