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OZNÁMENÍ VÝBORU  GSGM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zápis ze sch ůze výboru Genetické spole čnosti Gregora Mendela, z.s., konané dne 

31. 5. 2019 v Brn ě  
 

Přítomni: Čellárová, Doškař, Holá, Knoll, Kočová, Lízal, Sember, Slaninová, Šeda,  
Ševčovičová, Šmarda, Tomáška, Urban 
 
Omluveni: Mašek, Zelený 
 
Program schůze:  
 
1. kontrola zápisu z minulé schůze výboru 
2. informace o svolání mimořádného valného shromáždění 
3. projednání nových přihlášek za člena GSGM a informace o ukončení členství 
4. příprava nového čísla Informačních listů 
5. různé 
 
Schůze výboru spolku se konala u příležitosti Edukačního semináře v prostorách Mende-
lova muzea v Brně. Předseda uvedl stručný program schůze, který byl přijatý, a schůze 
následně probíhala v souladu s tímto programem. 
 
ad 1) 
Kontrola zápisu z minulé schůze výboru GSGM konané dne 12. 12. 2018 proběhla bez 
připomínek a nebyly shledány žádné nesplněné úkoly z předchozího období. 
 
ad 2) 
Tajemnice informovala o svolání mimořádného valného shromáždění, které se uskutečni-
lo rovněž u příležitosti konání Edukačního semináře v Mendelově muzeu v Brně. Důvo-
dem svolání valného shromáždění bylo projednat a schválit změnu ve výboru spolku a na 
pozici revizora účtu. Zápis z mimořádného valného shromáždění je uvedený jako samo-
statný příspěvek v Informačních listech. 
 
ad 3) 
Výbor obdržel v uplynulém období dvě nové přihlášky za člena spolku, které byly pro-
jednány a jednomyslně schváleny. Nové členky spolku, RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D., 
a Mgr. Dominika Gahurová, budou informovány o právech a povinnostech členů GSGM, 
budou pravidelně dostávat Informační listy GSGM a budou průběžně informovány o 
aktivitách spolku. Výboru byla rovněž doručena žádost doc. MUDr. Františka Lošana, 
CSc. o ukončení členství v GSGM. Řádné členství na jeho vlastní žádost zaniklo 28. 1. 
2019. Tajemnice písemně jménem výboru poděkovala doc. Lošanovi za podporu GSGM 
a popřála vše dobré do dalších let. 
 
ad 4)  
Výbor velmi kladně hodnotil poslední číslo IL. Hlavní redaktor prof. Šmarda stručně infor-
moval o přípravě dalšího čísla a vyzval členy výboru, pokud mají připravené vhodné pří-
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spěvky, k jejich dodání nejpozději do konce června. Součástí nového čísla IL bude mimo 
jiné příspěvek o konání 4. ročníku Edukačního semináře, v němž bude shrnutý průběh a 
význam semináře a zhodnocený jeho přínos (připraví Holá), recenze českého vydání kni-
hy „Gen: O dědičnosti v našich osudech“ od Siddharthy Mukherjeeho (připraví Relichová), 
a několik odborných příspěvků (dodá Tomáška). 
 
ad 5) 
Předseda poděkoval všem organizátorům 4. ročníku Edukačního semináře v čele s prof. 
RNDr. Lubomírem Tomáškou, DrSc., za úsilí, které věnovali přípravě programu, a všem 
přednášejícím i účastníkům semináře za zajímavé příspěvky a komentáře. Současně po-
děkoval řediteli Mendelova muzea MU v Brně Mgr. Ondřejovi Dostálovi, Ph.D., za mož-
nost, uskutečnit seminář opět v prostorách muzea a RNDr. Karlovi Zelenému, CSc., za fi-
nanční podporu této akce.  
 
Předseda projedná návrh na zhotovení diplomů pro nově jmenované čestné členy spolku 
s Dr. Karlem Zeleným, který nabídl možnost grafického návrhu diplomů a jejich násled-
ného zhotovení. Diplomy by byly jmenovaným následně předány při vhodné příležitosti 
(zodpovídá Doškař, Zelený). 
 
 
Zapsala: M. Kočová   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


