Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela
konané dne 20. 11. 2013 v Brně v Univerzitním kampusu v Bohunicích

Přítomni: Doškař, Kočová, Mašek, Nešvera, Relichová, Šeda, Šmarda, Zadražil,
Dostál (jako host)
Omluveni: Knoll, Malachová, Miadoková, Slaninová, Tomáška, Vojtíšková, Zelený

Program schůze:
1. Zahájení a kontrola zápisu z minulé schůze výboru
2. Informace o činnosti, dalším rozvoji a připravovaných aktivitách Mendelova
muzea v Brně (ředitel muzea Mgr. Ondřej Dostál, PhD.)
3. Příprava obsahu dalšího čísla IL
4. Informace o stavu členské základny
5. Informace o stavu přihlášek do soutěže o Cenu GSGM v roce 2014
6. Příprava konference GSGM v roce 2014
7. Různé
ad 1)
Schůzi zahájil prof. Doškař, který uvedl jednotlivé body programu a konstatoval, že
většina úkolů byla splněna, některé trvají a jejich plnění bude průběžně kontrolováno.
Chybí aktualizovaný seznam slovenských členů společnosti, prof. Šmarda
opakovaně právem apeluje na vyšší aktivitu při zasílání příspěvků do IL a stále ne
zcela uspokojivá je morálka placení členských příspěvků.
Poté přednesl prof. Doškař žádost dr. Vojtíškové o uvolnění z výboru GSGM a z
funkce tajemníka společnosti. Uvedl důvody, které vedly dr. Vojtíškovou k tomuto
rozhodnutí s tím, že nadále zůstane členkou společnosti a bude se podle možností
účastnit akcí společnosti. Vyjádřil jménem výboru poděkování za činnost, kterou dr.
Vojtíšková přispívala k plynulému chodu schůzí výboru a k činnosti celé společnosti.
Popřál jí hodně zdraví a osobní pohody v dalších letech. V této souvislosti navrhl
prof. Doškař pověřit do konce volebního období funkcí tajemníka společnosti dr.
Kočovou, která dosud úzce spolupracovala s dr. Vojtíškovou při aktualizaci členské
základny. Přítomní členové výboru i M. Kočová s návrhem souhlasili.
ad 2)
Dr. Dostál seznámil členy výboru s činností a aktivitami Mendelova muzea. Předložil
návrh „Memoranda o spolupráci“ mezi Mendelovým muzeem a Genetickou
společností Gregora Mendela, v němž jsou specifikovány oblasti možné spolupráce.
Pro obě smluvní strany nevyplývají z Memoranda žádné vzájemné finanční nároky.

Spolupráce se bude týkat zejména sdílení programů a aktivit a bude založena na
vzájemné informovanosti v oblastech zájmu. Memorandum bude uzavřeno na dobu
neurčitou. Členové výboru souhlasili s podpisem memoranda a s navázáním užší
spolupráce s Mendelovým muzeem. Dr. Dostál nabídl prostory muzea pro pořádání
vybraných akcí a pro konání pravidelných schůzí výboru GSGM. Dále navrhl vstupné
do Mendelova muzea zdarma pro členy naší společnosti.
ad 3)
Opět byla velmi kladně hodnocena vysoká úroveň IL a maximální úsilí, které přípravě
a konečné podobě věnuje prof. Šmarda. Pro další číslo neobdržel zatím žádné
příspěvky a zástupci LF a PřF UK slíbili posoudit autoreferáty úspěšně obhájených
doktorských dizertačních prací a oslovit případné vhodné autory o souhlas a dodání
příslušných materiálů. Je rovněž žádoucí posílat příspěvky o plánovaných a
pořádaných akcích, výročích a dalších událostech, které by mohly zajímat členskou
základnu (zodpovídají Šeda, Mašek, termín do konce listopadu).
ad 4)
od minulé schůze výboru byl aktualizovaný stav členské základny z ČR. Aktuální
seznam členů bude předaný prof. Knollovi ke zveřejnění na webových stránkách
společnosti (zodpovídá Knoll, Kočová). Stále trvá požadavek aktualizace slovenské
členské základny (zodpovídá Slaninová). Na webové stránky budou doplněny
chybějící zápisy ze schůzí výboru a IL (zodpovídá Knoll).
ad 5)
Výbor obdržel prozatím jednu přihlášku do soutěže o cenu GSGM s uzávěrkou na
konci dubna 2014. Opět bylo konstatováno, že malý zájem o soutěž zřejmě pramení
z nedostatečné informovanosti o této akci i přesto, že v IL byla publikována výzva
k účasti v soutěži. Dr. Zelený nabídl v minulosti pomoc při propagaci této akce
prostřednictvím M.G.P. Zlín a bude požádán o pomoc při přípravě informačního
letáku, který by pomohl uvést tuto akci do širšího povědomí mladých členů
společnosti (zodpovídá Doškař, Zelený).
ad 6)
Přítomní členové výboru z Prahy informovali o stavu příprav genetické konference
v roce 2014. Byly představeny některé z navrhovaných lokalit, vybraných pro konání
konference, včetně finančních kalkulací. Výbor souhlasil s termínem konání, který byl
stanovený na 24. – 26. 9. 2014 a přiklonil se k návrhu uskutečnit konferenci
v konferenčním komplexu FLORET v Průhonicích u Prahy. Byly představeny prostory
tohoto komplexu a náklady, spojené s konáním konference. Byl podán návrh
kombinovat na konferenci vybrané zvané přednášky s příspěvky mladých vědeckých
pracovníků a studentů, se kterým členové výboru souhlasili a konstatovali, že
program je plně v kompetenci pověřených organizátorů. Byl vznesen požadavek na
pomoc při oslovování potenciálních sponzorů konference z řad dodavatelských a

spolupracujících firem, které budou mít příležitost účastnit se konference a
představovat svoje produkty. Členové výboru přislíbili v tomto směru maximální
pomoc. Výbor zhodnotil dosavadní přípravy konference jako uspokojivé a doporučuje
v přípravách pokračovat. Na příští schůzi výboru budou upřesněny další detaily
(zodpovídají Kočová, Mašek, Nešvera, Šeda, Zadražil).
ad 7)
Kočová podala návrh na zvýšení členského příspěvku, který je řadu let beze změny
ve výši 150,- Kč. Návrh byl diskutovaný a změna bude navržená ke schválení
členské základně na konferenci 2014.
Dále se diskutovalo o způsobu oslovení vybraných firem pro sponzorování
konference, o formě jejich účasti a prezentace na konferenci a dalších detailech
spojených s přípravou konference.

Zapsala: M. Kočová

