
Zpravodaj

Československé biologické společnosti

číslo  2
BRNO  2000



Hlavní výbor Čs. biologické společnosti

Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno
Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., I. místopředseda,  Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,
842 46  Bratislava
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., II. místopředseda, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3,
775 00 Olomouc
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU,  Joštova 10, 662
43 Brno
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk  Čech, DrSc., hospodář HV  a předseda brněnské pobočky, Ústav
histologie a embryologie LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno
Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., náhradník HV, Biologická fakulta JčU , Branišovská 31, 375 05
České Budějovice
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00
Hradec Králové
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., člen hlavního výboru, ÚEM AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., člen HV, Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, 301 66
Plzeň
Doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc., člen HV a předseda pražské pobočky, Anatomický ústav
1. LF UK, U nemocnice 3, 128 00 Praha
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., člen HV a předseda sekce buněčné biologie, Biologický
ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno
Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., revizor hlavního výboru, Biofyzikální ústav LF MU, Joštova
10, 662 43 Brno
Doc. RNDr. Jiří Kunert, CSc., revizor hlavního výboru, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3,
775 00 Brno

+ + +
Ing. Josef Fulka, CSc., předseda sekce reprodukční biologie, VÚŽV, 251 61 Praha
Prof. RNDr. Lubomír Dobiáš,CSc. předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředí,
Krajská hygienická stanice, Partyzánské nám. 7, 700 00 Ostrava
MUDr. Blahoslav Hejda, předseda ostravské pobočky, K myslivně  2078,
708 00 Ostrava
MUDr. Jiří Hochmann, CSc., předseda pardubické pobočky, Lonkova 465,
530 00 Pardubice - Polabiny
Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc., předseda košické pobočky, Biologický ústav LF UPJŠ, SNP 1,
040 00 Košice
RNDr. Antonín Konětopský, CSc. předseda pedagogické sekce, Gymnázium, Táborská 185,
600 00 Brno
Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc., předseda olomoucké pobočky, Biologický ústav LF UP,
Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc
Doc. Ing. Kyra Michalová, DrSc., předsedkyně cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF UK, U
nemocnice 1,  120 00 Praha
RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc., předseda sekce evoluční biologie, Zborovská 10, 150 00 Praha
Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc., předseda hradecké pobočky, Biologický ústav LF UK, Šimkova
870, 500 00 Brno
Ing. Vladimír Skládal, CSc., předseda sekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507,
161 06 Praha
MUDr. Dušan Spitzer, předseda Společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii,
Radiodiagnostické odd. nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
RNDr. Oldřich Vrána, zastupující předseda biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135,
612 65 Brno



1

ZPRAVODAJ

Československé biologické společnosti

2/2000
BRNO

_______________________________________________________________

Obsah:
ÚVODNÍ SLOVO
Co je to vlastně vzdělání? - O. Nečas.........................................................................2

ZPRÁVY
Zápis ze schůze valného shromáždění Čs. biologické společnosti 4. září 2000
v Českých Budějovicích  - R. Janisch..........................................................................3
Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 4. 9. 2000 v Českých
Budějovicích - R. Janisch............................................................................................6
Buňky II a III - Josef Berger.........................................................................................9
Quo vadis? - K. Smetana.............................................................................................9
Možnosti 3D analýzy obrazu v mikroskopii  - J. Reischig..........................................10

INFORMACE
XVI. Biologické dny - K. Lenhart, O. Nečas...............................................................11
XXth International Conference on Yeast Genetics and Molecular biology
Praha 26. – 31. srpna 2001 - E. Streiblová...............................................................12
Ještě k členskému příspěvku - S. Čech.....................................................................13

VÝROČÍ
Životní jubileum prof. MUDr. Rudolfa Klena, DrSc. - V.Půža.....................................14
Profesor Hrazdira - 70. narozeniny - V. Mornstein....................................................15
K životnímu jubileu Prof. MUDr. Jana Šmardy, DrSc. - A. Svoboda..........................17

POZNÁMKY
PANORAMATM HUMAN APOPTOSIS GENE ARRAYS – nový nástroj pro výzkum
regulace apoptózy - Jiří Moos .................................................................................18
Utopený Archimedés - některá další hesla - V. Mornstein........................................21



2

  ÚVODNÍ SLOVO

Co je to vlastně vzdělání?

Slovo vzdělání  se skloňuje ve všech pádech stále častěji. Letošní Forum 2000
na Pražském hradě bylo věnováno globalizaci vzdělání. Jedině vzdělání prý povede
k míru, štěstí a záchraně lidstva. K tomu, co je to vzdělání, ale fórum Fora
nedospělo. Uvedu několik citátů s ironizujícím podtextem. Portugalský exministr
vzdělání řekl:  „Ještě nikdy jsme toho tolik nevěděli a nikdy ještě jsme toho tolik
nezničili… Mnoho víme, ale nerozumíme.....Chce to moudrost, chce to století
moudrosti„. Z jiných  diskusních příspěvků: „Škoda, kterou udělali vzdělaní lidé, byla
mnohem větší než škody, které nadělali lidé nevzdělaní„, „Ke vzdělání patří občanské
ctnosti„. Co je to tedy vlastně vzdělání? Je to spíše znalost či spíše morálka a je od
boha či od ďábla?

Jsou vzdělaní naši „obránci přírody„, kteří chtějí zbourat Temelín, aby nebylo
ohroženo životní prostředí, nebo Japonci, kteří chtějí postavit 20 atomových
elektráren (podle tisku), aby ochránili životní prostředí? Jsou vzdělaní ti lékaři, kteří
z přesvědčení používají klastrovou medicínu a jiné „geniality„? Je-li vzdělání
moudrost, pak bylo možná více vzdělání dříve než vznikla věda, neboť mnohé
ideologie a filosofie staro- a středověku byly velmi moudré. Vede vzdělání k moci?
Vždyť jeden nevzdělaný frajtr zatřásl celkem nedávno celým světem. Jsou vzdělaní
lidé šťastnější než nevzdělanci? Je špičkový odborník, který dokonale rozumí jen
tomu svému, vzdělancem či polovzdělancem? A takových otázek, byť nesouřadných,
na které se nesnadno hledá odpověď, by bylo možno  položit mnoho.

Domnívám se, že pod termínem vzdělání se  směšují dvě různé věci: na jedné
straně míra znalostí a na straně druhé způsob jejich použití. To první je dáno
objemem přijatých a pochopených informací, to druhé je dáno cílem lidského chování
(ať ušlechtilým či zločinným) a zde teprve můžeme mluvit o morálce (byť morální
kodex je vždy účelový), o etice, o humanitě či o moudrosti. Jestli obojí patří do
vzdělání, nevím.

Sám si myslím, že nejdůležitější komponentou vzdělání jsou přece jen znalosti.
Vzdělaný člověk by měl vědět nejen to, co ví, ale i to, co neví (!), dále by měl, vedle
své profesní erudice, vědět to nejdůležitější ze všech oblastí přírodního i
společenského dění (i v dobrém úmyslu může jednostranný vzdělanec udělat mnoho
škod) a zejména by měl umět poznávat, t.j kriticky posoudit, co pravdou jest a co jen
šalbou. Asi se tomu říká široké a všeobecné vzdělání.

Totéž asi platí i o biologickém vzdělání. Jsem přesvědčen - má-li Biologická
společnost přispět k úrovni vzdělání, pak tak může učiniti především tím, že
zpřístupní biologům věci z těch oblastí živé přírody, ve kterých nejsou právě
odborníci. Nejsem si jist zda právě na toto naše společnost dostatečně dbá.

Oldřich Nečas
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 ZPRÁVY

Zápis ze schůze valného shromáždění Čs. biologické společnosti
4. září 2000 v Českých Budějovicích

Zasedání volebního valného shromáždění konané při příležitosti konference
Buňky II v areálu ústavů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájil
předseda Čs. biologické společnosti prof. Nečas. Přivítal všechny přítomné a
seznámil je s programem (vzpomínka zesnulých členů společnosti, odborná
přednáška, schválení a udělení čestného členství, zprávy o činnosti, hospodaření a
revizní zpráva za období 1997-2000, výsledky voleb do hlavního výboru, výše
členského příspěvku).

Po úvodním slovu vzpomenul prof. Nečas zesnulé členy společnosti
v uplynulém období: prof. Ing. František Šebela, DrSc., Brno, prof. MUDr. Pavol
Gamčík, DrSc., Košice, RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Praha, MUDr. Zdeněk
Kříkal, CSc., Olomouc, prof.MUDr. Karel Symon, Praha, MUDr. Bohumil Jakoubek,
CSc., Praha, prof. RNDr. Jan Nečásek, DrSc., České Budějovice, prof. MUDr. Ivo
Hais, DrSc., Hradec Králové, MUDr. Vladimír Brabla, Ústí n. Labem, prof. MUDr.
Alexej Romanovský, DrSc., Praha, Doc. MUDr. Květa Johanovská, CSc., Praha,
Prof. Ing. Josef Vágner, CSc., Dvůr Králové, prof. MUDr. Karel Miřejovský, DrSc.,
Praha. Zesnulé členy Čs. biologické společnosti uctilo valné shromáždění povstáním.

Protože se zahájení schůze valného shromáždění nedostavila nadpoloviční
většina členstva, byla stanovami předepsaná 30-minutová čekací doba vyplněna
odbornou přednáškou „Alternativní biologie?„, kterou přednesl doc. RNDr. Vojtěch
Mornstein, CSc.

V uplynulém období byl podán 1 návrh na udělení čestného členství. Za
dlouholetou, aktivní a podnětnou práci pro Čs. biologickou společnost a při příležitosti
životního jubilea schválilo valné shromáždění návrh hlavního výboru udělit diplom
čestného členství prof. MUDr. Karlu Smetanovi, DrSc.

Prof. Janisch přednesl podrobnou zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti
za funkční období 1997-2000. Dílčí zprávy (jednotlivé roky) byly pravidelně
publikovány ve Zpravodaji Čs. biologické společnosti.

Zprávu hospodáře za totéž období přednesl prof. Červinka.

Rok 1997

Aktiva – příjmy
zůstatek r.  1996 28.300,- Kč
účelová dotace AV ČR 86.000,-  „
projekt MŠMT ČR 25.000,-  „
členské příspěvky 35.141,-  „
konf. poplatky, sponzoři             158.185,-  „

celkem 332.626 Kč
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Pasiva – výdaje
mzdy + dohody + daň 74.706,- Kč
sociál. a zdrav. pojištění 25.466,-  „
prov. režie a materiál 59.900,-  „
služby, konference, zboží             115.239,-  „
cestovné   2.440,-  „
pobočky   5.522,-  „

celkem 283.273,- Kč

Rok 1998

Aktiva – příjmy
zůstatek r.  1997 46.960,- Kč
účelová dotace AV ČR 96.000,-  „
členské příspěvky 38.178,-  „
konf. poplatky, sponzoři 146.742,-  „

celkem 327.880,- Kč

Pasiva – výdaje
mzdy + dohody + daň 69.790,- Kč
sociál. a zdrav. pojištění 22.215,-  „
prov. režie a materiál 110.572,-  „
služby, konference, zboží 83.412,-  „
cestovné 2.250,-  „
pobočky 23.317,-  „

celkem 311.556,- Kč

Rok 1999

Aktiva – příjmy
zůstatek r.  1998 20.006,- Kč
účelová dotace AV ČR 96.000,-  „
členské příspěvky 51.384,-  „
konf. poplatky, sponzoři            111.045,-  „

celkem 278.435,- Kč

Pasiva – výdaje
mzdy + dohody + daň 75.788,- Kč
sociál. a zdrav. pojištění 25.086,-  „
prov. režie a materiál               82.141,-  „
služby, konference, zboží               61.647,-  „
cestovné 21.994,-  „
pobočky      826,-  „

celkem 267.482,- Kč
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Rok 2000 (ke 12. 6.)

Aktiva – příjmy
zůstatek r.  1999    5.269,- Kč
účelová dotace AV ČR              195.000,-  „
členské příspěvky (4x kol. členství)  82.075,-  „
konf. poplatky, sponzoři              233.339,-  „

celkem 515.683,- Kč

Pasiva – výdaje
mzdy + dohody + daň 25.472,- Kč
sociál. a zdrav. pojištění 11.119,-  „
prov. režie a materiál               40.274,-  „
služby, konference, zboží               43.914,-  „
cestovné 4.653,-  „
pobočky 8.892,-  „

celkem 134.324,- Kč

Prof. Janisch tlumočil vyjádření revizní komise ke zprávě o hospodaření.
Revizoři Čs. biologické společnosti doc. Kleinwächter a dr. Folk písemně sdělili, že ke
zprávě o hospodaření Čs. biologické společnosti nemají žádné připomínky a ve
vedení účetnictví nebyly shledány žádné závady.

Z pověření předsedy volební komise doc. Gabriela informoval prof. Janisch
valné shromáždění o výsledcích voleb nového hlavního výboru. Volební komisi ve
složení předseda doc. Gabriel, členové doc. Kleinwächter, prof. Půža, I. Tačová bylo
doručeno do 30. června 2000 156 platných hlasovacích lístků na členy hlavního
výboru pro příští funkční období 2000-2003. Po konečném sečtení jednotlivých
návrhů volební komise konstatovala, že pro příští funkční období 2000-2003 bylo
zvoleno nadpoloviční většinou hlasů z 30 návrhů dodaných pobočkami a sekcemi
společnosti 11 nových členů hlavního výboru podle četnosti hlasů takto:

1.  Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.,LF MU Brno (116)
2.  Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., LF MU Brno (103)
3.  Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., LF MU Brno (92)
4.  Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., LF UP Olomouc (90)
5.  Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., Virol. ústav SAV, Bratislava (83)
6.  Doc. MUDr. Josef Reischig, CSc., LF UK, Plzeň (83)
7.  Doc. MUDr. Karel Smetana, CSc., LF UK, Praha (81)
8.  Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., LF MU, Brno ((80)
9.  Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, DrSc., LF UK, Hradec Kr. (80)
10. Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., ÚEM AV ČR, Praha (80)
11. Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., Biol. fak. JU, České Budějovice (79)

Na schůzi hlavního výboru, která předcházela valnému shromáždění, byli
tajným hlasováním zvoleni předseda prof. Nečas, I. místopředseda doc. Čiampor, II.
místopředseda prof. Hejtmánek, vědecký tajemník prof. Janisch, hospodář prof.
Čech, revizoři účtů doc. Kunert a doc. Mornstein.
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Valné shromáždění udělilo absolutorium odstupujícímu hlavnímu výboru a
předseda prof. Nečas novému hlavnímu výboru popřál mnoho zdaru v jeho činnosti.

Následovalo projednání výše členského příspěvku. Prof. Nečas předložil
valnému shromáždění návrh hlavního výboru Čs. biologické společnosti a
doporučení Rady vědeckých společností zvýšit po mnoha letech členský příspěvek
ze stávajících 100 Kč na 150 Kč pro pracující a ponechat 50 Kč pro důchodce a
studenty. Valné shromáždění zvýšení členského příspěvku schválilo.

Závěrem poděkoval prof. Nečas všem za účast a zasedání valného
shromáždění Čs. biologické společnosti ukončil.

Zapsala: Iva Tačová Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vědecký tajemník

Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
4. 9. 2000 v Českých Budějovicích

Členové hlavního výboru
Přítomni:     prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, prof. M. Červinka, doc. J.

Reischig, prof. K. Beneš, prof. A. Svoboda, prof. J. Berger
Omluveni:   prof. M. Hejtmánek, prof. V. Srb, prof. S. Čech, dr. P. Folk
Nepřítomni: doc. F. Čiampor, prof. I. Kalina

Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:      doc. J. Kunert, doc. K. Michalová, dr. D. Spitzer, prof. V. Půža

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
1. Pokračovat v přípravě XVI. Biologických dnů - odpovídají prof. Hejtmánek
    a doc. Kunert
2. Pobočky a sekce dodají co nejdříve plán akcí pro příští rok - odpovídají
    předsedové poboček a sekcí
3. Zvýšit informovanost o soutěži vypsanou firmou B.M. COMP pro mladé
    vědecké pracovníky - odpovídá prof. Svoboda
4. Ověření možnosti proplacení kolektivního členství cytogenetické sekce na
    Radě vědeckých společností - odpovídá prof. Janisch

Schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda společnosti
prof. Nečas, přivítal přítomné a popřál mnoho zdaru v jednání. Po schválení zápisu
z minulé schůze 26.1.2000, k němuž nebyly žádné připomínky, seznámil prof. Nečas
účastníky s programem (oznámení výsledků voleb do hlavního výboru, příprava
valného shromáždění, výše členského příspěvku, přihlášky nových členů, různé) a
přistoupil k prvnímu bodu.

1. Zpráva volební komise a volba předsednictva hlavního výboru
Prof. Půža, člen volební komise informoval z  pověření předsedy volební

komise doc. Gabriela, že volební komise ve složení předseda doc. Gabriel, členové
prof. Půža, doc. Kleinwächter, I. Tačová shromáždila návrhy na nové kandidáty na
základě návrhů výborů poboček a sekcí. Z těchto návrhů volební komise sestavila
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30-člennou kandidátní listinu, která byla doručena prostřednictvím Zpravodaje všem
členům společnosti. Volební komisi bylo doručeno do 30.6.2000 156 platných
hlasovacích lístků na členy hlavního výboru pro příští funkční období 2000-2003. Po
konečném sečtení bylo zvoleno nadpoloviční většinou hlasů z 30 návrhů 11 nových
členů hlavního výboru podle četnosti hlasů (viz zápis ze schůze valného
shromáždění).

Pak přistoupil prof. Půža k uskutečnění volby předsedy písemným tajným
způsobem. Hlasování se účastnilo 6 členů hlavního výboru. Novým předsedou byl 5
hlasy zvolen a prof. Nečas a ujal se řízení písemné volby dvou místopředsedů,
hospodáře, vědeckého tajemníka, revizorů účtů. Prvním místopředsedou byl 6 hlasy
zvolen doc. Čiampor, druhým místopředsedou byl  4 hlasy zvolen prof.  Hejtmánek,
vědeckým tajemníkem byl 5 hlasy zvolen prof. Janisch, hospodářem byl 5 hlasy
zvolen prof. Čech a pěti hlasy byli zvoleni revizoři účtů doc. Mornstein a doc. Kunert.
Po ukončení volby poděkoval prof. Nečas odstupujícímu hlavnímu výboru  za jeho
práci a novému výboru popřál  v jeho funkčním období 2000-2003 mnoho zdaru a sil
v jeho činnosti.

2. Příprava valného shromáždění
Prof. Nečas seznámil členy hlavního výboru s programem schůze valného

shromáždění Čs. biologické společnosti, která bude následovat po ukončení schůze
hlavního výboru. Na valném shromáždění vzpomene prof. Nečas po zahájení
zesnulé členy Čs. biologické společnosti v minulém období, následovat bude
odborná přednáška k vyplnění čekací doby nesejde-li se nadpoloviční většina
členstva, bude schváleno a uděleno čestné členství, zprávy o činnosti, hospodaření a
revizní zpráva za období 1997-2000, oznámeny budou výsledky voleb hlavního
výboru a schválena bude výše členského příspěvku.

3. Výše členského příspěvku
Prof. Nečas požádal přítomné o zamyšlení nad dosavadní výší členského

příspěvku v Čs. biologické společnosti, kterou schvaluje valné shromáždění. V této
souvislosti tlumočil předseda Čs. biologické společnosti doporučení Rady vědeckých
společností zvýšit členský příspěvek, protože i od něj se odvíjí přidělovaná státní
dotace na činnost Čs. biologické společnost. Čs. biologická společnost je jednou
z mála vědeckých společností, která členský příspěvek nezvýšila již mnoho let. Po
široké diskusi a mnoha námětech k této problematice a stále ožehavější
problematice platební morálky členské základny rozhodl hlavní výbor předložit
valnému shromáždění návrh zvýšit členský příspěvek ze stávajících 100 Kč na
150 Kč  pro pracující a ponechat 50 Kč pro důchodce a studenty.

4. Příprava XVI. Biologických dnů
Na minulé schůzi hlavní výbor pověřil pobočku v Olomouci organizací i

koncepcí odborného programu XVI. Biologických dnů v roce 2001. Prof. Nečas
požádal proto doc. Kunerta o informaci o stavu příprav konference. Prof. Kunert
sdělil, že XVI. Biologické dny by měly být uspořádány 5. - 9.9.2000 na Lékařské
fakultě UP v Olomouci, počítá se i se zařazením mimořádného valného shromáždění
s Babákovou přednáškou. Doc. Kunert požádal zvážit návrh pořádat Biologické dny
v uvedeném termínu i přesto, že v rozmezí několika dnů daného termínu budou
konány dvě konference (symposium cytogenetické sekce a konference na Jihočeské
univerzitě Buňky III s podobnou tématikou buněčné biologie. Po dlouhotrvající
rozpravě, v níž byly diskutovány nejrůznější varianty (odložit Biologické dny, změnit
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tématiku Biologických dnů, sloučit konference s podobnou tématikou, zobecnit či
zúžit tématiku Biologických dnů), rozhodl hlavní výbor uskutečnit XVI. Biologické dny
v navrženém termínu 5. - 9. 9. 2000 a programově je ponechat jako multidisciplinární
symposium, kde bude dán prostor k prezentaci všech odborných sekcí Čs. biologické
společnosti podle jejich zájmu. Všechny sekce společnosti byly již v tom smyslu
osloveny, některé přislíbily účast. Sekce, které neodpověděly, budou osloveny znovu.

Prof. Nečas poděkoval doc. Kunertovi a organizátorům XVI. Biologických dnů
za jejich dosavadní příkladnou práci v jejich přípravě.

5. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch požádal předsedy poboček a sekcí o dodržení termínu 10. 9. 2000

k dodání návrhu plánu akcí pro rok 2001 který podmiňuje přidělení státní dotace. O
dodání tohoto plánu byli předsedové poboček a sekcí požádáni písemně již
v červnu t.r.

6. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli jednomyslně přijati tito noví členové: RNDr.

Zuzana Zemanová, Csc., III. interní klinika VFN, Praha, doc. RNDr. Jan Šmarda,
CSc., PřF MU, Brno, RNDr. Jana Šmardová, CSc., MOÚ, Brno, Mgr. Alice
Nemajerová, MOÚ Brno, Mgr. Sabina Ševčíková, PřF MU Brno, Bc. Markéta Fialová,
PřF MU Brno, Kalima Skalická, PřF MU Brno,  Jarmila Navrátilová, PřF MU Brno,
Petra Schrumpfová, PřF MU Brno.

7. Různé
Prof. Svoboda, koordinátor soutěže mladých vědeckých pracovníků, kterou

vypsala firma B.M. COMP společně se Společností buněčné biologie Čs. biologické
společnosti, informoval o minimálním zájmu v letošním roce o tuto soutěž) byla
dodána 1 práce) i přes cílenou informaci vedení ústavů AV ČR a vysokých škol.
Hlavní výbor doporučil zintenzívnit informovanost v tomto směru.

Prof. Janisch doporučil přítomným v případě jejich dobrých kontaktů s firmami
pokusit se je zainteresovat na kolektivní členství v Čs. biologické společnosti. Čs.
biologická společnost má v současné době 4 kolektivní členy: B.M. COMP, Sigma-
Aldrich, BioTech, OLYMPUS, jejich členský příspěvek činí 15.000 Kč. Tyto firmy mají
zajištěnu bezplatnou reklamu v každém čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti a
30% slevu při prezentaci firmy na všech akcích Čs. biologické společnosti.

Doc. Michalová požádala o prověření možnosti zaplacení příspěvku
kolektivního členství v zahraniční organizaci (Cytogenetická asociace) pro 5 členů
cytogenetické sekce na tři roky. Prof. Janisch přislíbil ověření na Radě vědeckých
společností.

Prof. Nečas poděkoval všem za aktivitu v projednávání náročného programu a
schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti ukončil.

Zapsala: Iva Tačová                                 Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vědecký tajemník
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Buňky II a III

Konference Buňky II proběhla v Českých Budějovicích ve dnech 5. a 6. 9. 2000.
Čestným předsedou konference byl Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., dále v
čestném výboru zasedali rektor Jihočeské univerzity Prof. Ing. František Střeleček,
CSc., ředitel odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví ČR Prof. MUDr.
Stanislav Tůma, CSc., děkan Biologické fakulty JU Doc. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.
a Prof. Dr. Günter Vollmer z TU Dresden.

Příspěvky byly vydány knižní formou jako sborník. Úvodní přednáška
Prof. K. Smetany a příspěvky Prof. G. Vollmera, Prof. R. Janische, Doc. J. Vávrové a
Doc. P. Fedoročka jsou otištěny jako plné články, edukační přednášky a vybraná
sdělení jako rozšířené souhrny, ostatní přednášky a postery, které byly též přijaty po
recenzním řízení, jako jednostránková abstrakta. Soubory ve WordPerfectu
obsahující tuto publikaci si lze v současné době stáhnout na adrese
http://www.entu.cas.cz/cells/texts (soubory: cells2_1.wpd, cells2_2.wpd).

Konference Buňky III proběhne v Českých Budějovicích ve dnech 17. až 19. 9.
2001. Jsou vítány přednášky ze všech oblastí buněčné biologie zejména s
obecnějším významem zvoleného tématu, pro úzce specializovaná sdělení zahrnující
nejnovější experimentální výsledky jsou doporučovány spíše postery. Jednacím
jazykem budou opět angličtina (mezinárodní sekce a postery), čeština a slovenština
(přednášky v národních sekcích). S výjimkou plenárních přednášek bude čas na
pronesení příspěvku 10 minut. Souhrny (výlučně v angličtině, max. 2200 úhozů
včetně mezer) na disketě (ASCII, WP, WORD) plus 1 hardcopy je třeba zaslat
organizátorům nejpozději do 31. května 2001 (lépe však o něco dříve).

Podrobnější informace viz http://www.entu.cas.cz/cells, nebo na adrese
berger@jcu.cz.

Josef Berger

Quo vadis?
(slovo na závěr konference Buňky II, České Budějovice 5. – 6. 9. 2000)

1. Na otázku, mají-li konference o buňce pokračovat, kolem 80 % dotázaných
účastníků se vyslovilo kladně. Na druhé straně se však někteří domnívají, že tyto
konference by měly být časově koordinovány s jinými vědeckými akcemi pořádanými
ve stejném časovém období. Z toho je zřejmé, že v pořádání konferencí by mělo být
pokračováno a vzniká tradice těchto konferencí v Českých Budějovicích.
2. Profily jednotlivých vědeckých zasedání ukázaly, že všechny okruhy aktuálních
témat buněčné biologie jsou u nás řešeny, a to jak na teoretických pracovištích, tak
pracovištích aplikovaných biologických oborů včetně medicíny a zemědělství.
3. Většina přednášek a posterů ukázala, že dochází k vzájemné komplementaci
buněčné a molekulární biologie, jakož i morfologických a biochemických přístupů
včetně moderních metod.
4. Užitečnost vyslechnutí přednášek a shlédnutí posterů i jiného zaměření pro řadu
účastníků znamenala stimulující podněty pro vlastní práci.
5. Přednášky a postery také ukázaly, jakou přístrojovou a personální výbavou
disponují pracoviště v naší republice. V současnosti tím stimulovaly možnost
k těsnější vzájemné komplementaci a spolupráci pracovníků základních a
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aplikovaných biologických oborů. Proto také poměrně vysoká účast pracovníků
klinických lékařských oborů není překvapující. Možná, že by stálo za úvahu o příštích
konferencích informovat také např. Společnost klinických cytologů.
6. Za zdařilý průběh konference sluší poděkovat organizátorům konference v čele
s J. Bergerem a požádat ho, aby jménem účastníků také poděkoval vedení
Jihočeské univerzity, Biologické fakulty, Entomologického ústavu AV ČR, vědeckým
společnostem a také v neposlední řadě sponzorům za možnost uspořádání
konference.

Karel Smetana

Možnosti 3D analýzy obrazu v mikroskopii

Již popáté se v Plzni dne 19. října 2000 sešli zájemci o světelnou mikroskopii,
speciálně o 3D analýzu mikroskopických obrazů. Vše sponzorovala firma OLYMPUS
C&S s.r.o., a proto nebyl od účastníků požadován žádný konferenční poplatek. Navíc
byla akce podporována grantem FR VŠ č. F 1758/2000, což umožnilo i účast
pregraduálních a postgraduálních studentů LF UK v Plzni v rámci kurzu “Konfokální
mikroskopie a analýza obrazu“.

Zvaní přednášející Doc. Ing. M. Druckmüller, CSc., a Mgr. J. Malínský, PhD., se
ve svých přednáškách: Využití adaptivních filtrů v konfokální mikroskopii a 3D
analýze obrazu a Rekonstrukce mikroskopických obrazů s použitím systému
Huygens, zabývali mj. současnými možnostmi dekonvoluce digitálního záznamu
mikroskopických obrazů v návaznosti na jejich 3D analýzu.

Poprvé se v Plzni s úspěchem představil PaedDr. D. Martišek, PhD.,
s přednáškou na téma: 3D rekonstrukce obrazu z klasického mikroskopu. Předvedl
např. svůj softwarový produkt a vysvětlil, za jakých podmínek lze z několika snímků
zaostřených do různých rovin sestavit ostrý 3D obraz.

V závěru dopoledního bloku ing. I. Lukeš, CSc., a RNDr. T. Jendrulek
představili nové produkty firmy OLYMPUS. Nejvíce pozornosti věnovali novému
konfokálními mikroskopu OLYMPUS Fluoview FV 500, který pracuje i v UV oblasti.
Dále upozornili na širokou použitelnost digitálního mikrofotografického systému
OLYMPUS DP 50, jehož součástí je velice citlivá CCD kamera umožňující např.
vizualizovat fluorescenci okem téměř nezaznamenatelnou, o čemž se účastníci mohli
v odpoledním bloku na vlastní oči přesvědčit.

Odpolední blok byl zahájen RNDr. Z. Jandovou a RNDr. J. Roubalem, CSc.,
kteří předvedli vybrané imunocytochemické techniky a nabízeli produkty dodávané
firmou Diagenes s.r.o. Poté se účastníci zařazeni do skupin postupně vystřídali na
třech stanovištích:
1. 1. Konfokální mikroskopie, kvantitativní 3D analýza obrazu (IMARIS),

Huygensův systém dekonvoluce (Konsultant: Doc. RNDr. J. Reischig,CSc.).
2. 2. Analýza obrazu pomocí software ACC 4.0 s objektovým programovacím

jazykem (Konsultanti: Doc. Ing. M. Druckmüller, CSc., PaedDr. D. Martišek,
PhD.)

1. 3. Digitální mikrofotografické systémy OLYMPUS DP 11 a DP 50 (Konsultanti:
Ing. I. Lukeš, CSc. a RNDr. T. Jendrulek)
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Diskuse probíhaly až do pozdních večerních hodin v restauraci Formanka
Plzeňského pivovaru. Závěrem této krátké informace mi dovolte, abych poděkoval
všem účastníkům, přednášejícím a sponzorovi za příjemně strávený říjnový den roku
2000 a pozval Vás opět za rok do Plzně.

Josef Reischig

  INFORMACE

XVI. Biologické dny

Hlavní výbor a olomoucká pobočka Československé biologické
společnosti

a Ústav biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
zvou Vás a Vaše spolupracovníky na

XVI. Biologické dny
s názvem: „Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie„

Dny se budou konat ve dnech 5. až 7. září 2001 na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3.

Program:
1) plenární přednášky k aktuálním tématům
2) symposia sekcí ČsBS

a) biofyzikální - „Struktura, interakce a analýza DNA v medicíně„
b) buněčné biologie - „Programovaná smrt buňky„
c) mutageneze vnějším prostředím - „Genetická toxikologie„
d) pedagogické

4) symposia vybraných olomouckých pracovišť
e) „Současné možnosti indukce a regulace imunitní odpovědi„
f) „Patologická biologie rostlin„
g) „Mechanismy regulace buněčného cyklu„

5) sekce posterů zahrnující oddíl Varia

Předpokládaný sjezdový poplatek: platící členové ČSBS  600,- Kč, ostatní  800,- Kč,
studenti a doktorandi 500,- Kč. Účastníkům bude nabídnuto ubytování v hotelích a
vysokoškolských kolejích.

Přihlášky na přiloženém formuláři laskavě zašlete na adresu: Konferenční servis UP
(do rukou pí J. Hýbnerové), Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, ČR
do 31.1.2001. Přihlášení obdrží 2. oznámení v únoru 2001.

  Prof. RNDr. K. Lenhart, DrSc.                                     Prof. MUDr. O. Nečas, DrSc.
       za organizační výbor                                          předseda Hlavního výboru ČSBS
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Předběžná přihláška
k účasti na XVI. Biologických dnech v Olomouci, 5.-7.9.2001

Jméno a příjmení, tituly:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Adresa pro korespondenci:
……………………………………………………………………......
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
telefon, e-mail: ……………………………………………………...
Hodlám prezentovat sdělení s předběžným názvem
…………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………  jako       ústní sdělení         poster
v rámci sympozia
……………………………………………………………………………….
Mám zájem o ubytování         v hotelu           na kolejích

Zašlete do 31.1.2001 na adresu: Konferenční servis UP (do rukou pí J. Hýbnerové),
Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, ČR.

Případné další informace na elektronické adrese kunert@tunw.upol.cz.

........................................................... .....................................................................

XXth International Conference on Yeast Genetics and Molecular
biology

Prague 26 – 31. srpna 2001

Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky bude pořádat ve dnech 26
- 31. srpna 2001 v Pražském kongresovém centru mezinárodní konferenci o genetice
a molekulární biologii kvasinek  (XXth International Conference on Yeast Genetics
and Molecular Biology). Tohoto jubilejního setkání, které se bude konat s finanční
podporou Evropské federace mikrobiologických společností a pod záštitou Akademie
věd ČR, Univerzity Karlovy a primátora hlavního města Prahy, se zúčastní  přibližně
1000 vědeckých pracovníků z celého světa.

Mezinárodní komunita pro genetiku a molekulární biologii kvasinek
(International Community of Yeast Genetics and Molecular Biology), z jejíhož
pověření se konference bude konat, sdružuje okolo 3.000 vědeckých pracovníků z
21 zemí Evropy, obou Amerik, Austrálie, Asie a Afriky. Toto vědecké sdružení pořádá
svá setkání pravidelně v dvouletých intervalech (Vídeň 1992, Lisabon 1995, Kapské
město 1997, Rimini 1999, Praha 2001, Göteborg 2003, Manchester 2005).

Genetika a molekulární biologie kvasinek patří nepochybně k nejrychleji se
vyvíjejícím směrům moderní biologie. Informace, které jsou při těchto setkáních
získávány, daleko přesahují rámec mikrobiologie, neboť jsou významné nejen pro
základní výzkum kvasinek, dalších hub, rostlin a živočichů, ale i pro pokroky
v odhalování podstaty řady nemocí u člověka. Týká se to zejména objasňování
podstaty nádorového bujení, stárnutí a neurodegenerativních chorob. Neméně
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významné jsou i aplikace v biotechnologiích, jmenovitě ve farmaceutickém průmyslu.
Recentní teoretické pokroky, mající vztah k uvedeným oborům, budou předneseny a
diskutovány ve 3 plenárních přednáškách, 7 symposiích a 4 minisympoziích, na
nichž již závazně přislíbilo účast více než 40 předních světových odborníků. Další
vybraní pracovníci budou mít možnost přednést své nejnovější výsledky ve 14
workshopech. Většina sdělení však  bude  presentována ve 20 tématických okruzích
v nástěnkové sekci. Počítáme s vystavením asi 800 posterů v průběhu konference.
Detailní informace o programu konference jsou dostupné na naší webové stránce
www.biomed.cas.cz/yeast2001.

Jubilejní XX. konference bude také příležitostí představit mezinárodní vědecké
veřejnosti tradice naší vědy. Úvodní  plenární přednáška konference, již přednese
profesor Kim Nasmyth, ředitel Research Institute of Molecular Pathology ve Vídni,
bude věnována významu zakladatele klasické genetiky G. Mendela pro současné
směřování moderního genetického výzkumu kvasinek. V symposiu o buněčném
cyklu a diferenciaci  bude pojednáno i o Karlu Kruisovi a Janu Šatavovi, českých
vědcích, kteří objevili v roce 1918 sexualitu u nejznámější kvasinky – Saccharomyces
cerevisiae. Vyvrcholením programu bude závěrečné plenární symposium o
srovnávací genomice kvasinek a člověka. Na toto vysoce aktuální téma bude hovořit,
vedle jiných význačných vědců, profesor Paul Nurse, generální ředitel Imperial
Cancer Research Fund v Londýně, který je nesporným kandidátem na jednu
z příštích Nobelových cen. Profesor Nurse uzavře posléze celé setkání výhledem
molekulární biologie a genetiky kvasinek do příštího tisíciletí.

Eva Streiblová

Ještě k členskému příspěvku

Počínaje příštím kalendářním rokem přistupuje i Československá biologická
společnost ke zvýšení ročního členského příspěvku. Zvýšení  bylo projednáno a
schváleno na valném shromáždění 4. 9. 2000 v Českých Budějovicích a zatíží
výdělečně činné členy společnosti, kteří namísto dosavadních 100 korun zaplatí
Kč 150.-. Pro členy společnosti v důchodu a studenty příspěvek zůstává beze změny
a bude i nadále činit Kč 50.-.

Je pravdou, že hlavní výbor nestál před snadným rozhodnutím a že otázka
navýšení příspěvku byla před jejím předložením na pořad jednání valného
shromáždění dlouho a obsáhle diskutována. V každém případě bylo třeba
respektovat opakovaná doporučení Rady vědeckých společností členský příspěvek
zvýšit, neboť na něm do značné míry závisí výše každoročně přidělované státní
dotace na činnost společnosti jako celku. Sluší se připomenout i to, že vzdor
narůstající inflaci nebyl členský příspěvek plných osm let nijak upravován a že v
rámci vědeckých společností náležel k nejnižším a k nízkým bude patřit i po zvýšení.
Jsem přesvědčen, že členové pokládající Čs. biologickou společnost za „svoji„
společnost nutnost tohoto opatření jistě pochopí a úhradou vyššího členského
příspěvku podpoří činnost společnosti i v příštích letech.

   Svatopluk Čech
hospodář hlavního výboru
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  VÝROČÍ

Životní jubileum prof. MUDr. Rudolfa Klena, DrSc.

Je až neuvěřitelné, co se dá vykonat zažít a prožít za 85 let. To mě napadlo,
když jsem se zamyslel u příležitosti životního jubilea nad životem mého dávného
přítele prof. MUDr. Rudolfa Klena, DrSc.

Prof. Klen, pražský rodák, prožil své mládí v Kolíně. Zde v roce 1934 maturoval
na gymnáziu a v témž roce se zapsal na pražskou lékařskou fakultu Univerzity
Karlovy. Zde studoval až do uzavření českých vysokých škol nacisty. V roce 1942 byl
odvlečen do koncentračního tábora v Terezíně, kde v tamním ghettu pracoval jako
zřízenec na prosektuře. Tam se naučil pitvat a prohloubil si znalosti z patologické
anatomie. To ho předznamenalo pro celý jeho budoucí život. Po návratu
z koncentračních táborů (absolvoval Terezín, Osvětim, Kaufering, Landshut a
Dachau) v roce 1946 odpromoval a přijal nabídnuté místo na Ústavu soudního
lékařství na právě založené pobočce Karlovy univerzity, Lékařské fakultě v Hradci
Králové. A zde začíná dlouhá a úspěšná vědecká cesta profesora Klena. Dovolte mi
vyjmenovat její mezníky: v roce 1949 obhajuje fyzikát, 1963 kandidaturu věd, 1966
habilituje, 1969 obhajuje doktorát věd, až konečně v roce 1992 je jmenován
profesorem. Dřívějšímu jmenování bránily negativní postoje jubilanta k tehdy
panujícímu režimu. Co, mimo řečeného, se událo v těchto letech?

Profesor Klen vzpomíná, že někdy v padesátých letech četl v Časopise lékařů
českých článek o oční bance v New Yorku. To mu vnuklo nápad založit v Hradci
Králové tkáňovou banku, ve které by byly pro potřeby transplantologů k dispozici
tkáně a orgány získané ze zemřelých. První představu prezentoval na zasedání
Československé společnosti pro ortopedii v roce 1951 a když se setkal s příznivým
ohlasem, napřel své síly směrem k založení této banky. To se mu díky podpoře
hradeckých chirurgů a patologů podařilo realizovat, a tak v roce 1952 začala již tato
banka, kterou nazval Dr. Klen Tkáňovou ústřednou, jako první zařízení tohoto druhu
v Evropě, pracovat. Možná také, to bezpečně nevím, že to bylo co do rozsahu první
pracoviště ve světě. V samých počátcích totiž prof. Klen zakládal vlastní banku
buněk pěstovaných in vitro jako buněčné linie, pracovníci Ústředny udržovali sbírku
experimentálních nádorových buněk, sbírali mateřské mléko, odebírali a perfundovali
ledviny, odebírali kostní a kožní štěpy, chrupavky, mozkové pleny atd. Část těchto
činností zanikla, aby se vytvořilo místo pro jiné aktivity.

Hned v začátku působnosti Tkáňové ústředny kladl prof. Klen důraz na
zákonnost a etiku své činnosti: v roce 1953 byl z popudu jubilanta předložen návrh
zákona o náplni práce a o pravidlech při činnosti na tomto poli.

Založením Tkáňové ústředny se otevřel zlatý důl pro provádění výzkumů, které
byly nezbytnou součástí její činnosti. Není od věci zmínit se aspoň o několika
zásadních pracích z této oblasti. Vycházejí práce o změnách tkání při radiosterilizaci
tkání určených k transplantacím, práce o transplantaci rohovky, o biohazardech, ke
kterým může dojít v oborech používajících ke konzervaci buněk a tkání nízké teploty,
jako je např. dekontaminační metoda chladového šoku, dosud v kryobiologii
používaná.

Koncepce hradecké Tkáňové ústředny byla později přijata jako obecná norma
na kongresu International College of Surgeon ve Vídni.
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Práce na úseku kryobiologie vedly prof. Klena ke spoluúčasti na založení
Kryobiologické sekce Čs. biologické společnosti při ČSAV, jejímž byl dlouholetým
předsedou.

Z činnosti ve Tkáňové ústředně vytěžil prof. Klen 3 monografie, 184 publikací,
které díky obsahové závažnosti, ale i Klenově jazykové vybavenosti, byly často
publikovány v předních světových žurnálech. Totéž platí o přednáškách (celkem
306), kterými se jubilant prezentoval na řadě mezinárodních kongresů, z nichž
některé i v Hradci Králové se svým kolektivem spolupracovníků pořádal. Jeho
zásluhy byly odměněny např. Maydlovou cenou pro experimentální chirurgii (1960),
řadou medailí (Berlín, Jeruzalém, Milán, Charko

v), čestnými uznáními (ČBS, Indian Cryogenic Counsil, 1.European Association
of Tissue Banks) i čestnými funkcemi (1975-1987 viceprezident Cryobiological
Section of International Institute of Refrigeration, Paris).

Jako člen Regionálního transplantačního centra  Fakultní nemocnice v Hradci
Králové profesor Klen s neutuchajícím elánem usiluje o založení banky
embryonálních a fetálních buněk. Domnívá se totiž, že by bylo prospěšné využít
potracených embryí k získávání jejich buněk a tkání k transplantačním účelům.
Vzhledem k tomu, že kmenové buňky se ocitají v centru zájmu transplantologů, má
jeho snažení velkou naději na realizaci. To potvrzuje i anketa, kterou realizoval prof.
Klen se spolupracovníky: oslovil totiž lékařky, medičky a studentky pedagogické
fakulty dotazem, zda považují za prospěšné, využít potrácených  embryí k získání
potřebných buněk. Většina dotázaných s jeho ideou souhlasí (Prakt. Lék. 79, 1999,
č.11, str. 648-652), což svědčí o správnosti a etické čistotě jeho vize. Současně je to
důkazem, že prof. Klen oslavuje pětaosmdesátku tvůrčím způsobem, kterému zůstal
věrný po celou dobu jeho aktivní činnosti.

A nám nezbývá, než se před jeho plodným životem uctivě a hluboce poklonit a
popřát mu v dalších letech stejný elán a stále pevné zdraví.

                                                                                                      Za jeho přátele
            Vladimír Půža

Profesor Ivo Hrazdira - 70. narozeniny

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., se narodil 3. 10. 1930 ve Štítech. Ještě před
obsazením pohraničí jej osud zavál do střední Moravy, kde se rodina znovu usadila.
Maturuje v roce 1950 v Přerově, a v témž roce začíná studovat na brněnské lékařské
fakultě, kde již v r. 1953 začíná pracovat jako výpomocný asistent na tehdejším
Ústavu lékařské fyziky.

V letech 1957 - 1962 absolvuje externí aspiranturu na LF UK v Bratislavě, v
roce 1963 obhajuje disertační práci a v roce 1965 se habilituje. V alžírském Oranu
buduje v letech 1969 až 1972 biofyzikální ústav a získává zahraniční zkušenosti.
V roce 1975 se stává vedoucím ústavu, který již nese ve svém názvu slovo biofyzika.
V této funkci setrvává až do roku 1996. Více než dvacet let působení prof. Hrazdiry v
čele ústavu je doba, kdy se pod jeho vlivem stabilizuje lékařská biofyzika jako
svébytný obor na lékařských fakultách v celém někdejším Československu. V roce
1981 byl jmenován profesorem a obhájil doktorskou disertační práci. V této době je
již vůdčí osobností československé lékařské biofyziky, což potvrzuje například jeho
autorská a editorská práce na celostátní učebnici lékařské biofyziky.

Profesor Hrazdira nikdy nezapomněl na to, že je lékař. V 60. letech prováděl
radionuklidovou diagnostiku, zabýval se ultrazvukovou terapií a elektroterapií. V roce
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1990 se ujal vedení nově zřízeného Centra pro ultrazvukovou diagnostiku LF MU. I
když jeho vedení skončilo v roce 1997, zůstal diagnostice dodnes věrný. Není u nás
patrně technicky a teoreticky poučenějšího ultrazvukového diagnostika.

Odborným působištěm profesora Hrazdiry však byla i lékařská fakulta jako
celek. V letech 1981 až 1997 byl členem vědecké rady LF MU, v letech 1986 až 1991
proděkanem lékařské fakulty. V témž období byl i členem vědecké rady Masarykovy
univerzity. S pracovními úspěchy přišlo uznání domácí i mezinárodní. Již v
šedesátých letech byl členem výboru Biofyzikální sekce ČsBS, v letech 1974 až 1987
předsedou sekce ČsBS pro ultrazvuk v biologii a lékařství. Od roku 1976 je
expertem WHO pro bezpečnost ultrazvuku, v letech 1978 - 1995 členem Evropské
komise pro bezpečnost ultrazvukového záření a navíc v letech 1984 až 1990 členem
výboru Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii. V letech
1987 až 1993 byl předsedou ČsBS, v letech 1991 - 1995 členem výboru Rady
vědeckých společností. Prof. Hrazdira pracoval jako člen redakční rady Scripta
Medica. Od roku 1985 je členem reakční rady časopisu Lékař a technika, od roku
1993 členem redakční rady časopisu European Journal of Ultrasound.

Za svou činnost, pedagogickou, vědeckou i organizační získal profesor Hrazdira
řadu významných ocenění. Jako příklad uvádím zlaté medaile lékařských fakult v
Bratislavě a Olomouci, stříbrnou medaili MU, Pamětní medaili J.E. Purkyně, pamětní
medaili J.A. Komenského, zlatou plaketu J.G. Mendela, medaili I. stupně MŠMT,
čestná členství v ČsBS a v Polské akustické společnosti. O mezinárodním uznání
svědčí „Pioneer Award„ Amerického ústavu pro ultrazvuk v medicíně.

Profesor Hrazdira začínal s experimenty týkajícími se fyzikálně-chemických
změn biologického prostředí vyvolaných kavitačním ultrazvukem, později se zaměřil
na účinky ultrazvuku na úrovni buněk a v letech své vrcholící odborné kariéry na
embryotoxicitu ultrazvuku a artefakty ultrazvukového zobrazení. Žádný z těchto
výzkumných směrů není uzavřenou kapitolou a jubilant jistě do těchto kapitol
nepřipsal svá poslední slova. Těžko říci, která z vědeckých prací profesora Hrazdiry
(celkem publikoval kolem 160 prací in extenso) má největší význam. Snad jsou to
prioritní práce věnované změnám cytoskeletu buněk vlivem ultrazvuku nebo
ultrazvuku kombinovaného s působením cytostatik. Podobného významu jsou starší
práce o změnách buněčných povrchů a poškození embryonálních tkání. Vědecké
dílo profesora Hrazdiry je korektní a skromně presentované.

Profesor Hrazdira věnoval rovnoměrně pozornost studentům pregraduálním i
postgraduálním. Korektní přednášky, způsob zkoušení a neformální péče o studenty
postgraduální tuto jeho činnost charakterizují nejvíce. Považuji si za čest, že též
patřím do odborné líhně profesora Hrazdiry. Prof. Hrazdira vedl řadu let tzv.
předmětovou radu biofyziky, později volné sdružení přednostů biofyzikálních ústavů
na českých a slovenských lékařských fakultách. Jednání tohoto grémia bylo vždy
bojem o koncepci výuky biofyziky a kvalitu jejího studia.

Co svědčí více o vztahu profesora Hrazdiry ke studentům lékařských fakult než
to, že se v době, když již mohl v klidu odpočívat, pustil do práce na nové učebnici
biofyziky. Dnes mají studenti spolehlivá skripta a snad se dočkají i knižního vydání.
Po nás ať potopa tedy zcela určitě není heslem jubilantovým.

Profesor Hrazdira aktivně ovládá čtyři světové jazyky, zajímá se o vážnou
hudbu, je lyžařem a dokáže se postarat o zahradu. Nepohrdne sklenkou dobrého
vína a dovede se dobře bavit. V harmonickém manželství vychoval dvě úspěšné
dcery. Jako kdokoliv jiný měl profesor Hrazdira jistě mnoho soukromých starostí.
Musím ale říci, že je při vstupu na ústav dokázal vždy odložit.
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V dobách totality se profesor Hrazdira odlišoval od mnoha tehdejších šéfů
kateder nejen nezfalšovanou odbornou erudicí a čistým morálním štítem, ale i svou
komunikativností a tolerantností k odlišným názorům, které nikdy po vyslechnutí
nezneužil. Mnoho sil věnoval odborovému hnutí. Pracovitost i další vlastnosti,
zejména smysl pro realitu a inherentní slušnost, profesora Hrazdiru předurčily k
tomu, aby obdobím po listopadu 1989 provedl v plném pracovním nasazení nejen
biofyzikální ústav, ale i ČsBs a ve spolupráci s dalšími osobnostmi lékařské fakulty i
tuto fakultu jako celek.

Vážený pane profesore, přeji vám za sebe i spolupracovníky mnoho zdraví a
pracovního elánu, protože vaše práce ještě neskončila. Ad multos annos!

Vojtěch Mornstein

K životnímu jubileu Prof. MUDr. Jana Šmardy, DrSc.

29. srpna 2000 oslavil své 70. narozeniny univerzitní profesor MUDr. Jan
Šmarda, DrSc., profesor biologie na lékařské fakultě, biolog a mikrobiolog, pedagog,
organizátor a  popularizátor vědy, milovník umění a  humanista.

Narodil se v Brně, kde také vystudoval lékařskou fakultu. Vědeckou a
pedagogickou kariéru nastoupil na Biologickém ústavu lékařské fakulty MU, kde se
habilitoval a stal profesorem.

Jeho první práce se týkaly se vlastností bakteriofágů. Záhy se však orientoval
na nově vznikající  oblast mikrobiologie - na  studium právě objevených bakteriocinů
a této oblasti se věnuje jako svému hlavnímu oboru dodnes. Od  obecného popisu
fenoménu bakteriocinů se jeho pozornost později přesunula na molekulárně
biologickou úroveň a v posledních letech na účinek těchto bakteriálních toxinů na
nádorové buňky. Spolu se svými četnými spolupracovníky - renomovanými vědci, ale
také se studenty - publikoval desítky prací na toto bakteriocinové téma. Vědecký
ohlas měly zejména tři větší monografie, které se staly součástí světové literatury o
bakteriocinech.

Další oblastí tvůrčí aktivity prof. Jana Šmardy, je ultrastrukturální morfologie
sinic. Kromě popisu řady nově objevených druhů se věnoval podrobně i studiu tzv.
S - vrstvy buněčné stěny cyanofyt. Spektakulární obrázky bakterií a sinic z
transmisního elektronového mikroskopu, pořízené technikou mrazového lámání, a
obrázky z řádkovacího elektronového mikroskopu, doprovází nejen jeho vědecké
články, ale zdobily a zdobí obálky časopisů a ilustrují knihy téměř jako umělecká díla.

Jméno prof. Šmardy je spojeno s  domácími i mezinárodními  kongresy, sjezdy
a semináři, ale také s  komisemi pro vědecké hodnosti, grantovými agenturami,
redakčními a vědeckými radami, oponentským řízením kandidátských a doktorských
prací aj.

Po řadu let byl vědeckým tajemníkem naší  společnosti, později členem výboru
a místopředsedou Čs. mikrobiologické společnosti. Tato jeho aktivita oceněna
čestným členstvím v obou společnostech.

Zvláštní kapitolu jeho vědecké činnosti tvoří  práce se studenty. Každým rokem
studenti z jeho laboratoře prezentovali práce na studentských vědeckých
konferencích, kde získávali ocenění;  většina těchto  prací byla také publikována.
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Studentům se věnoval i jako pedagog. Dlouhá léta vedl jako asistent praktická
cvičení, přednášel a zkoušel mediky, studenty psychologie a zdravotní sestry. Vedl
diplomanty z přírodovědecké fakulty, organizoval semináře pro učitele biologie,
sestavoval učební osnovy, psal skripta a učebnice, sestavoval zkušební testy,
připravoval výukové filmy a biologické olympiády.

S pedagogickou prací souvisí i tvorba učebních textů. Je spoluautorem
učebnice Biologie, která dosáhla 5 vydání, spoluautorem 5 vydání středoškolské
biologie a spoluautorem či autorem 22 titulů skript.  K této aktivitě autorské patří i
práce v komisích pro výuku biologie na lékařských fakultách, gymnáziích,
zdravotních školách, v pedagogické sekci Čs.biologické společnosti atd. Za tuto
pedagogickou  práci se prof. Šmardovi dostalo řady ocenění, z nichž nejvyšší byla
cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy (1997).

Ve svých 70 letech je prof. Šmarda stále zapojen do vědy, do života fakulty a
univerzity. Do  dalších let mu přejeme, aby ho neopouštěla tělesná a duševní
svěžest, měl stále dostatek tvůrčí invence a radost  z poznávání.

Augustin Svoboda

☺   NOVÉ PUBLIKACE, RECENZE

Prosíme, pište!

 POZNÁMKY

PANORAMATM HUMAN APOPTOSIS GENE ARRAYS – nový nástroj
pro výzkum regulace apoptózy

Jiří Moos, Sigma-Aldrich s.r.o. (dle materiálů Sigma-Genosys)

Apoptóza, programovaná buněčná smrt, je nezbytná pro široké spektrum
životně důležitých procesů – od embryonálního vývoje po obranu proti nádorům.
Fyziologické procesy jako formování synapsí, buněčná imunita či  hojení ran vyžadují
přesně organizované odumírání vymezených buněk.  Na rozdíl od nekrotického
odumírání buněk, je apoptóza přesně organizovaná sekvence procesů, zahrnující
komunikaci  extracelulárních faktorů s membránovými, cytoplazmatickými i jadernými
molekulami.

PANORAMA APOPTOSIS GENE ARRAYS
Jedním z nejdůležitějších procesů, který se významnou měrou podílí na řízení

apoptózy a mnoha dalších procesů,je regulace transkripce. Výzkum regulace
transkripce genů se vztahem k apoptóze je důležitou součástí vývoje diagnostických
postupů i nástroj k odhalení dalších molekul participujících v procesu programované
buněčné smrti. Jako příklad můžeme zmínit geny  bcl-2  nebo  c-erb-B2, jejichž
patologická exprese je asociována s některými druhy leukémií či nádory prsu.

PanoramaTM Human Apoptosis Gene Arrays je test  na bázi techniky
Macroarray vyvinutý firmou Sigma-Genosys. Tento test umožňuje otestovat úroveň
exprese 198 genů, jako jsou transkripční faktory, receptorové i cytoplazmatické
tyrosinkinázy či adaptorové molekuly, u nichž byla prokázána participace  v procesu
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apoptózy (a v mnoha případech také v regulaci buněčného růstu, buněčného cyklu či
diferenciace).

Metodika
• Na membránách jsou v dubletech imobilizovány oligonukleotidové próby pro 198

genů se vztahem k apoptóze, 8 housekeeping genů a 5 negativních kontrol.
• K dispozici jsou 2 identické membrány k porovnání dvou vzorků
• Můžete použít standardní techniky značení, hybridizace a detekce
• Lze objednat též kity pro značení cDNA a hybridizaci
• K dispozici jsou optimalizované primery pro značení cDNA – odpadá nutnost

purifikace mRNA

• K vyvolání se používá běžná autoradiografie či chemiluminiscence
• Možnost normalizace signálu při použití  signálu pro housekeeping geny jako

vnitřního standardu.
• Membrány lze stripovat a použít několikrát
• Na vyžádání pošleme technický bulletin, podrobný návod je přibalen ke každému

kitu

APLIKACE
Na obrázku 1 vidíte příklad aplikace tohoto kitu na identifikaci stimulovaných a
suprimovaných genů při stimulaci buněk THP- 1. RNA byla izolována z
nestimulovaných THP-1 buněk a z  THP-1 buněk stimulovaných 4 h forbol myristát
acetátem (PMA) a bakteriálním lipopolysaccharidem (LPS). Stejné množství RNA
bylo reverzně transkribováno do cDNA, radioaktivně označeno a značená cDNA byla
hybridizována s PanoramaTM Human Apoptosis Gene Arrays. Výsledek byl
zaznamenán na phosphoimageru a kvantifikován pomocí programu ImageQuant.

               

Obr.  1  Změny v expresi genů při stimulaci THP-1 buněk. Dvě membrány
PanoramaTM Human Apoptosis Gene Arrays byly hybridizovány s cDNA
nestimulovaných THP-1 buněk (vlevo) nebo s cDNA THP-1  buněk stimulovaných 4 h
PMA (50 ng/ml) a LPS (30 ng/ml) (vpravo). 1 µg RNA byl reverzně transkribován a
označen [symbol 97 \f "Symbol" \s 12α-33P]-dCTP. Značená cDNA byla
hybridizována s membránami  přes noc při 65 oC.
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V tabulce je ukázána jedna z možností analýzy získaných dat. Signál každého
genu byl normalizován za použití intenzity signálů „housekeeping„ genů, což
umožnilo přímé srovnání intenzit signálů ve dvou vzorcích. Některé geny změnily po
stimulaci svoji expresi mnohonásobně. Jako příklad uveďme bcl-2A1 (+216x),TRAF-
1 (+174x), CD27(-66x), IGF-II (+3380x) či IL-1b (+1163x).

Změny v expresi genů po stimulaci THP-1 buněk
Jméno
genu

indukce/represe Jméno
genu

indukce/represe

Bad -2.31 Cox-2 27.54
Bcl 2-A1 216.13 Cyclin A2 -2.51
Bcl-x 2.64 IGF-II 3380.18
Bid 3.82 IL-1 RI 178.38
Bik 2.65 IL-1symbol

98 \f
"Symbol" \s
10β

1163.23

Caspase-1 2.11 Mcl-1 6.66
Caspase-2 -3.1 Neuregulin

1-symbol
98 \f
"Symbol" \s
10β

455.54

Caspase-3 3.48 NF-symbol
107 \f
"Symbol" \s
10κ B

21.09

Caspase-4 3.78 p107 -3.01
Caspase-7 2.27 P16 5.18
Caspase-10 2.7 PARP -2.28
CD27 -65.95 TRAF1 174.28
c-myc -2.35 TRAIL 2.61
Cox-1 3.5 TWEAK -2.68
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Jak objednat?

G1791-1SET : 2 PanoramaTM Human Apoptosis Gene Arrays – 30240 Kč
G1916-1SET : 2 PanoramaTM Human Cytokines Gene Arrays – 30240 Kč
G2041-1SET : 2 PanoramaTM Mouse Cytokines Gene Arrays – 42000 Kč
K dispozici jsou i gene arrays s kompletním genomem E. Coli a B. subtilis

Utopený Archimedés - některá další hesla

DÍRY V LEBKÁCH
Mezi utajovanými i neutajovanými (Malinovi 1992, s. 317–320) poklady

archeologů se vyskytuje též jistý počet prehistorických lebek, v nichž jsou patrny
otvory umně vyříznuté ve tvaru kruhu či elipsy. V některých případech mají i zhojené
okraje, což svědčí o mimořádné úspěšnosti dávných chirurgů. Pan Hausdorf (1997,
s. 48), například, považuje toto za důkaz úspěšného odstraňování mozkových
nádorů v šerém dávnověku, což pochopitelně není jen tak a naše prapředky to musel
někdo naučit. Kdo, to snad ani není nutno konkretizovat. Je znám i případ lebky s
úhlednou okrouhlou dírou, přičemž protilehlá část lebeční kosti chybí. Vysvětlení v
intencích ufologie i terestriální záhadologie je nasnadě. Jedná se o průstřel
způsobený průbojnou střelou, která poté po způsobu střel dum-dum odtrhla
protilehlou část lebky. To, že otvor mohl být způsoben dobovým nástrojem a zbytek
lebky zlikvidovaly zuby času či různých snaživých živočichů, je samozřejmě velmi
málo pravděpodobné. Odborníci se též domnívají, že existuje jistá spojitost mezi
pozorovanými dírami v lebkách a v současné době identifikovanými IMPLANTÁTY
ZÁHADNÝMI (viz). Odtud je jasně patrno, že mimozemšťané vyvinuli během času
mnohem dokonalejší operační metody, neboť pro implantace prováděné v poslední
době již makroskopických děr netřeba.

DOBYTEK ZOHAVENÝ
Různým způsobem zohavené a poškozené pozůstatky dobytčat i jiných člověku

blízkých živočichů patří dnes zejména v USA mezi nejoblíbenější záhadologicko-
pavědecká témata. Protože oběti nejsou ani zakousnuté, ani přejeté autem či
zastřelené, jeví se specialistům na tuto problematiku jako nejpravděpodobnější, že
vše mají na svědomí mimozemšťané nebo jiné temné síly. Tak vznikla hypotéza, že
relativně častější poškození pohlavních orgánů svědčí o tom, že mimozemšťané
provádějí s naší faunou nekalé genetické manipulace nebo přímo potřebují pohlavní
hormony pozemské provenience pro svou osobní potřebu. Skeptikové ovšem
namítají, že by bylo mnohem snadnější najmout si například pana Bigfoota, znalce a
fanouška UFO (viz), který by mohl požadovaný materiál za přiměřenou odměnu
nakupovat na jatkách. Zapomíná se, že například taková moucha masařka s oblibou
počíná své dílo na místech k tomu nejvhodnějších, to znamená na obnažených
sliznicích – v tomto smyslu byly vykonány i patřičné experimenty. Zapomíná se i na
hlavního dravce, škůdce a vůbec záhadu dnešní doby, totiž člověka. Jistě si můžeme
vymyslet mnoho motivů, které by mohl mít k podobným činům.

(Utopený Archimedés vyšel knižně na jaře r. 1999. Citovaná literatura u autora)
Vojtěch Mornstein
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