
              
Zápis z jednání výboru Společnosti pro pojivové tkáně (SPT ČLS JEP) 

a redakční rady časopisu PÚ 
dne 23. 6. 2010

Přítomni: Doc. Mařík, Doc. Brettschneider, RNDr. Braun, Ing. Zelenková, Ing. 
Hulejová, RNDr. Zemková, Prof. Hyánek 
Hosté: MUDr. Maříková, Ing. Lorenc, Prof. Kolář

1.     12th Prague-Sydney-Lublin Symposium se bude konat 1.-2.10.2010. Pozvánka (1. 
informace o Symposiu) na symposium byla prostřednictvím ČLS JP rozeslána do dalších 
společností. Písemně vyšla v Bulletinu České pediatrické společnosti číslo 5/2010. Účast 
s přednáškou přislíbilo několik cizinců (Tomasz a Jacek Karski, Mohamed AlamEldin, Lyritis 
aj.).  Omluvený pan prof. Petrtyl navrhl pořádat v budoucnu Praha –Sydney-Lublin 
Symposium v budově ČVTS na nábřeží s výhledem na Karlův most a Hradčany. Měl by 
možnost domluvit. Předpokládá účastnický příspěvek ve výši 800 – 900 Kč na osobu.
Organizace účastníků by byla zajištěna agenturou.
2.  Časopis Pohybové ústrojí 

• časopis PÚ je i nadále v seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů, 
vydávaném Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj. Články publikované v PÚ od r. 
2008 lze vykazovat v databázi RIV.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
(po aktualizaci roku 2010)
V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním 
názvu periodika a o jeho vydavateli. Tyto data jsou převzata z veřejné
databáze  Českého  národního  střediska  ISSN,  které  spravuje  Národní  technická 
knihovna (katalog NTK http://www.techlib.cz/cs/333-baze-issn). Dále jsou
uvedeny primární  a  sekundární  kódy zaměření  jednotlivých  periodik,  tak  jak  byly 
označeny jednotlivými vydavateli (viz číselné kódy oborů podle
Klasifikace oborů informačního systému výzkumu a vývoje; www.vyzkum.cz).

1212-4575 Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. Společnost 
pro výzkum a využití pojivových tkání    FP

• není dostatek příspěvků do dalšího čísla časopisu, příspěvek poslal zatím jen  prof. J. 
Straus, příspěvek přislíbil RNDr. M. Braun

• jubilejní výročí  členů (a čestných  členů) SPT ČLS JEP  a členů RR časopisu PÚ 
v roce 2010: prof. MUDr. J. Blahoš, Doc. Kříž 70 let, MUDr. Kuklík 60 let 

• Apelujeme na všechny členy výboru SPT ČLS JEP a RR časopisu PÚ, aby zajistili 
vhodné a významné příspěvky jak pro chystané Symposium, tak pro časopis PÚ. 
Připomínáme, že dead line je již 15.8.2010 (poslání konečné verse abstrakta pro 
Symposium či příspěvku do PÚ  je po domluvě možné do 31.8.10.

3.    www.pojivo.cz: stránky nutno doplnit o chystanou akci the 12th Prague-Sydney-
Lublin Symposium, členové výboru SPT by měli dodat svá  odborná CV a literární 
reference. Nutno znovu oficiálně požádat pana RNDr. Alexandra Lichého a dle možností 
financí  v pokladně Společnosti zajistit za tuto práci alespoň symbolickou finanční 
odměnu.

http://www.pojivo.cz/


4. Doc. Mařík referoval o konferenci v Kardinal Schulte Haus, Bergisch Gladbach, 
Cologne, Germany, 20-23.May 2010), zprávu připraví pro publikaci v PÚ MUDr. 
Kuklík.

5. zájem o členství ve SPT ČLS JEP projevila společnost Mediekos s.r.o. vedená prim. 
MUDr. P. Novosadem, členství je vítané, doporučeno přijetí.

Zapsala: Ing. Hana Hulejová – jednatelka

Vidi: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc,. - předseda

P.S. přejeme všem kolegům krásné léto a zasloužený odpočinek o dovolených. Další 
schůzku plánujeme na září 10, termín upřesníme.


