Zápis ze zasedání výboru ČSAC, schůze dne 16.12. 2016
místo konání: hotel International Praha
Přítomni: Tomáš Kalina, Karel Souček, Jiří Šinkora, Jolana Vosáhlová, Lubomír Němec,
Veronika Kanderová, Lucie Říhová, host: Štěpánka Luxová,
za sekretariát: Rudolf Kinc, Kateřina Zelenková
1/ Úvod
T. Kalina přivítal všechny zúčastněné a výbor zkontroloval zápis z minulého zasedání.
2/ Prohlídka prostorů pro konferenci ČSAC 2017 (hotel International, Praha) - prostory
schváleny
3/ Otevřít aplikaci do soutěže o „Nejlepší publikaci s cytometrickou tématikou za rok 2016“
do 3/2017- podmínky zůstávají stejné jako minulý rok
4/ Schválení podmínek pro přidělování Travel grantů (50-80tis Kč celkově/rok) - podmínky
zůstávají stejné jako minulý rok. Na webu ČSAC bude vyvěšováno komu byl grant udělen +
celková částka. ČSAC bude požadovat po úspěšných žadatelích, aby pro web ČSAC vytvořili
krátký příspěvek o své cestě popř. zaslali i fotografii.
Schválen Travel grant pro Radka Fedra 22 542 Kč (Brno) - 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování
5/ Hospodaření ČSAC - se ziskem (dáno na vědomí)
6/ Plánované cytometrické akce:
24-27.9.2016 ESCCA (Soluň, Řecko)
- ČSAC budou zastupovat Lucie Říhová, Jiří Šinkora, Jolana Vosáhlová
12-14.5.2017 ISAC LETF workshop (Varšava, Polsko)
- spoluorganizuje ČSAC
- pro 45-50 účastníků, AMCA zajišťuje registrace a platby
6-7.2.2017 12. Motolský minikurz cytometrie
- registrace otevřena na stránkách ČSAC
CYTO 2018 Prague
EMBO 2019 Pan-European Flow Cytometry Meeting (Heidelberg, Německo)
7/ Nový web ČSAC
Zprovoznění k 1. 1. 2017 – schváleno
Kontrola plnění webu – Karel Souček
Akce ČSAC budou na hlavní straně
Filtr na domácí/zahraniční kurzy/konference
Logo ČSAC u akcí podporovaných společností
Překlady do AJ - texty mohou být zkráceny
Pouze česky - novinky ČSAC - rozesílány emailem všem členům společnosti
- stanovy ČSAC
Nečlenové mohou vložit svůj email a požádat o zasílání novinek ČSAC
Fotografie členů výboru + emaily
7/ konference ČSAC (14-17.10.2017)
- ustanoven organizační a programový výbor
- 10 zvaných zahraničních řečníků
- satelitní symposia : 1) hmotností cytometrie; 2) BD seminář (nebude součástí konference)
- edukační sekce (např. klinická x buněčná biologie x základy cytometrie) se nebudou časově
překrývat
- edukační sekce (základy cytometrie, klinická cytometrie, analýza obrazu, buněčná biologie,
sortování?, botanika?)

- nová paralelní sekce „reprodukční imunologie“ a „buněčné terapie“
- v paralelních sekcích vyzvaní čeští vědci a klinici jako tzv. keynote lectures (20-30 min, dle
rozhodnutí organizátora sekce, s ohledem na celkový programu sekce)
- setkání core facilities - obeznámit účastníky emailem (např. Horváth, Borský, Svoboda,
Fedr, Milan Esner (milan.esner@gmail.com) Boris Tichy, boris.tichy@ceitec.muni.cz, Aleš
Benda ales.benda@natur.cuni.cz, Švec, Musil, Sikora…)
- „analýza dat“ součástí edukační sekce „základy cytometrie“, v rámci sekce možno
uspořádat krátký workshop v AJ
- webové rozhraní pro zasílání abstrakt bude otevřeno v lednu 2017:
Témata: Imunologie, Hematologie, Buněčná biologie a onkologie, Nové metody, Zobrazovací
metody, Botanika, Mikrofluidika, Buněčné terapie, Reprodukce
- společenský večer nebude součástí registračního poplatku
- zvýšeny registrační poplatky konference o 400Kč:
Člen 2.900Kč
Nečlen 3.000Kč + 400Kč společenský večer
Student - člen 1.600Kč
Student - nečlen 1.600Kč + 400Kč společenský večer
Zapsala: Veronika Kanderová
Kontroloval: Tomáš Kalina
22.12.2016, Praha

