Zápis ze zasedání výboru ČSAC ze dne 18.3.2019
místo konání: BFÚ AV ČR, Brno
Přítomni: Tomáš Kalina, Karel Souček, Marcela Vlková, Veronika Kanderová, Lubomír Němec, Jiří
Šinkora, za sekretariát AMCA: Rudolf Kinc, Kateřina Zelenková
1/ Úvod
T. Kalina přivítal všechny zúčastněné, proběhla kontrola zápisu z minulé schůze.
2/ Vyhlášení cen ČSAC za nejlepší původní vědeckou publikaci v roce 2018 s cytometrickou
tématikou
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 11 publikací. Hlasováním byly oceněny následující studie přijaté
k publikaci v roce 2018:
1) V klinickém výzkumu:
Remšík et al. Plasticity and intratumoural heterogeneity of cell surface antigen expression in breast
cancer, British Journal of Cancer
a
Vlková et al. Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell
Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable
Immunodeficiency Disorders, The Journal of Immunology
2) V základním výzkumu:
Drobek, Moudrá et al. Strong homeostatic TCR signals induce formation of self-tolerant virtual
memory CD8 T cells, The EMBO Journal
Vyhlášení vítězů proběhne na konferenci ČSAC 2019.
Všechny informace lze dohledat na stránkách ČSAC pod záložkou SOUTĚŽE.
Na webové stránky budou dodány fotografie z předávání cen.
3/ Travel granty ČSAC
V roce 2019 byly prozatím přiděleny 4 travel granty v celkové výši 39 040 Kč.
Zprávy z podpořených akcí budou vyvěšeny na stránkách ČSAC v sekci „udělené granty“ pod záložkou
GRANTY. Podpoření studenti budou požádáni o poskytnutí souhlasu s prezentací travel grantů na
konferenci 2019 a na webových stránkách ČSAC.
4/ Hospodaření ČSAC a členská agenda
R. Kinc představil členům výboru zprávu o hospodaření ČSAC za celý rok 2018 (stav za daný rok je
+94 974,94Kč). Zpráva o hospodaření byla výborem ČSAC schválena.
Stav členské agendy k 18.3.2019 : 241 členů. Znovu bude rozeslán upozorňující e-mail o zaplacení
členských poplatků.
5/ Volby do výboru ČSAC
V nejbližších dnech bude vyhlášeno návrhové kolo voleb do výboru ČSAC na roky 2019-2023. Návrhy
se budou přijímat do poloviny dubna 2019 přes webové rozhraní ČSAC. Do konce dubna 2019 budou
na stránkách ČSAC představeni navržení kandidáti včetně jejich krátké biografie a nepovinného
zařazení do sekcí „základní výzkum, klinický výzkum, centrální-sdílené laboratoře a mladí

cytometristé do 35 let“. Volby do výboru proběhnou na valném shromáždění ČSAC na konferenci
ČSAC 2019.
6/ Plánované akce pořádané a podporované ČSAC v roce 2019
ISAC LETF Cytometry Workshop : 12. - 14. 4. 2019
42 přihlášených účastníků (pro členy ČSAC registrace zlevněna)
12.4. 2019 proběhnou přednášky, které budou pro členy ČSAC zdarma.
ISAC LEFT workshopy budou nově zavedeny jako „Program ČSAC“ s předsedou T. Kalinou a
odděleným rozpočtem.
7/ Příprava konference ČSAC 2019
21. 09 - 24. 09. 2019, Seč, hotel Jezerka
Probíhá příprava konference, zahraniční i domácí řečníci jsou vybráni, budou představeni na
webových stránkách konference ČSAC 2019 včetně jejich krátké biografie. Dále probíhá sestavování
programu hlavních, paralelních a edukačních sekcí, výběr studentů pro organizaci studentské
posterové soutěže a workshopu na téma Career development. Do 31. 5. 2019 je možné žádat o travel
granty ČSAC.

Zapsala: Veronika Kanderová
Kontroloval: Tomáš Kalina
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