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Ve dnech 28. – 31. května 2013 se konala v polském příhraničním městě
Kudowa Zdrój mezinárodní česko-polská konference věnovaná výzkumu
probiotických bakterií. Konference byla vyvrcholením česko-polské spolupráce, která
vznikla při realizaci projektu „Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta“,
který byl spolufinancovaný v rámci Operačního programu pro regionální rozvoj
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, v oblasti
podpory Rozvoj podnikatelského prostředí (Podpora rozvoje podnikatelského
prostředí a cestovního ruchu). Konference se zúčastnilo 98 účastníků z 8 zemí světa.
Díky tomuto projektu vznikl česko-polský vědecký tým, který se v oblasti výzkumu
zabývá podobnou, vzájemně se doplňující tématikou, a to studiem účinků
probiotických bakterií a jejich komponent na obranyschopnost organismu a vývoj
onemocněních vyvolaných v myším experimentálním modelu. Hlavním řešitelem při
realizaci projektu z české strany byl kolektiv Laboratoře gnotobiologie
Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. a z polské strany vědecký tým Ústavu
imunologie a experimentální terapie Polské akademie věd, který sídlí ve Wroclawi.
V listopadu 2013 bylo rozhodnuto, že bude finančně podpořen i pokračovací
česko – polský projekt – „Pylové a potravinové alergie neznají hranice! Společný
výzkum a osvěta“ zaměřený na výzkum vlivu probiotických bakterií a jejich
komponent na vývoj alergií, které studujeme na myším modelu.
Touto nabídkou vyzýváme všechny potenciální subjekty - malé a střední
podniky působící v potravinářském a farmaceutickém průmyslu (MSP-PF) k účasti na
zahajovací konferenci zaměřené na úvod do problematiky probiotik a jejich
vlivu na vývoj alergií a na hledání poptávek či potřeb MSP-PF. Našim cílem je
zapojení malých a středních podniků pro možné využití našich výsledků projektu
podle jejich požadavků.
Konference se bude konat dne 29. 1. 2014 v laboratoři Mikrobiologického
ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (Laboratoř gnotobiologie, Doly 183, 549 22 Nový
Hrádek) od 13 hodin. Účast na konferenci je ZDARMA. Programem konference bude
zejména cyklus přednášek, ve kterých zájemcům z řad představitelů MSP-PF
ukážeme, jakým způsobem testujeme a vybíráme vhodné probiotické bakterie, které
jsou schopné zvýšit obranyschopnost organismu. Ukážeme, jak studujeme vliv

probiotických bakterií na vývoj experimentálně vyvolaných alergií a obecné techniky
výzkumu. Očekáváme, že zástupci MSP-PF vznesou své požadavky na budoucí
zájmy, poptávky a potřeby v této oblasti, které by vedly k cílenému výzkumu a
zvýšení konkurenceschopnosti MSP-PF. Další informace získáte a účast na
konferenci prosím potvrzujte na e-mailové adrese kozakova@biomed.cas.cz.
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