ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP
ZA OBDOBÍ 11. 9. 2013 – 15. 9. 2014

Výbor ČSEKFT pracoval ve složení:
Geršl Vladimír (předseda), Anzenbacher Pavel (místopředseda), Pávek
Petr (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Květina Jaroslav, Mičuda
Stanislav, Nobilis Milan, Perlík František, Slanař Ondřej, Šulcová
Alexandra, Švihovec Jan
Sekretářka: Hana Kalhousová
Revizní komise:
Kassa Jiří (předseda), Chládek Jaroslav, Koutenský Jaroslav

Proběhlo celkem 6 jednání výboru (11. 9. 2013; 2. 12. 2013; 12. 2. 2014; 9. 4.
2014; 9. 6. 2014; 15. 9. 2014)
MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘILY:
–
–
–
–
–

Podpora akceschopnosti Společnosti
Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT
Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti
Snaha o rozšíření spektra odborných akcí
Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými
společnostmi

Jubilanti ČSEKFT v roce 2014
75 let
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

60 let
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc..
Doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
PharmDr. Pavel Grodza
MUDr. Radmila Ličková

70 let
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.
MUDr. Vladislava Holá, CSc.
RNDr. Irena Kučerová

55 let
Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

65 let
MUDr. Karel Kosař, CSc.
MUDr. Zuzana Rašková
PharmDr. Petr Martin Matějka

50 let
PharmDr. Daniela Chaloupková
RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.
PharmDr. Jiří Malina

ODBORNÉ AKCE ČSEKFT:
- 64. Česko-Slovenské Farmakologické dny, Martin, SR, 25. – 27. 6. 2014
- TOXCON 2014 (19. Mezioborová slovensko-česká toxikologická
konference), 23.- 27. 9. 2014, Stará Lesná, SR
- Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů „Květinův den
2014“, 29. 5. 2014, Brno
Výbor děkuje hlavnímu organizátorovi akce „Květinův den 2014“ doc. Suchému a dalším
pracovníkům, kteří se na realizaci podíleli.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI:
Administrátor: doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. (LF HK) – inovovány a
průběžně aktualizovány.
Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o
řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na
www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily pracovišť“.

Údaje o hospodaření ČSEKFT
Podklady pro Výbor ČSEKFT
(dr. J. Šedivý)

Aktuální zpráva o hospodaření ČSEKFT ze dne 20.8.2014
Při jarním vyúčtování stavu fondu ČSEKFT byl potvrzen výsledek hospodaření
společnosti za rok 2013 (souhrnné položky a výsledek po zdanění uveden v
tabulce).
Mezi výdajovými položkami vedle běžných výdajů a v r.2013 jediné ceny autorovi v
Soutěži o nejlepší publikaci ČSEKFT hrají značnou roli pravidelné platby
společnosti za členství v EPHAR a IUPHAR (cca 25.000 Kč).
Osobní náklady administrativní pracovnice předsedy ČSEKFT na část. úvazek
činily za celý loňský rok 17.760,-Kč.
Členové výboru vykonávají funkci (včetně cestovného na zasedání) zdarma, na
části výdajů za občerstvení při zasedáních výboru OS se pravidelně podílí sám
předseda OS.
Po odstoupení dvou právnických členů a při mnoho let nezměněné výši členských
příspěvků členů-fyzických osob došlo sice k očekávanému mírnému snížení
prostředků o cca 25 tisíc Kč, ale díky pozitivnímu finančnímu výsledku m.j.
sympozia EPHAR v Brně v roce 2011 je finanční situace ČSEKFT stále příznivá.
Po zdanění byly prostředky v našem fondu koncem roku 2013 ve výši 332 234,45
Kč:

Vyúčtování každého prvního čtvrtletí – a zrovna tak i v letošním roce – je relativně
příznivé díky příspěvkům členů-fyzických osob, kteří je hradí většinou již
začátkem roku. Letošní vyšší výdaje byly za poštovné při korespondenční volbě
nového výboru společnosti.
Stav našeho fondu k 30.6.2014 před zdaněním byl potvrzen ve výši 344.847,36 Kč.
V našich výdajích v dalším čtvrtletí budou :
1. výdaje prof.Šulcové s účastí na kongresu IUPHAR, odsouhlasené výborem
9.6.2014: (1840 ZAR + 300 ZAR + 612 CZK) – 7.8.2014 proplaceno celkem 4684
Kč,
2. úhrada příspěvků IUPHAR 2014: 557 USD = 11996,11 Kč + 250 Kč poplatky,
3. úhrada příspěvků EPHAR 2014: 374 EUR = 10634,69 Kč + 250 Kč poplatky,
4. platba faktury za grafické práce 363,- Kč + odeslané odměny prvním autorům
ve třech kategoriích v Soutěži ČSEKFT za rok 2013 (3krát 5000 Kč =15 000 Kč),
5. plnění uzavřené Dohody o provedení práce s vedoucí volební komise
dr.Cermanovou : 16.9. 2014 předloženo k převodu 3000 Kč,
6. proplacení účtu za občerstvení výborů ČSEKFT dne 15.9.2014 v HK : 821 Kč

Zprávu předkládá: MUDr. Josef Šedivý, CSc., pokladník ČSEKFT

Výdaje ČSEKFT v roce 2014 :
Příjmy ČSEKFT v roce 2014 :
12.2. poštovné
4342,20.2. služby TN
500,14.2. občerstvení(výbor) 960,10.3. vratka dr.Kuča 6500,31.3. diplomy,tubusy 2891,34
31.3. čl.příspěvky, I.Q. 25600,31.3. OON, I.Q.
4440,30.6. čl.příspěvky, II.Q. 2700,14.4. občerstvení(výbor) 489,14.4. občerstvení(volební) 51,18.4. poštovné
4630,75
10.6. občerstvení(výbor) 443,30.6. OON, II.Q.
4440,5.8. grafické práce
363,7.8. kongres,A.Šulcová 4684,srpen: IUPHAR 2014 11996,11 + 250,- poplatky
srpen: EPHAR 2014 10634,69 + 250,- poplatky
září: 3x Soutěž
15000,září: DPP Cermanová 3000,16.9. občerstvení(výbor) 821,-

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2013 - vítězi se stali:
– Experimentální farmakologie: Hiršová P, Ibrahim SH, Bronk SF, Yagita H,
Gores GJ. Vismodegib suppresses TRAIL-mediated liver injury in a
mouse model of nonalcoholic steatohepatitis. PLoS One.
2013;8(7):e70599.
– Klinická farmakologie: Chládek J, Šimková M, Vaněčková J, Hroch M,
Vávrová J, Hůlek P. Assessment of methotrexate hepatotoxicity in
psoriasis patients: a prospective evaluation of four serum fibrosis
markers. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27(8):1007-14.
– Toxikologie: Hiršová P, Karlasová G, Doleželová E, Cermanová J,
Zagórová M, Kadová Z, Hroch M, Šišpera L, Tomšík P, Leníček M, Vítek L,
Pávek P, Kučera O, Červinková Z, Mičuda S. Cholestatic effect of
epigallocatechin gallate in rats is mediated via decreased expression of
Mrp2. Toxicology. 2013;303:9-15.

DALŠÍ INFORMACE
- Upravené stanovy naší Společnosti (přijaté na shromáždění členů ČSEKFT dne 12. 9.
2013) byly odsouhlaseny předsednictvem ČLS JEP dne 13. 11. 2013. Stanovy mj.
umožňují i konání Shromáždění delegátů Společnosti, další úpravy jsou převážně
formálního a technického rázu, v souladu se zněním nových Stanov ČLS JEP.
- Sestaven návrh rozpočtu na r. 2014.
- Schválena stávající výše členských příspěvků pro r. 2014 (tj. 100,-Kč pro členy do 30 let,
pro důchodce /nad 60 let ženy a 62 let muži/ a při rodičovské dovolené /na podkladě
žádosti o snížení poplatku/ a 250,-Kč pro členy mezi 31-60 lety) i vyřazení dvouletých
neplatičů z evidence (po předchozím zaslání upomínky).
- Prof. Perlík pověřen gescí soutěže o nejlepší publikace ČSEKFT za r. 2013. Kategorie: /1/
experimentální farmakologie, /2/ klinická farmakologie, /3/ toxikologie. První autor musí
být členem naší společnosti v roce publikace práce (platí i v případě rozděleného
prvoautorství), v potaz se berou poslední známé hodnoty IF (tj. v době uzávěrky
přihlášek do soutěže). Schválena výše odměny za cenu v každé kategorii - 5 tis. Kč.

DALŠÍ INFORMACE
- Zasláno stanovisko k požadavkům na akreditace Laboratoře farmakologie a toxikologie
léčiv (odbornost 812). Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo konsenzu mezi ČSEKFT a
Českou společností klinické farmakologie na tyto požadavky, bylo zaláno samostatné
stanovisko naší Společnosti; návrh byl akceptován.
- Výbor se opakovaně zabýval otázkou další spolupráce a členství AIFP v naší
Společnosti. Výkonnému řediteli AIFP Mgr. J. Dvořáčkovi byly zaslány náměty
spolupráce a možnosti vyplývající z členství AIFP v naší Společnosti, výbor podpořil
iniciativu AIFP „Transparentní spolupráce“. Mgr. Dvořáček projevil zájem o pokračování
ve členství a přislíbil projednání této záležitosti v představenstvu AIFP. Zatím bez reakce.
- Výbor delegoval PharmDr. Z. Svobodu, PhD. jako zástupce naší Společnosti na
Shromáždění IUPHAR, které proběhlo během kongresu WCP2014 v Kapském Městě.
- Provedena aktualizace adresáře členů společnosti a jejich případného členství v sekcích.
- Výbor neschválil návrh OMICS Group na asociaci naší Společnosti s touto organizací,
protože se to neodpovídá politice Společnosti, která se nezavazuje k podobným
krokům.

DALŠÍ INFORMACE
-

Na žádost slovenských kolegů se 64. Farmakologické dny konaly na Slovensku v
Martině (původně se měly konat v Praze; organizaci Farmakologických dnů 2015
přislíbil zajistit doc. Slanař - 1. LF UK).

-

Bylo odesláno stanovisko výboru podporující názor Rady pro akreditaci klinických
laboratoří ve smyslu zachování práva posuzovat kvalitu práce laboratoří též
odbornými společnostmi a dalšími orgány ČLS JEP.

-

Výbor vzal se souhlasem na vědomí Evropský etický kodex chování farmakologů
zpracovaný EPHAR.

DALŠÍ INFORMACE
-

Příprava voleb do výboru a do revizní komise ČSEKFT ČLS JEP pro období 2014 2018.
Výbor rozhodl o korespondenční (poštou), jednokolové formě voleb; zvlášť do výboru
a do revizní komise Společnosti. Výbor zvolil Volební komisi ve složení: doc. MUDr. J.
Bajgar, DrSc. (FVZ UO), MUDr. J. Cermanová, PhD. (LF UK v Hradci Králové) a
PharmDr. J. Pourová, PhD. (FaF UK).

-

Dne 9. 6. 2014 informovala předsedkyně volební komise MUDr. J. Cermanová, PhD. o
zprávě volební komise o průběhu a výsledcích voleb do výboru společnosti a její
revizní komise na funkční období 2014 – 2018. Výsledky voleb jsou k dispozici na www
stránkách Společnosti.

-

Volební komise svolala zasedání nového výboru a revizní komise na 15. 9. 2014 v 11:00
na Lékařskou fakultě UK v Hradci Králové, Šimkova 870, Ústav farmakologie.

-

Výbor rozhodl, že v tomto termínu se uskuteční společné jednání členů končícího
výboru a revizní komise se členy těchto nově zvolených orgánů Společnosti.

DALŠÍ INFORMACE
EPHAR kongres 2020
-

-

Výbor vyjádřil zájem o pořádání EPHAR kongresu v České republice v roce 2020.
Přípravou podkladů pro EPHAR výbor pověřil doc. Slanaře (koordinátor), doc.
Mičudu a doc. Pávka ve spolupráci s prof. Geršlem.
Doc. Slanař připravil (ve spolupráci s firmou Guarant) prezentaci a obsáhlý
podkladový materiál pro EPHAR v návaznosti na zájem naší Společnosti o organizaci
8. sjezdu EPHAR v roce 2020. Firma Guarant uhradila letenku pro delegáta naší
Společnosti na shromáždění EPHAR (17. 7. 2014 během kongresu WCP2014 v
Kapském Městě) a vyslala na sjezd také svého zástupce.
Výbor delegoval Prof. MUDr. A. Šulcovou, CSc. jako zástupce naší Společnosti na
Shromáždění EPHAR a pověřil jí představením prezentace naší kandidatury na
kongres.

-

Kandidatura naší Společnosti na pořádání kongresu EPHAR 2020 zvítězila a sjezd se
bude konat v Praze. Jedná se o nejvýznamnější akci, kterou ČSEKFT bude pořádat.

-

Výbor děkuje zejména těm, kteří se na tom nejvíce podíleli (doc. Slanařovi za perfektní
logistiku a přípravu podkladů a prof. Šulcové za přesvědčivou a úspěšnou prezentaci).

DALŠÍ INFORMACE
Projekt EPHAR „European Registered Pharmacologist (EuCP)“
-

-

-

-

-

Výbor se rozhodl zapojit se do aktivity EPHAR „European Registered Pharmacologist
(EuCP)“ a delegoval prof. Švihovce na EPHAR workshop koncem března v Utrechtu,
který se zabýval návrhem EPHAR.
Výbor schválil stanovisko, že garantem procesu certifikace v ČR by měla být naše
Společnost.
Výbor schválil „guidelines“ projektu EuCP EPHAR, informoval sekretariát EPHAR o
jejich schválení a o zájmu naší Společnosti být odpovědnou za tyto aktivity v rámci
ČR.
Perspektivně bude nutno ustanovit Národní certifikační orgán, který by potom měl mít
rozhodující roli pro přidělování certifikátu. Bude třeba připravit požadavky jak na
certifikační schéma, tak i na re-certifikace.
Výbor nominoval doc. Mičudu jako kandidáta za naši Společnost do Komise EuCP
EPHAR, poděkoval prof. Švihovcovi za jeho aktivity a požádal ho, aby (do převzetí
agendy nově zvoleným výborem v září 2014) zůstal dále kontaktní osobou, která bude
program sledovat a koordinovat.

DALŠÍ INFORMACE
-

Výbor diskutoval problematiku týkající se Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR
se stanoviskem: Výbor nepovažuje strukturu panelů za přiměřeně reflektující Struktury
a cíle prioritní oblasti č. 5 Zdravá populace. Výbor se znepokojením konstatuje, že se v
doporučených odbornostech uvedených v „žádosti o nominaci členů do Panelů AZV
ČR“ se (až na jednu výjimku) prakticky neobjevuje odbornost farmakologa či
toxikologa a obává se, že složení panelů na podkladě takto determinovaných
doporučení může výrazně znevýhodnit projekty farmakologického, klinickofarmakologického a toxikologického zaměření.
V tomto smyslu zaslal prof. Geršl stanovisko prof. Ryskovi, vedoucímu předsednictva
AZV.
Vzhledem k tomu, že se ve své odpovědi prof. Ryska vyjádřil zejména k otázce
farmaceutických oborů, byla zaslána odpověď výboru, ve které byla opět akcentována
otázka zastoupení oboru farmakologie.

-

Výbor delegoval prof. Švihovce jako kontaktní osobu ČSEKFT v Pracovní skupině pro
elektronické zdravotnictví ČLS JEP (mj. problematika elektronické preskripce,
elektronických neschopenek).

DALŠÍ INFORMACE
- Výbor podal návrh na udělení ceny J. E. Purkyně prof. Květinovi (cenu získal prof.
Koutecký) a na další ocenění členů naší Společnosti.
- Za dlouholetou aktivní činnost udělila ČLS JEP ocenění prof. Geršlovi (čestná medaile
ČLS JEP), prof. Anzenbacherovi a dr. Šedivému (čestné členství ČLS JEP).
- Jako ocenění aktivní činnosti v naší Společnosti i životní jubilea bylo uděleno čestné
členství ČSEKFT prof. Kassovi, doc. Mičudovi, doc. Slanařovi a doc. Pávkovi.
- Prof. Šulcová získala Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě (v r. 2013 bylo
věnováno působení v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie) a byla
zvolena členkou České lékařské akademie.
- Výbor nesouhlasil s námětem, aby i jednotlivé sekce Společnosti měly svá loga.
- Informace o časopisu IUPHAR „Pharmacology International“ rozesílána členům
Společnosti.

Noví členové:
Doc. Anzenbacherová, Mgr. Kadová, Mgr. Zagórová, RNDr. Sadílková, Mgr. Řezníček,
Mgr. Číhalová, Mgr. Neumanová, Mgr. Kružicová, Mgr. Vejvodová, PharmDr. Wróblová,
PharmDr. Kolorz, Mgr. Smutný, PharmDr. Šíma, Mgr. Dubecká, Ing. Hudec, Mgr.
Hložek, Mgr. Kračmarová, Dr. Horská, Dr. Chalupová

Zrušení členství:
Dr. Švihovcová, Dr. Šedý, Dr. Lapka, Dr. Klimeš, Dr. Kacířová, Dr. Příborská, Dr.
Bartošová, Mgr. Šiller, Mgr. Fuksa, Dr. Prixová, Doc. Oral, Dr. Střípek, Dr. Syrová.

Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

Zpráva o činnosti výboru Toxikologické sekce ČSEKFT
Výbor Toxikologické sekce ČSEKFT (TS) pracoval ve složení:
Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. (předseda výboru TS)
RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. (místopředseda výboru TS)
Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (tajemnice výboru TS)
Hlavní cíle výboru TS
Hlavním cílem TS bylo, podobně jako v minulých letech, udržet tradici pořádání
každoročních Toxikologických konferencí (buď Česko-Slovenských nebo
Slovensko-Českých) konaných střídavě v České republice, nebo na Slovensku.
Dalším cílem TS v uplynulém období bylo navazovat, případně prohlubovat a
rozšířit spolupráci a vzájemnou informovanost s příbuznými společnostmi.

Uskutečněné aktivity
V letošním roce proběhne 19. Mezioborová toxikologická konference (TOXCON
2014) ve Staré Lesné (Slovenská republika) ve dnech 23. 09. 2014 - 27. 09. 2014.
TS bude oficiálně zastupovat prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. a RNDr. Martin Kuneš,
Ph.D.
Ve spolupráci s Ústavem humánní farmakologie a toxikologie FaF VFU Brno, byl
dne 29. 6. 2014 uspořádán čtvrtý ročník mezioborového semináře mladých
farmakologů a toxikologů – „Květinův den“. Letošního ročníku se aktivně
zúčastnilo více než deset českých a slovenských pracovišť. Aktivně vystoupilo 17
mladých vědeckých pracovníků. Byly prezentovány výsledky experimentálních
farmakologických a toxikologických studií řešených na genomové, molekulární,
buněčné i orgánové úrovni, včetně in vivo pokusů na laboratorních zvířatech.
V Brně dne 11. 8. 2014

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
předseda výboru TS

Sekce buněčné a molekulární farmakologie – činnost za období září 2013 až září
2014
Výbor sekce pracoval ve složení:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.(předseda), Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
(místopředseda) ,Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Doc. MUDr. Jaroslav
Blahoš, Ph.D., a Doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Sekce uspořádala dne 15. 5. 2014 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v
rámci cyklu „Moderní technologie v molekulární farmakologii“ workshop na téma
miRNA v terapii a diagnostice, který se setkal se značným zájmem. Vystoupili Mgr.
Miroslava Janů (Life Technologies) s přednáškou „MicroRNAs: Macro
Significance (Complementary solutions from sequence to function)“ a Doc. RNDr.
Ondřej Slabý, PhD. (Masarykův onkologický ústav) s přednáškou „Nové trendy ve
výzkumu mikroRNA u solidních nádorů: cesta od základního výzkumu po první
klinická hodnocení“.
Za výbor Sekce buněčné a molekulární farmakologie
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D

Zpráva o činnosti výboru sekce klinické farmakologie za období 9/2013- 8/2014
Výbor sekce klinické farmakologie v uplynulém období pokračoval v podporování
stanovených priorit, kterými jsou: organizace vzdělávacích a odborných akcí pod
záštitou sekce, spolupráce s příbuznými odbornostmi, podpora vzdělávání v
oboru klinické farmakologie, kultivace zdravotních výkonů, podpora výzkumu v
oblasti vedoucí k optimalizaci farmakoterapie. Zástupci výboru jsou v aktivním
kontaktu s představiteli SLG a ČSKB a podílejí se na formování představ o
doporučeních pro farmakogenetická vyšetření a v rámci Rady pro akreditaci
klinických laboratoří se podíleli na specifikaci požadavků pro obor klinické
farmakologie.
V uplynulém období se sekce KF podílela na organizaci odborné akce:
• Recent Advances on Health Effects of Moderate Drinking by Dr. Samir Zakhari,
Ph.D.
Pro následující období bude výbor pokračovat v plnění navržených priorit.
doc. MUDr. Slanař Ondřej, Ph.D.
v Praze 14.8.2014

Zpráva revizní komise České společnosti pro experimentální a klinickou
farmakologii a toxikologii ČSL (ČSEKFT) ke dni 1. 9. 2014
Revizní komise pracuje od září 2010 ve složení:
prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. (předseda),
doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D. a
doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Členové revizní komise se pravidelně účastní zasedání výboru ČSEKFT.
Při kontrole zápisů ze zasedání výboru revizní komise nenalezla žádné
usnesení výboru ČSEKFT, které by bylo v rozporu se stanovami České
lékařské společnosti JEP a s rozhodnutím plenárního shromáždění
společnosti a jehož platnost by revizní komise pozastavila.

Revizní komise se seznámila s hospodařením ČSEKFT za rok 2013 a
návrhem rozpočtu na rok 2014.
Revizní komise konstatuje, že vedení účtu ČSEKFT je vedeno ve shodě s
finančními předpisy ČLS JEP i obecnými účetními předpisy a že
hospodaření s prostředky ČSEKFT odpovídá rozhodnutím výboru a
prostředky jsou vynakládány účelně.
Revizní komise nemá k hospodaření ČSEKFT žádné připomínky a
potvrzuje, že stav fondu k 1.1.2014 činil 332 234,45 Kč (k 1.1.2013 byl 357
017,35 Kč), a že tak hospodaření společnosti v roce 2013 skončilo
schodkem ve výši 24 782,90 Kč.
V první polovině roku 2014 se hospodařilo s přebytkem ve výši 12 612,91
Kč především díky platbě členských příspěvků členy společnosti.
Za revizní komisi
Kassa

