
                                                                                   

Zápis z jednání výboru Společnosti pro pojivové tkáně (SPT ČLS JEP) 
a redakční rady časopisu Pohybové ústrojí

dne 4. 12. 2009

Přítomni: Doc. Mařík, Prof. Petrtýl, Doc. Brettschneider, MUDr. Kuklík, Mgr. Braun, 
Ing. Zelenková, Ing. Hulejová, RNDr. Zemková, Ing. Černý, Prof. Strouhal, doc. 
Hadraba
Omluveni: Prof. Maršík, Prof. Povýšil, Doc. Mazura, Prof. Hyánek, Prof. Čulík,  Prof. 
Kolář, Ing. Lorenc
Host: RNDr. Lichý, Prof. Bláha, MUDr. Myslivec, Ing. Klika, Ing. Jíra, MUDr. 
Maříková, Javůrková (MSD)

1. Ing. Hulejová informovala o způsobu provedení voleb do SPT, odsouhlaseno.
2. Ing. Zelenková přednesla zprávu o hospodaření SPT.
3. Na schůzi se rozhodlo vyřadit dlouhodobě neplatící členy. Nutno rozšířit členskou 

základnu o zainteresované odborníky!
4. Prof. Bláha zhodnotil i 5. Antropologický kongres Aleše Hrdličky. Na kongresu 

odeznělo 11 plenárních přednášek. V sekcích bylo předneseno 103 referátů a bylo 
prezentováno 58 posterů. Na kongres zavítalo více jak 250 účastníků z 28 zemí všech 
pěti kontinentů. Více jak 85 bylo studentů. 

5. Prof. Petrtýl se vyjádřil k průběhu11th Prague-Sydney-Lublin symposia, které se 
konalo tento rok v rámci Hrdličkova kongresu - samostatné topic „Orthopaedic 
antropology“. V rámci Symposia bylo předneseno celkem 23 odborných referátů, 
prezentovány byly 2 postery. Symposia se zúčastnilo 46 účastníků, odborníků v 
oborech ortopedie, antropologie, pediatrie, osteologie, genetika, biochemie, 
ortopedická protetika, radiologie, rehabilitace aj. Ze zahraničních účasníků Prof. Galal 
Zaki Said (Egypt), Prof. Geert Mortier, Prof. Georg Neff, Prof. Tomasz Karski, Dr. 
Jacek Karski, Dr.M. Dlugosz. Odborná úroveň symposia rok od roku stoupá, ale 
očekávala sevětší účast. 

6. Do časopisu Pohybové ústrojí 1-2/2010 jsou zatím připraveny k otištění 3 odborné 
příspěvky, 2 životní jubilea (prof. Otáhal, prof. Doleček ), 2 recenze knihy, zpráva  o 
Hrdličkově kongresu a  Prague-Sydney-Lublin Symosiu. Prosíme o zajištění dalších 
odborných příspěvků!!!  Dead line pro příspěvky 1-2/2010 je konec ledna 2010.

7. RNDr. Lichý průběžně aktualizuje internetové stránky SPT  www.pojivo.cz  podle 
podnětů členů výboru. Doc Mařík apeluje na všechny členy výboru, aby se seznámili 
se stránkami SPT a aktivně se ujali jednotlivých rubrik  webových stránek , např. 
vytvořit rubriku jubilantů, čestných členů a držitelů medailí za zásluhy o rozvoj vědy 
udělených SPT ČLS JEP, doplnit rubriku proběhlých akcí pořádaných SPT ČLS JEP  i 
s několika FOTO, rubriku fotogalerie - většina informací je dostupná v PÚ, je třeba 
vytáhnout vhodné části textů a upravit. Dále doplnit stručné odborné CV členů výboru 
česky a anglicky s uvedením 10 nejvýznamnějších publikací – vhodné i FOTO. 
Doplnit rubriku profily spolupracujících pracovišť včetně  výzkumných projektů. 

http://www.pojivo.cz/


Výbor žádá pana Ing. Černého a pana Ing. Lorence o doplnění Indexu všech 
dostupných  vydaných časopisů PÚ. Část Indexu od roku 2002 do 2009 je zpracována 
panem Ing. Lorencem, nutné do indexu doplnit i práce uvedené v Suplementech PÚ.

8. Na příští rok se opět plánuje „Kubátův den“ a Praha-Sydney-Lublin Symposium. 
Projednávala se otázka místa konání a náplně přednášek (spolupráce s prof. Otáhalem 
a biomechanickou společností, spolupráce s MUDr. Vařekou). Doc Mařík zajistí 
každopádně pro Kubátův den a pro Praha Sydney-Lublin Symposium  Lékařský dům 
v Praze.

9. Vhodnou mezinárodní akci pro rok 2010 je  the 7th International worksshop for 
Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 20-23 May 2010, Cologne, Germany. 
Deadline for abstracts submission January 31, 2010. Bližší informace Doc. Mařík, 
Prof. Petrtyl.

10. Prof. Petrtýl informoval  o podpoře rozvoje výzkumu a vzdělávání prostřednictvím 
Česko-Dánské firmy Codan consulting, která nabízí služby v oblasti přípravy projektů, 
organizace konferencí aj. Zřejmě vhodná pomoc pro organizaci velkých 
mezinárodních akcí. Ale jsou i české schopné společnosti!

11. Doc Mařík apeluje na všechny přítomné, aby připomněli jubilejní výročí  členů SPT 
ČLS JEP v roce 2010, abychom na ně v časopisu PÚ nezapomněli. 

Zapsala:    Ing. Hana Hulejová – jednatelka
Vidi  doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.


