
Výroční zpráva o činnosti Sdružení Biotrin za rok 2012 
 

Sdružení Biotrin se v roce 2012 zabývalo jako obvykle informováním veřejnosti o moderních 
biotechnologiích. Největší podíl z činnosti Biotrinu zaujímaly zemědělské biotechnologie, 
resp. GMO, a to ve spolupráci s orgány státní správy, zahraničními a tuzemskými partnery. 
 
K dalším aktivitám každoročně řadíme konzultace a předávání odborných informací 
novinářům, poslancům a konzultace vyžádané firmami. Členové sdružení také publikovali, 
vystupovali v mediích a aktivně se účastnili mnoha vědeckých nebo popularizačních akcí 
zaměřených na biotechnologie. 
 

Činnost v roce 2012 se koncentrovala na následující základní cíle: 
 

Informování veřejnosti o GMO 
 
 1) aktualizace www.biotrin.cz: 

• měsíční zpracování novinek ze světa NEWS (v angličtině) s uvedením zdrojů 
• vydávání internetového bulletinu Svět biotechnologií 
• články a komentáře k aktuálním událostem týkajícím se GMO 

 
2) 

• konsultace a písemné podklady pro Europoslance (Hynek Fajmon, Pavel Poc) 
• odborná doporučení k veřejným akcím ve věci povolování GMO 
• přednášky na akcích pro veřejnost pořádaných jinými institucemi (Palackého 
universitou, MŽP, MZE, VÚRV),  

 
3) Publikace: 

• Internetový bulletin Svět biotechnologií – pokračování v uveřejňování vědeckých i 
politických informací o biotechnologiích v zemědělství, potravinářství a lékařství. 
Adresné předávání vědeckých a technologických novinek i přehledů o situaci 
v globálním světě 

• Články v denním tisku a časopisech, jmenovitě Agrobase, o problémech 
zemědělské biotechnologie 

• Pravidelné zprávy a úvahy pro týdenní zpravodaj Gate2biotech. 
 
 
Příprava filmových materiálů (videí) o GMO 
 
To, co se bezpochyby podařilo, je letošní filmový počin, ve kterém se angažoval Biotrin, resp 
prof. Drobník.  
 
Jedná se o 4 videa: 

1. Příběh života (minulost genetických modifikací) 
2. Mocná metoda (současnost GM) 
3. Nepochopená metoda? (současnost GM) 
4. Co je před námi? (budoucnost genetických modifikací) 
 

Prof. Jaroslav Drobník inicioval jejich přípravu, dodal námět a pak u každého dílu i v každé 
fázi výroby poskytoval vědecké konzultace. 

http://www.biotrin.cz


Natočena byla v produkci společnosti HERAFILM, scénář: Michael Londesborough, kamera: 
Jaromír Herskovič, dramaturgie: Šárka Speváková, režie: Vladimír Kunz 
 
Příprava EU projektu 
 
Prvním krokem byla účast na konferenci v Bratislavě, FP7 Connections, setkání  
potenciálních partnerů. 
 
Následovala příprava žádosti a hledání partnerů pro výzvu na projekt KBBE.2013.3.5-02: 
GMO ERA-NET- FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY. 
Návrh projektu zněl STIMULATING AGRICULTURE INNOVATIONS (STAGIN)-  
Bohužel, potenciální koordinátor účast na projektu vzdal a prof. Drobník, neúnavný iniciátor 
této aktivity zemřel. 
 
Sdružení Biotrin od snahy zapojit se do některého z EU projektů ustoupilo, v plnění 
základního úkolu informovat veřejnost o biotechnologiích však hodlá pokračovat. 
 
Další aktivity 
 
Neméně významná byla spolupráce s Potravinářskou komorou ČR v rámci pracovní skupiny 
„Potraviny a spotřebitel“. Souvisí s udržováním a aktualizací webové stránky www.biotrin.cz 
propojení na spotřebitelské organizace a jejich weby. 
 
Novinkou je připojení na http://TWITTER.com/@BIOTRIN  
 
 

http://www.biotrin.cz
http://TWITTER.com/@BIOTRIN

