Schů ze vý boru CSMS
2019‐11‐25, ÚMG AVČR, Praha,
V. Krzyžánek představil program členské schůze. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky ze
strany přítomných členů výboru.

1 Aktuální stav
1.1 Členská základna:



Individuální:
Kolektivní:

242 (236 v roce 2018)
20 (21 v roce 2018)

1.2 Finance (upřesnili L. Pišlová a P. Hozák)



Vše v pořádku, kursy běží.
Podpora RVS bude za rok 2019 řádně vyčerpaná.

1.3 Návrhy a náměty ohledně příštích konferencí ČSMS






Spojovat ČSMS + CzechBioImaging.
Začít obědem v pondělí, nepřetahovat do čtvrtka.
Dělat paralelní sekce přednášky vs. postery:
o Plenární a zvané přednášky dohromady.
o Přednášky biologie + postery materiály a instrumentace
o Přednášky materiály a instrumentace + postery biologie
Zvážit možnost workshopů.

2 Aktivity ČSMS v roce 2019
2.1 Stipendia
2.1.1



Stipendium Thermo Fisher a ČSMS
Přihlášeno: 7
Vítěz: Michal Horák (CEITEC, VUT v Brně)

2.1.2



Stipendium ČSMS
Přihlášeno: 7 (přírodní vědy 6, materiál. vědy 1, instrumentace 0)
Vítěz: Martin Strnad (Biologické centrum AVČR, České Budějovice)

2.1.3


Stipendia na konferenci MCM 2019, Bělehrad
Vypsáno 10 po 300 EUR, přihlášeno 8 (prodlouženo 2x), uděleno 7

2.2 Konference Mikroskopie 2019



13. ‐ 15. května 2019, Lednice na Moravě
spojení s Czech‐BioImaging Annual Scientific Conference

2.3 Kurzy v roce 2019


Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ (dotace RVS 25 tisíc Kč)
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Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ (bez dotace RVS)
Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (bez dotace RVS)
Kurz „Příprava biologických preparátů“ (dotace RVS 25 tis Kč)

2.4 Smlouvy (od 13.5.2019 dosud)



Guarant International; o smlouvě budoucí; 19.8.2019
TELIGHT Brno; o reklamě; 27.9.2019

2.5 Žádosti o finance
2.5.1




Žádosti RVS pro rok 2020
kurz Mikroskopie materiálů (25 tis. Kč)
kurz Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně (25 tis. Kč)
provozování interaktivní webové prezentace ČSMS na doméně www.mikrospol.cz (30 tis. Kč)

3 Stipendia/ceny pod záštitou ČSMS 2020
3.1 Stipendium Thermo Fisher a ČSMS


Vyhlášení soutěže (15.3.2020), termín uzavření (30.6.2020), vyhlášení výsledků (15.9.2020),
komise (předseda O. Benada)

3.2 Stipendium ČSMS


Vyhlášení soutěže (15.3.2020), termín uzavření (31.5.2020), vyhlášení výsledků (15.9.2020),
komise (předseda O. Benada)

3.3 Návrhy pro ThermoFisher/ČSMS a ČSMS stipendia od 2020






Z diskuse členů s předsedou komisí O. Benadou vyplynuly následující návrhy:
Posunout škálu hodnocení u projektů (změnit v gReception aplikaci; zařídí P. Hozák):
o 1 = podprůměrný
o 2 = průměrný, dobrý
o 3 = nadprůměrný
o 4 = velmi dobrý
o 5 = vynikající
Možné věcné ohodnocení hodnotitelů projektů.
Finální termín pro stipendia ThermoFisher/ČSMS se snažit posunout do konce května –
z technických důvodů bez prodlužování (komise se kvůli střetu zájmů může poskládat až když
jsou všechny přihlášky; zařídí předseda s Dr. Střelcem).

3.4 Další stipendia


TESCAN – zatím údajně stále nemá zájem.

3.5 Soutěž o nejlepší PhD. Disertaci (sponzoruje ZEISS)



Vyhlášení soutěže (?), termín uzavření (31.3.2020), vyhlášení výsledků (?), komise (předseda
O. Benada)
P. Hozák pošle V. Krzyžánkovi předpřipravenou tabulku s termíny.
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3.6 Stipendia na konferenci EMC 2020




Počet stipendií (10 – počet se nebude zveřejňovat), částka (500 EUR), podmínky (35 let do
začátku konference), vyhlášení soutěže (15.1.2020), termín uzavření (1.3.2020), vyhlášení
výsledků (1.6.2020), komise (předseda+místopředseda)
Zasílání stipendia:
o Pokud možno na účet zaměstnavatele (fyzickým osobám až ve druhé řadě).
o Nyní kromě dalších komplikací nutno dodanit, pokud se pošle na fyzickou osobu.
o Pokud se bude posílat fyzické osobě, povinnost oznámit školiteli.
o Pokud někdo dostane dvě stipendia na stejnou akci, musí to oznámit předsedovi
ČSMS (ještě doladíme na schůzi výboru v Lednici (5/2020) co s tím).

3.7 Cena ČSMS





za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod
Návrhy na cenu:
o Prof. Jaromír Plášek (ale bylo by in memoriam)
o Prof. Radim Chmelík
Sbírat další návrhy pro hlasování výborem

4 Vyhlášení nové podpory „malých akcí“



Podpora tzv. „malých popularizačních mikroskopických akcí“, představující podporu
uspořádání aktivit na výuku a popularizaci mikroskopie do výšky 5 tisíc Kč
Závěr diskuse výboru: bude se vyplácet formou DPP nebo věcných nákladů, návrh musí dát
člen ČSMS, předpokládaná celková částka na podporu max. 25 tis. Kč/rok, schvalovat bude
jen předseda ČSMS na základě vlastní úvahy, ale nesmí ročně překročit sumu 25 tis. Kč, aniž
by si to nechal schválit výborem.

5 Příprava konference Mikroskopie 2020









Termín: 25. ‐ 28. 5. 2020, Lednice, „Mikroskopie 2020 a Czech‐BioImaging Scientific
Conference – Imaging Principles of Life 2020“
Diskuse o jiné lokalitě: V roce 2020 z praktických důvodů Lednice, protože to dá nejméně
starostí a jsme tam zavedení, pak lze zvážit jiné možnosti, pokud někdo přijde s konkrétním
návrhem.
Spojení konference ČSMS + CzechBioImaging se osvědčilo a bude se pokračovat
Diskuse ke konferenci na rok 2020:
o Začít obědem v pondělí, nepřetahovat do čtvrtka
o Dělat paralelní sekce přednášky vs. postery:
 Plenární a zvané přednášky dohromady
 Přednášky biologie + postery materiály a instrumentace
 Přednášky materiály a instrumentace + postery biologie
o Zvážit možnost workshopů
Sekce / Chairmani – zatím nevyřešeno
Plenární přednáška – zatím nevyřešeno
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6 Mezinárodní aktivity







Připravuje se bid EMC2024 (separátní prezentace a následující schůzka se zástupci Guarant
International)
Příští konference MCM:
o 22.‐26. 8. 2021, Vídeň (spojení s Dreiländertagung)
o Případná příprava bidu na ročník 2023 bude záviset na výsledku EMC2024
Konference IMC20 (25.‐30. 9. 2022, Busan)
o Zastoupení ČSMS: P. Hozák a J. Nebesářová jsou aktuálně v advisory board.
Člen výboru IFSM: Pavel Hozák (2018‐2022)
Návrh člena výboru do EMS: Ilona Müllerová
o V. Krzyžánek mail na EMS, kdy budou nové volby.

7 Různé









Zápisy nového předsedy do organizací typu EMS, IMSF, RVS
o Dát znovu vědět, na stránkách to není aktualizované (L. Pišlová, P. Hozák).
Osoba odpovědná za podpis faktur a smluv spojených s ČSMS
o Předseda (V. Krzyžánek)
Oprávnění k gReception související s ČSMS
o V. Krzyžánek má přístup, jsou tam některé staré přístupy
Pokračování ve smlouvě na používání gReception
o Byla promítnuta nabídka na pokračování gReception
o Diskuse: zatím pokračujeme s gReception, dle P. Hozáka bez tohoto systému (nebo
ekvivalentního) v podstatě nelze pokračovat
o Hlasování pro prodloužení: 6 ze sedmi pro, 1 se zdržel hlasování
Diskuse o změně stanov
o Elektronické volby výboru ČSMS?
 Odhlasováno: 6 pro, 1 proti
 Zatím jedeme postaru, časem to můžeme zvážit.
o Volba ceny ČSMS celou členskou základnou?
 Pokud možno zatím ne
WWW stránky ČSMS – anglická verze? (hlavně kvůli bidu EMC 2024)
o Časem ano, předseda zváží (zatím necháme přeložit jen základní informace na www a
stanovy).

8 Příprava bidu konference EMC 2024
8.1 Interně





25‐30. 8. 2024, Brno (krátké separátní info)
Další zájemci o EMC 2024:
o Španělsko
o Maďarsko
o Švýcarsko
o Holandsko
o Irsko
Detailnější info – Adam Brejza (Guarant international) – všichni konkurenti těžcí
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Dořešit interně záležitosti dle požadavků na bid – viz poznámky níže

8.2 Guarant


Od 14:30 hod dorazili zástupci firmy Guarant international – představili přípravu bidu a
proběhla diskuse:
o do 15.12.2019: připomínky z ČSMS k bidu, komunikace přes VK
o 28.‐31.12.2019: odeslání prvního bidu V. Krzyžánkem
o 1.1.2020 první bid
 VK dodá detaily ohledně ČSMS
 Zdůraznit tradici ČSMS (Delong, Petráň, Autrata, možná Křivánek)
 VK dodá členy LOC
 Pracovní návrh P. Hozák: pracovně dát současné ceny výboru
 POZOR: za sekcí LOC chybí věda
 Dodat už do prvního bidu, lze se inspirovat IMC2014
 Něco jako Suggested Topics
 K ploše výstavy pro firmy:
 Dodat vybavenost: nosnost podlahy, elektrika, výška stropů – dát
tam minimálně jednu specielní stránku prezentace, v neposlední
řadě zabezpečení/security
 Dodat dopisy s podporou firem do bidu (V. Krzyžánek, Dr. Mullerová)
 Zatím jen TESCAN, TFS, Delong Instruments, T‐Light
 Presidential diner naopak zatím vynechat.
 Do popisu akcí Guarantu dodat/zdůraznit akce, které už ČSMS dělala:
 Brno, Praha…
o Květen 2020, finální bid
o Následně prezentace na EMC v Kodani

V Praze, dne 25. 11. 2019
zapsal:

ověřil:

Miroslav Šlouf

Vladislav Krzyžánek
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