Zápis ze schůze výboru ČSAC, Praha 9. 6. 2015
Přítomni: T. Eckschlager, J. Doležel, J. Hofmanová, T. Kalina, L. Němec, K. Souček, J.
Šinkora, J. Vosáhlová
Hosté: J. Janda, V. Kanderová, R. Kinc (AMCA)
1. Po přivítání přítomných proběhla kontrola minulého zápisu. T. Kalina informoval
přítomné, že firma BD byla požádána o navýšení částky podporující nejlepší publikace
ČSAC na 15 tis. Kč.
2. Výbor schválil navržené cytometrické experty (bez titulů): J. Janda, K. Souček, J.
Svoboda, M. Vlková (6 hlasů pro, 1 se zdržel)
3. Výbor posoudil publikace přihlášené do soutěže o nejlepší publikaci s cytometrickou
tematikou a po projednání a diskusi rozhodl udělit 2 rovnocenné ceny v klinické sekci:
Adam Klocperk et al Helios Expression in T-regulatory Cells in Patients with di George
Syndrome, J. Clin. Immunol 2014
Pavla Všianská, et al. Analysis of B-Cell Subpopulations in Monoclonal Gammopathies,,
Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia 2015
a 1. a 2. místo v sekci základní výzkum:
1. místo (15 tis. Kč) získala práce Jana Balounová et al. Toll-like receptors expressed on
embryonicmacrophages couple inflammatory signals to ironmetabolism during early
ontogenesis, Eur. J. Immunol. 2014
2. místo (10 tis. Kč) získala práce Iva Jelínková et al. Platinum(IV) complex LA-12
exerts higher ability than cisplatin to enhance TRAIL-induced cancer cell apoptosis via
stimulation of mitochondrial pathway, Biochemical Pharmacology 2014
4. Výbor se dohodl na zlepšení propagace společnosti ČSAC. Kromě webových a emailových informací budou vytištěny rovněž letáky informující o cílech a aktivitách
společnosti a výhodách členství. Ty pak budou rozšiřovány pro odbornou veřejnost při
příležitosti různých akcí, konferencí a workshopů, na stánky firem apod.
5. Výbor schválil udělený 2 Travel grantů ve výši 12 tis. Kč pro J. Remčíka a Š.
Šimečkovou (BFÚ AV ČR, Brno) pokrývající část nákladů na kongres ISAC 2015
v Glasgow.
6. Byla znovu diskutována otázka žádosti o uspořádání kongresu ISAC v Praze. Budou
připraveny propagační materiály, které mohou být projednány se zahraničními hosty na
konferenci ČSAC v Olomouci.

7. Výbor projednal změnu názvu společnosti na Česká společnost analytické cytometrie
a některé změny stanov, které po projednání s právníkem předložil T. Eckschlager.
Některé nejasné body budou ještě do Valného shromáždění upřesněny.
8. Příprava konference
a) Členové ČSAC pověření organizací jednotlivých edukačních sekcí dodají krátký
přehled a anotaci (česky – sekce 1 a 2, nebo anglicky – sekce 3 a 4) do 15. 6. T.
Kalinovi
b) Výbor projednával možné schéma programu. Ještě nezařazenou odbornou sekci
Botanika je možno rozdělit do 2 částí - první (kratší) v pondělí po plenárních
přednáškách a druhá v úterý (přidat přednášky a Diskusi). R. Kinc připraví rámcový
program, do kterého budou zařazovány pak přihlášené přednášky jednotlivých sekcí.
c) J. Doležel ještě zjistí účast prof. Hickse (který dosud finálně účast nepotvrdil),
případně bude uvažováno o náhradě.
d) Členové výboru ještě zajistí propagaci konference na další pracoviště v Praze, Brně,
Plzni, Ostravě, Olomouci i na Slovensku (letáky, osobní kontakt). AMCA také ještě
rozešle další e-mailový cirkulář s informacemi.
e) R. Kinc informoval o dosavadní účasti sponzorů konference a o schůzce s firmami. Je
třeba oslovit ještě další firmy – zejména s mikroskopy (Zeiss, Olympus, Nikon atd.).
Rozpočet konference je zvažován zatím bez případné finanční podpory Visegradského
grantu.
f) Hodnocení abstraktů bude probíhat během července a srpna. Hodnotitelé se musí
zaregistrovat do systému. Pro každou sekci byla jmenovány zodpovědná osoba (osoby):
Buněčná biologie a Zobrazovací metody (Souček, Hofmanová), Nové metody (Kalina),
Klinická cytometrie (Kanderová), Exp. Onkologie (Eckschlager), Veterinární aplikace
(Janda), Analýza dat (Fišer), Exp. Botanika (Doležel).
U každého abstraktu bude posouzena jeho kvalita a doporučena přednáška či poster.
Stačí vždy 3 posudky.
g) K. Souček a J. Hofmanová zjistí možnosti dovozu a odvozu posterových panelů
zapůjčených z BFÚ Brno.
h) R. Kinc informoval o možnostech pro společenský večer. Výbor se shodl na
restauraci Archa na Sv. Kopečku. Byla diskutována možnost hudby i příp. návštěva
ZOO.
Bude ještě zajištěna prohlídka Olomouce s výkladem.

ch) Cyklovýlet zajišťuje J. Vrána (J. Doležel). Byly diskutovány možnosti uskladnění kol
– v hotelu to není možné. Zjistí J. Doležel, R. Kinc. Trasa a odjezd budou ještě
upřesněny, občerstvení zajistí AMCA/ITA. Vypůjčení kéol si zajistí účastníci sami.
i) Příprava Valného shromáždění a volby.
-

-

T. Kalina pošle ještě jednu výzvu k nominaci kandidátů, která bude ukončena do
31. 7.
- kandidáti vyjádří souhlas s kandidaturou do 14. 8. a zašlou případně pak svůj
profil do 28. 8.
- termín Valného shromáždění a jeho program bude oznámen do 31. 8. Valné
shromáždění svolává výbor ČSAC.
- voleb se mohou zúčastnit i zvaní hosté
- U vchodu do sálu tabulka se seznamem členů
§ Volební lístky dostanou členové proti podpisu (budeme vědět počet
členů)
Volební lístek musí obsahovat
§ Navržené členy výboru
§ Navržené členy revizní komise
Na začátku Valného shromáždění je nutné zvolit
§ Mandátovou komisi (min. 3 členové)
§ Volební komisi (min. 3 členové)
§ Návrhovou komisi (min 3 členové)
• výbor se předem dohodne s kandidáty
• na začátku ještě požádá o návrhy z pléna
§ Volí se zvednutím ruky
§ Všechny 3 komise si zvolí předsedy!
• Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti,
podává zprávu o počtu přítomných, o počtu oprávněných k
hlasování, a o tom, je-li shromáždění nebo valná hromada
schopná se usnášet
• Volební komise řídí volby členů orgánů a jednotlivé volební
akty, sčítá hlasy a ručí za správný průběh voleb
• Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání návrh
usnesení
• Svou činnost dokládají tyto komise zápisem
o Další průběh
§ Zpráva o činnosti (T. Kalina)
§ Zpráva o hospodaření (T. Eckschlager)
§ Zpráva revizní komise (M. Vlková, M. Faldyna)
§ Změny názvu a stanov ČSAC – Diskuse

§

§
§
§

Volba nového výboru a revizní komise (na 4 roky)
• Připravit urnu
• Hlasy sečte Volební komise
Různé
Příprava usnesení
Schválení usnesení
• Hlasuje se zvednutím ruky

Dne 16.6.2015
Zapsala. J. Hofmanová
Kontorloval. T. Kalina

