
 
Přehled o  č i n n o s t i   Sdružení Biotrin za rok  2007 

 
V roce 2007 se zabývalo Sdružení Biotrin několika řadou činností, z nich ž 
nejvýznamnější jsou informování veřejnosti o biotechnologiích, zejména genetických 
modifikacích plodin (GMO), spoluprací se zahraničními a tuzemskými partnery, včetně 
médií a uskutečnilo řadu akcí v zájmu popularizace biotechnologií a předávání odborných 
informací novinářům, poslancům a ostatním.  

 
Informace veřejnosti: 

 
1) prostřednictvím www.biotrin.cz 
2) spoluorganizací seminářů a workshopů, přednáškovou činností  
3) prezentováním výsledků EU projektů 
4) publikacemi 
5) spoluprací na filmu „Kdo se bojí genů“ 
6) prostřednictvím médií 
 

ad 1)   aktualizace www.biotrin.cz: 
• měsíční monitoring médií a jejich vyhodnocení, resp. komentář  
• měsíční zpracování novinek ze světa NEWS (v angličtině)  
• informace o dílčích výsledcích EU projektu CONSUMERCHOICE 
• vydávání internetového bulletinu Svět biotechnologií  
• články a komentáře k aktuálním událostem týkajícím se GMO 

 
ad 2) 

• konsultace pro poslance (Pešan, Fajmon -Zem. výbor Evropského Parlamentu) 
      i písemné podklady s odborným doporučením k jednání ve věci povolování GMO 
• spoluorganizace mezinárodního workshopu  a přednáška, Brusel, Czech 

Republic – your partner in agriculture biotechnology,  
• spolupráce při přípravě mezinárodního semináře v Senátu ČR, poskytnutí 

podkladů Fakta a mýty o genetickém inženýrství.  
• přednášky pro veřejnost, např. na semináři Společnosti pro zdravou výživu, 

sdruženi Sisyfos, série přednášek v Třebíči apod. 
 
ad 3) 

• na webu byly prezentovány odkazy na výsledky EU projektu Cinema and Science 
(CISCI), který byl ukončen v lednu 2007 

• v novinách Svět biotechnologií byly uveřejněny informace o programu a dílčích 
výsledcích projektu Do Europeans buy GM foods  (CONSUMERCHOICE). 

ad 4) 
• vydáním Průvodce Biotechnologiemi, který je českou úpravou publikace VIB 

university v Gentu. 
• publikací v Plant Cell, Tissue & Organ Culture Dec. 6 2007, která měla dobrý 

zahraniční ohlas. 
ad 5) 

• Společnost HERAFILM vytvořila nový vědecko-naučný film „Kdo se bojí genů“, 
který byl uváděn na ČT2. Využila zde některých částí z filmu „Spor o geny“ 
s původními vystoupeními prof. Drobníka vysvětlujícími názorně princip 
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genetických modifikací. Sdružení Biotrin se následně ujalo distribuce kopií filmu 
ve formě DVD na zahraniční účastníky workshopů, firmy, školy a další zájemce. 

ad 6) 
• prostřednictvím článků v denním tisku, na internetu, v rádiu i televizi uveřejnil 

prof. Drobník řadu odborných pohledů na vědeckou i politickou stránku problémů 
s genetickým inženýrstvím, resp. s přijímáním či odmítáním GMO v Evropské 
unii. 

 
 
Spolupráce se zahraničními partnery v 6. Rámcovém programu: 
 
 - EU Project CISCI  (ukončení leden 2007)-  10 partnerských organizací  
 - EU Project Consumerchoice (zahájení duben 2006)- 15 partnerských organizací 
 - s mezinárodními organizacemi (EFB, EuropaBio, EU) 
 
Tuzemská spolupráce: 
 

- s biotechnologickými firmami- konzultační činnost, odborné akce 
- s Potravinářskou komorou (PLATFORMA „Potraviny pro život“) 
- se státní správou (MZE, MŽP, MZD) 
- se spotřebitelskými organizacemi 
- s AV ČR ( Technologické centrum AVČR) 
- s informačními centry (JIC- Jihomoravské inovační centrum) 
- s mediálními pracovníky 

 
 
Fund raising: 
 
Hledání zdrojů pro shora uvedenou činnost a zároveň  řešení pro překlenutí období mezi 
termínem úhrady nákladů na plnění EU projektů z prostředků Biotrinu, jejich vyúčtováním a 
termínem získání finančního krytí za náklady  projektu  od Evropské komise. (TC AV 
ČR,sponzorské firmy, JIC) 
 
 
 
 


