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V Praze dne 15. dubna 2014 
 
Vážený pane řediteli, 

dovolte mi Vám jménem Organizačního výboru, Národního Centra Tkání a Buněk, společnosti 4MEDi  
a Vědeckého výboru Mezinárodní konference Regenerativní medicína 2014 velice poděkovat  
za podporu a převzetí role partnera této jedinečně události. Podpora a zájem ze strany soukromých 
subjektů je pro celou oblast Regenerativní medicíny klíčová a přispívá k rozvoji této moderní disciplíny  
a její infrastruktury v České republice. 
 
S potěšením Vás mohu informovat, že Vědecký výbor společně s Organizátory Konference připravil 
program na vysoké mezinárodní úrovni. Konference tak zaznamenala velmi pozitivní ohlasy u aktivních  
i pasivních posluchačů. Misí setkání bylo propojení vědecké, akademické a komerční sféry jak z České 
republiky, tak zahraničí a představit současné a budoucí využití regenerativní medicíny v léčbě pacientů. 
Věřím, že tento cíl se nám zcela podařil a Konference bude přínosem v práci i ve studiích mnoha 
zúčastněných.  
 
V průběhu dvou dnů Konference zaznělo 29 odborných přednášek z oblasti regenerativní medicíny. 
Aktivních řečníků bylo celkem 28, z toho 14 ze zahraničí a 14 z České republiky. Aktivně  
se účastnily osobnosti akademické, vědecké i komerční sféry z Itálie, Izraele, Koreje, Německa, 
Nizozemí, Ruska, Slovenska, Španělska a USA.  V auditoriu usedlo téměř 170 posluchačů, mimo jiné 
také zástupci diplomatického sboru USA a Ruska.  
 
Česká republika začíná být považována za zemi, která je svědkem prudkého růstu oboru regenerativní 
medicíny. Pro její úspěšný vývoj v České republice je mezinárodní spolupráce a podpora odborné 
veřejnosti velmi klíčová a aktivity tohoto významu jistě přispějí k rozvoji oboru v České republice. 
Věřím, že úspěchy letošního ročníku jsou základem nové tradice setkávání odborníků z oblasti 
Regenerativní medicíny v České republice, a proto se náš tým již věnuje přípravě realizace dalšího 
ročníku Konference.  
 
Rád bych Vás také informoval, že Sborník Konference je v současné chvíli distribuován elektronicky  
i v tiskovém formátu na vedení fakultních nemocnic, nemocnic, primariátům zdravotnických zařízení, 
odborným a oborovým společnostem, vedení zdravotních pojišťoven, náměstkům a ředitelům 
Ministerstva zdravotnictví ČR, MPO, CzechInvest, TAČR, KST, SUKL, Zdravotnímu výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, Správní radě VZP, mediím a všem zvaným hostům Konference, kteří se Akce 
zúčastnit nemohli.  
 
Tímto bych si Vás také dovolil pozvat na Slavnostní otevření vědeckotechnického parku 4MEDi  
v Ostravě, které se bude konat dne 29. května 2014. Bližší informace Vám budou zaslány  
v Pozvánce v následujících dnech. 
 
S úctou  
 
 
Ing. Michal Zahradníček, MBA 
Předseda Dozorčí rady 
PrimeCell Therapeutics a.s. 


