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 ÚVODNÍ SLOVO

Co nového chystá hlavní výbor

Pokrok poznání v biologických vědách je namnoze šokující, pro samotné
biology i pro veřejnost. Přesto však je řada věcí, pro člověka důležitých, kde dosud
víme málo a kdy jsme stále na rozpacích, když se nás „veřejnost“ zeptá.

Priony zahýbaly Evropou. Co vlastně víme, či lépe nevíme o jejich podstatě,
abychom mohli zodpovědně říct, nakolik jde o hysterii a nakolik o vážné varování.

Hazarduje věda s přírodou když tak silně selektuje genomy bakterií, rostlin i
živočichů, když do nich vnáší geny odjinud, když to chce dělat i u člověka ?

Byla rozšifrována podstatná část lidského genomu. Jsou naděje, které do toho
vkládá medicína oprávněné či jenom bublinou ?

Je možné, aby se do lidského genomu dostala desetina genů horizontální
cestou? A když, tak jakými cestami?

Lze dnes zpochybnit Darwinovu teorii? Nakolik selekce, nakolik Darwin, či
předem stanovený cíl. A nakolik „Darwin“ určuje to, co se odehrálo a odehrává
v lidské společnosti ?

Co poškozuje více „životní prostředí“, uhelné elektrárny či Temelín?
Víme s jistotou, co má být z biologie součástí všeobecného vzdělání?

Kolik faktů učit, aby to nebylo „memorování encyklopedických dat“, a kolik
zobecňujících principů, aby to nebyly jen fráze ?

Toto a mnohé jiné jsou problémy, na které ani aproximativně správnou odpověď
asi dát zatím neumíme. Vyhýbat se jim však moudré určitě není a navíc jsou to věci
zajímavé „an sich“ (samy o sobě). Hlavní výbor naší společnosti se nad tím zamyslel
a dal pak do svého programu pořádání seminářů či diskusí odborníků z nejrůznějších
disciplin, i nebiologických, kteří by o těchto či podobných tématech pojednali. Tyto
akce by byly jednodenní (aby to nebylo drahé na čas či peníze), pro 20-30
zasvěcených, koordinátor jednotlivých témat by je vybral, pozval a rozdělil úlohy. Byly
by přístupné i pro lidi z „médií“, aby byla naše veřejnost informována z první ruky.
Jedno až dvě témata za rok by byla organizačně snadno zvládnutelná. Opakuji, že
cílem nebude věci vyřešit, jen udělat inventuru, co se o tom z nejrůznějších pohledů
ví.

Oldřich Nečas

 ZPRÁVY

Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
31.1.2001 v Brně

Členové hlavního výboru
Přítomni:prof. O. Nečas, doc. F. Čiampor,  prof. R. Janisch, doc. J. Berger,

doc. J. Reischig,  prof. I. Raška,  prof. A. Svoboda, doc. K. Smetana,
doc. J. Kunert

Omluveni: prof. M. Hejtmánek,  prof. S. Čech, prof. M. Červinka,
doc. V. Mornstein

Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:prof. K. Lenhart,  Dr. J. Oltová, Dr. Z. Pokorná, Dr. A. Konětopský,

Ing. V. Skládal, Dr. O. Vrána
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Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
1. Rozeslat II. oznámení na XVI. Biologické dny do poloviny března t.r. - odpovídají

doc.  Kunert a prof. Lenhart.
2. Kontaktovat prof. Pačesa ohledně Babákovy přednášky - odpovídá prof. Nečas.
3. Seminář na téma „Priony“ v říjnu t.r. - odpovídají  prof. Svoboda, prof. Koďousek,

Dr. Mitrová, Dr. Kopáček.
4. Oslovit Dr. Mitrovou a Dr. Kopáčka v souvislosti s pořádáním semináře „Priony“ -

odpovídají doc. Čiampor a prof. Nečas.
5. Průběžně podle návrhů hlavního výboru odesílat ocenění jubilujícím členům Čs.

biologické společnosti -   odpovídá prof. Janisch.
6. Všichni organizátoři akcí umožní kolektivním členům ČsBS firemní prezentaci s

30% slevou na akcích ČsBS - odpovídají předsedové poboček a sekcí.
7. Vypracovat nový statut společné ceny pro nejlepší diplomovou práci ČsBS

s firmou Roche  - odpovídá předsednictvo hlavního výboru.

Zasedání hlavního výboru ČsBS zahájil předseda prof. Nečas.
Protože tato schůze hlavního výboru byla první v novém tříletém volebním

období, oznámil, že v hlavním výboru ukončili činnost prof. Beneš, prof. Srb, prof.
Kalina ve funkci členů hlavního výboru a dr. Folk a doc. Kleinwächter ve funkci
revizorů. Nově zahájili činnost v hlavním výboru prof. Raška, doc. Smetana ve funkci
členů hlavního výboru a ve funkci revizorů doc. Mornstein a doc. Kunert.
Odstupujícím členům hlavního výboru poděkoval prof. Nečas za vykonanou práci a
novým členům hlavního výboru popřál mnoho zdaru v jejich působení v ČsBS. Potom
seznámil prof. Nečas přítomné s programem schůze (příprava XVI. Biologických dnů,
projekty ČsBS v roce 2001, zpráva předsedy, zpráva vědeckého tajemníka, zpráva
hospodáře, přihlášky, různé) a přistoupil k jednání.

1. Schválení zápisu
Protože k zápisu z minulé schůze hlavního výboru 4.9.2000 nebyly vzneseny

žádné připomínky, byl bez výhrad schválen.

2. Stav příprav XVI. Biologických dnů
Prof. Nečas požádal doc. Kunerta o informaci související s přípravou

XVI. Biologických dnů. Doc. Kunert sdělil hlavnímu výboru, že v prosinci minulého
roku bylo rozesláno I. oznámení o konání konference biologických dnů s názvem
„Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie“ prostřednictvím Zpravodaje
(všem platícím členům společnosti), dále bylo pořádání XVI. Biologických dnů
zveřejněno v 6 časopisech, osloveny byly vybrané Slovenské školy a Slovenská
zemědělská pracoviště. V lednu t.r. bylo I. oznámení rozesláno prostřednictvím
hlavního výboru 700 členům ČsBS současně s výzvou k uhrazení dlužné částky
členských příspěvků minimálně za 5 let (jedná se o neplatící členy). K dnešnímu dni
je registrováno 40 přihlášek, převážně aktivních účastí, návratnost přihlášek byla
prodloužena do 15.2.2001. Konferenční poplatek pro členy ČsBS je 600 Kč, pro
ostatní 800 Kč, pro studenty a doktorandy 500 Kč a dodatečně byl schválen hlavním
výborem poplatek pro důchodce 400 Kč. Babákovu přednášku o genomice
předjednal s prof. Pačesem prof. Lenhart, prof. Nečas s ním téma upřesní. Jednu z
plenárních přednášek na téma „Ultrastruktura jádra“ přednese na návrh hlavního
výboru prof. Raška. Po ukončení plenárních přednášek bude zařazena schůze
hlavního výboru. Po diskusi pověřil hlavní výbor organizátory XVI. Biologických dnů
rozeslat do poloviny března t.r. přihlášeným II. oznámení a dále pokračovat podle
harmonogramu prací. Prof. Nečas poděkoval přípravnému výboru za iniciativu a
vzornou přípravu konference a přislíbil podporu v dosavadních trendu příprav.
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3. Zpráva předsedy
Prof. Nečas připomněl, že před časem ve Zpravodaji v Úvodním slově zmínil

atomizaci ČsBS ve smyslu stále detailnější specializace odborných skupin a
vznikem menších úzce specializovaných samostatných společností). Posláním
ČsBS je spojovat a integrovat různé tématicky úzce zaměřené obory např. biologické
vědy a ekologii, biologické vědy a filosofii, biologické vědy a společenské vědy. Pro
naplňování této úlohy biologické společnosti prof. Nečas navrhl pořádat 1x až 2x do
roka jednodenní konference nebo semináře s takovouto šířeji pojatou a aktuální
tématikou (např. výuka biologie na gymnáziích, adaptace živých systémů, evoluce
buňky, biogeneze, chaperony, stres, věda a obchod, priony, manipulace s genomem
atd.) Organizátory těchto setkání by měli být členové hlavního výboru, kteří si ke
spolupráci přizvou odborníky podle charakteru přednášené tématiky. Důležitá by byla
zainteresovnost médií, tisku, televize a rozhlasu pro zajištění širší informovanosti
veřejnosti.

Návrh prof. Nečase hlavní výbor schválil s tím, že v říjnu v Brně na lékařské
fakultě MU bude uspořádán první seminář na téma „Priony“. Hlavní výbor rozhodl
požádat o hlavní příspěvky prof. Koďouska z oblasti patogeneze, Dr. Mitrovou a Dr.
Kopáčka z oblasti molekulární biologie a veterinární medicíny a prof. Svobodu
z oblasti biologie,. Prof. Koďouska požádá o participaci na semináři prof. Lenhart, s
Dr. Mitrovou a Dr. Kopáčkem účast předjedná  doc. Čiampor a písemně upřesní
předseda společnosti prof. Nečas. Členská základna Čs. biologické společnosti bude
informována o konání těchto seminářů vždy prostřednictvím Zpravodaje, poboček a
sekcí dále bude jejich publicita zajišťována prostřednictvím sdělovacích prostředků,
informace bude zaslána i na Ministerstvo zdravotnictví.

4. Projekty Čs. biologické společnosti na rok 2001
Prof. Janisch oznámil, že v prosinci minulého roku podala ČsBS žádost o

finanční dotaci ze státního rozpočtu o 140 000 Kč na základě požadavků poboček a
sekcí jako příspěvek k uspořádání větších akcí. První projekt byl nazván „Prezentace
nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace“. V tomto projektu jsou
zahrnuty následující plánované akce: „Aktuální problémy buněčné terapie (pražská
pobočka), „Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie (XVI. Biologické dny),
„Nejnovější experimentální výsledky v buněčné biologii„ (Buňky III) v Českých
Budějovicích, „Pokroky ve výzkumu cytoskeletu (Cytoskeletální klub ve Vranovské
Vsi), „Nové trendy v experimentální a klinické molekulární cytogenetice“ (zasedání
cytogenetické sekce v Praze), „Pravidelné přednáškové večery“ (brněnská pobočka).
Druhým projektem je „Zpravodaj Československé biologické společnosti“, 2 čísla
s požadovanou dotací 60 000 Kč. Celkem požádala ČsBS o 200 000 Kč. V případě
snížení dotace bude nutno celkovou přidělenou částku podle jednotlivých požadavků
poboček a sekcí úměrně přerozdělit. V této souvislosti zdůraznil prof. Janisch nutnost
konzultovat každou plánovanou akci podpořenou státní dotací s účetní společnosti
paní Skusilovou (dotace, sponzoři, čerpání, náklady).

5. Zpráva vědeckého tajemníka
a) Výroční zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti
Prof. Janisch předložil přítomným výroční zprávu o činnosti ČsBS za rok 2000,

vypracovanou z podkladů zpráv dodaných pobočkami a sekcemi společnosti. Výroční
zprávu, která byla odeslána 25.1.2001 Radě vědeckých společností schválil hlavní
výbor s tím, že bude pro publikaci ve Zpravodaji doplněna několika údaji, které
nebyly k disposici při zpracovávání zprávy. Všichni členové ČsBS budou se zněním
výroční zprávy, doplněné o chybějící údaje, seznámeni prostřednictvím nejbližšího
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čísla Zpravodaje. V souvislosti s výroční zprávou požádali prof. Nečas a prof. Janisch
představitele sekcí, které při příležitosti konání svých akcí vydaly sborníky, o dodání
po jednom výtisku hlavnímu výboru k archivaci.

b) Jubilanti 2001
Byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh budou při příležitosti

svých životních jubileí oceněni blahopřejným dopisem nebo diplomem čestného
uznání. Na čestné členství nebyl pro tento rok žádný návrh. Na základě schválených
návrhů hlavního výboru budou diplomy čestného uznání  průběžně předávány při
vhodných příležitostech a gratulační dopisy odešle hlavní výbor přímo jubilantovi.

c) Stav kolektivních členství
Prof. Janisch informoval, že v současné době má ČsBS tři kolektivní členy:

Sigma-Aldrich, BioTech, OLYMPUS, odstoupila firma B.M.COMP. Nově mají zájem
stát se kolektivními členy ČsBS firmy Merck a.s. a PLIVA-Lachema. Oběma firmám
byly zaslány všechny materiály potřebné k přijetí za kolektivní členy. Telefonicky obě
firmy potvrdily svůj zájem o členství a hlavní výbor předběžně schválil jejich kolektivní
členství v ČsBS. Oběma firmám bude oznámeno rozhodnutí hlavního výboru o jejich
přijetí za kolektivní členy a současně zaslány faktury na roční příspěvek 15.000 Kč.
Prof. Janisch upozornil všechny organizátory akcí, že všechny firmy, které jsou
kolektivními členy ČsBS, mají zajištěnu bezplatnou reklamu v každém čísle
Zpravodaje a 30% slevu při prezentaci firmy na všech akcích ČsBS.

V závěru vyzval prof. Janisch přítomné, aby v rámci svých možností
kontaktovali další potencionální zájemce o kolektivní členství v ČsBS.

5. Zpráva hospodáře
I. Tačová informovala hlavní výbor, že 15.1.2001 byla odeslána Radě

vědeckých společností účetní závěrka a vyúčtování finanční dotace AV ČR za rok
2000. Vyúčtovány byly jednotlivě oba projekty - Podpora vědeckých akcí poboček a
sekcí a 2 čísla Zpravodaje. Státní dotace na tyto projekty činila 195 000 Kč (145 000
Kč pro Podporu vědeckých akcí poboček a sekcí, 50 000 Kč Zpravodaj).

K 31.12.2000 bylo na účtu ČsBS 44 000 Kč. Tento peněžní zůstatek je
z příspěvků za kolektivní členství firem a ze sponzorských příspěvků získaných při
konferencích. Mohl být proto převeden do letošního roku a pomůže překlenout
období do přidělení státní dotace (v loňském roce to byl konec května).

6. Přihlášky nových členů
Do ČsBS byli přijati se souhlasem hlavního výboru tito noví členové: Mgr.

Radek Trojanec, Olomouc, Mgr. Věra Nosková, Olomouc, Mgr. Libuše Gojová,
Olomouc, Mgr. Jiřina Procházková, Olomouc.

7. Různé
Prof. Nečas doporučil, aby předsednictvo vypracovalo nový statut společné

ceny ČsBS s firmou Roche a.s. pro soutěž o nejlepší diplomovou práci mladých
členů společnosti.

Prof. Konětopský požádal hlavní výbor o zvážení možnosti zainteresovat do
přednáškové aktivity širší pedagogickou veřejnost, zejména středoškolské učitele,
což v případě většího rozsahu může vyžadovat určitou finanční pomoc. Hlavní výbor
doporučil prof. Konětopskému pro příští pro tuto aktivitu naplánovat finanční
příspěvek ze státní dotace.

Zapsala: Iva Tačová Přečetl: Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
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Výroční zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti v roce 2000.

1. Přínos aktivity společnosti pro rozvoj vědy.
Československá biologická společnost pracovala v roce 2000 za podmínek,

které se podstatně nelišily od situace v posledních několika letech. Hlavní pozornost
Čs. biologické společnosti byla soustředěna na organizaci vědeckých konferencí a
symposií. Spektrum její činnosti bylo zaměřeno na šíření nejnovějších poznatků
z biologického výzkumu a rozšiřuje se i do oblasti čistě vědeckého i vědecko-
organizačního života.

Nejvýznamnějšími vědeckými akcemi ČsBS v roce 2000 byla čtyři symposia
s mezinárodní účastí: „CYTOKINEMATICS 2000“ 10.-12.9.2000 na LF UK v Hradci
Králové pořádaná pobočkou v Hradci Králové, „Praktická ultrasonografie 2000 VII“
pořádaná Českou společností pro ultrazvuk v biologii a lékařství 14.-15.9.2000
v Kongresovém centru UP v Olomouci, „14. evropské kolokvium o cytogenetice
domácích zvířat“ 27.-30.6.2000 v Brně pořádané cytogenetickou sekcí ČsBS a
symposium „Buňka II“ 5. - 6.9.2000 v Českých Budějovicích pořádané Společností
pro buněčnou biologii ČsBS a Jihočeskou univerzitou.

Některé akce společnosti byly využity k organizaci veřejných oponentních
řízení vnitřních grantů, brněnská pobočka poskytla prostor pro výměnu informací
mezi biologicky zaměřenými pracovišti v Brně. Pedagogická sekce uspořádala 1
celostátní seminář jehož nedílnou součástí byly pedagogické problémy.

2. Vědecká aktivita.
ČsBS rozvíjela svou aktivitu v uplynulém roce v 6 pobočkách a 9 celostátních

sekcích.
Pobočka v Praze se podílela na organizaci mezinárodního symposia „Skelet

2000“. Této akce se účastnilo 160 zájemců.
Pobočka v Brně uspořádala 11 přednáškových odpolední, na kterých bylo

předneseno 30 sdělení s průměrnou návštěvností 37 posluchačů. Kromě toho se
pobočka účastnila organizace celodenního workshopu „Animal Environment
Interaction Brno 2000“. Na čtyřech schůzích bylo vzpomenuto životních jubileí členů:
60. narozeniny prof. S. Čecha a prof. A. Svobody, 75. narozeniny prof. O. Nečase a
70. narozeniny prof. I Hrazdiry.

Pobočka v Hradci Králové uspořádala mezinárodní symposium
„CYTOKINEMATICS 2000“ 10. - 12.9.2000 na Lékařské fakultě v Hradci Králové za
účasti 45 posluchačů z USA, Anglie, Německa, Švýcarska, Izraele, Polska
Slovenska, České republiky. Na symposiu byly prezentovány informace a publikace
výsledků z oblasti studia dynamiky buněčných procesů. Dále pobočka zorganizovala
5 přednášek s průměrnou účastí 30 posluchačů.

Pobočka v Olomouci uspořádala v loňském roce jednu přednáškovou schůzi
„DNA vakcíny - nový trend ve vakcinačních technologiích“ 30.3.2000 za účasti 28
členů společnosti a studentů.

Pobočka v Pardubicích uspořádala 1 seminář hradeckých autoradiografických
pracovníků Farmaceutické fakulty UK na  VÚFB v Pardubicích za účasti 20 osob.

Pobočka v Ostravě neuspořádala v loňském roce žádnou akci.
Východoslovenská pobočka Slovenské biologické společnosti uspořádala

v loňském roce 1 přednášku „The role of dendritic cells in immune systém“ za účasti
20 posluchačů. Pobočka doznala změnu ve vedení, jejím předsedou se stal doc.
RNDr. Peter Brezáni, CSc. z LF UPJŠ Košice.
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Cytogenetická sekce uspořádala 27.6.2000 „33. výroční konferenci
cytogenetické sekce v Brně za účasti 80 posluchačů, odeznělo zde 18 přednášek. Na
výroční konferenci sekce navazovalo „14. Evropské kolokvium srovnávací
cytogenetiky domácích zvířat v Brně“ 28.-30.6.2000 za účasti 150 našich a
zahraničních pracovníků. Kolokvium je pravidelné setkání evropských vědeckých
pracovníků zabývajících se cytogenetikou zvířat. Poprvé se kolokvium uskutečnilo
v České republice. Dále sekce uspořádala 3.2.2000 „Přednáškový den“ při příležitosti
otevření OLG Brno za účasti 95 klinických genetiků, odeznělo 8 přednášek.
19.4.2000 uspořádala sekce „Den molekulární genetiky a cytogenetiky, 100
účastníků, 31 přednášek. 19.11.2000 byl uskutečněn „Den prenatální diagnostiky“
v Brně za účasti 100 zájemců, zaznělo 18 přednášek.

Cytogenetická sekce se uchází o kolektivní členství v Evropské cytogenetické
asociaci, hlavní výbor přijetí sekce do mezinárodní organizace doporučil.

Společnost pro mutagenezi zevním prostředím uspořádala 23. pracovní dny
s tématem „Aktuální problematika genetické toxikologie“ 9. -11.5.2000 v Brně za
účasti 65 posluchačů.

Pedagogická sekce  uspořádala 1 seminář 16.12.2000 v Brně za účasti 11
členů sekce.

Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství uspořádala konferenci
s mezinárodní účastí „Praktická sonografie VII“ 13. - 15.9.2000 v Olomouci za účasti
250 odborných pracovníků. Konference je mezioborová akce, prolínající se více
odbornostmi užívajícími ultrazvuk v diagnostice a sjednocující je na tomto poli.

Česká společnost pro ultrazvuk je kolektivním členem Evropské federace
společností pro ultrazvuk.

Biofyzikální sekce zorganizovala v loňském roce 10 seminářů za účasti našich
a zahraničních vědeckých pracovníků. Průměrná účast byla 15 osob.

Společnost pro buněčnou biologii uspořádala již tradiční VIII. Cytoskeletální
klub ve Vranovské Vsi 15.-17.3.2000. Konference se zúčastnilo 67 odborných
pracovníků, kteří prezentovali 19 přednášek a 17 posterů. Dále byla Společnost
spolupořadatelem kongresu Buňky ii (Cells II) 4.-6.9.2000 v Českých Budějovicích.
Kongresu se zúčastnilo 130 pracovníků a v 6 symposiích bylo předneseno 38
přednášek a prezentováno 57 posterů.

Společnost pro buněčnou biologii byla do loňského roku kolektivním členem
ECBO (European Cell Biology Organization). Členové exekutivy ECBO v minulých
dnech oznámili, že navrhují zrušení této organizace a doporučují členům, aby se
přihlásili do nové společnosti ELSO (European Life Sciences Organization). Členové
výboru Společnosti pro buněčnou biologii vyjádřili se zrušením souhlas.

3. Ediční činnost
Jako každoročně se i v minulém roce ediční činnost uskutečňovala formou

interních tisků pro vnitřní potřebu společnosti.
2 čísla Zpravodaje Čs. biologické společnosti vydal hlavní výbor,
Sborník z „14. Evropského kolokvia cytogenetiky domácích zvířat“- vydala
cytogenetická sekce,
Sborník abstrakt z „23. pracovních dnů“ - vydala Společnost pro mutagenezi
zevním prostředím
Sborník z „CYTOKINEMATICS 2000“- vydala pobočka v Hradci Králové

4. Výhled na rok 2001
 „XVI. Biologické dny“, hlavní výbor ČsBS a pobočka V Olomouci, září 2001,

Olomouc.
Pravidelné přednáškové večery, v průběhu roku 2001, pobočka v Brně.
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Seminář „Aktuální problémy buněčné terapie“, pobočka v Praze, červen 2001
Praha.

Východoslovenská pobočka v Košicích seminář „Pracovní den“, září 2001,
Košice.

„34. výroční konference" září 2001, Praha, cytogenetická sekce.
Pracovní den „Prenatální diagnostika“, listopad 2001, Brno, cytogenetická

sekce.
„24. Pracovní dny“, květen 2001, Brno, Společnost pro mutagenezi zevním

prostředím.
2 celostátní semináře, Praha, Olomouc v průběhu roku 2001.
Nejnovější experimentální výsledky v buněčné biologie (Buňky III), září 2001,

České Budějovice, Společnost pro buněčnou biologii.
Pokroky ve výzkumu cytoskeletu (Cytoskeletální klub), květen 2001, Vranovská

Ves, Společnost pro buněčnou biologii.
Semináře v průběhu roku 2001, biofyzikální sekce.

5. Organizační a administrativní činnost.
V uplynulém roce  se hlavní výbor Čs. biologické společnosti sešel 26.1.2000,

4.9.2000 a předsednictvo se sešlo několikrát podle potřeby.
4. září 2000 se sešlo valné shromáždění ČsBS, kde oznámil předseda volební

komise prof. Půža výsledky korespondenčních voleb nového hlavního výboru ČsBS.
Nadpoloviční většinou bylo zvoleno 11 nových členů hlavního výboru. Noví členové
hlavního výboru zvolili pod vedením předsedy volební komise předsedu, dva
místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Nový hlavní výbor Čs. biologické společnosti:
Předseda:                Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., LF MU, Brno
I. místopředseda:     Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., Virologický ústav SAV,

Bratislava
II. místopředseda:    Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., LF UP, Olomouc
vědecký tajemník:    Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., LF MU, Brno
hospodář:                Prof. MUDr.RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., LF MU, Brno
členové:                   Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., JčU, České Budějovice

Prof. MUDr.RNDr. Miroslav Červinka, CSc., LF UK, Hradec
Králové

                                Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., ÚEM AV ČR, Praha
                                Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., LF UK, Plzeň
                                Doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc., 1. LF UK, Praha
                                Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., LF MU, Brno

6. Statistické údaje a závěr.
V ČsBS pracuje 6 poboček v České republice, kde jsou členové zastoupeni

takto: pobočka v Praze 565 členů, pobočka v Brně 606 (z toho 310 členů ze
Slovenska), pobočka v Olomouci 70 členů, pobočka v Hradci Králové 46 členů,
pobočka v Ostravě 31 členů, pobočka v Pardubicích 14 členů. Při hlavním výboru
ČsBS pracuje 9 odborných sekcí: sekce cytogenetická 183 členů, sekce evoluční37,
Společnost pro mutagenezi zevním prostředím 111, pedagogická sekce  67, nízké
teploty 87, Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství 177 členů (z toho 66
členů ze Slovenska), sekce reprodukční biologie 73 členů, Společnost pro buněčnou
biologii 169 členů, sekce biofyzikální 149 členů. Celkem je v ČsBS registrováno 1332
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členů. V ČsBS bylo uspořádáno v roce 2000 43 akcí s účastí 1681 vědeckých
pracovníků.

R. Janisch

Placení členských příspěvků.

Valné shromáždění ČsBS 4.9.2000 schválilo členský příspěvek pro výdělečně
činné členy 150 Kč. Pro důchodce a studenty zůstává příspěvek 50 Kč. Protože
dotace poskytovaná AV ČR vědeckým společnostem se stále snižuje, náklady na
poštovné, kancelářské potřeby a tisk se naopak zvyšují, je existence a normální
činnost společnosti podmíněna řádným placením členských příspěvků. Počet
neplatících členů bohužel stoupá. Hlavní výbor bude pokračovat ve zvýhodňování
řádně platících členů společnosti tím, že budou bezplatně jako dosud nejen dostávat
všechny materiály (Zpravodaj, pozvánky, informace o akcích) vydávané hlavním
výborem, pobočkami a sekcemi, ale budou i podstatně finančně zvýhodňováni při
úhradě konferenčních poplatků a mohou se zapojovat do  finančně podporovaných
soutěží vyhlašovaných společností. Neuhradíte-li členský příspěvek, bude Vám ještě
další dva roky doručována složenka na jeho úhradu s připsáním dluhu za minulá léta
a třetím rokem bude Vaše členství v ČsBS.

Přikládáme Vám složenku s předepsanou Vaší dlužnou částkou a prosíme o
urychlené uhrazení.

Vzhledem k tomu, že v r. 2000 přestala pošta bez předchozího upozornění
dodávat na sekretariát společnosti s doklady o zaplacení Vašich příspěvků
jména plátců, máme evidovanou řadu anonymních plateb členských příspěvků.
Pokud jste členský příspěvek zaplatil(a), pošlete nám prosím fotokopii
stvrzenky z poštovní poukázky a obratem Vám zašleme složenku s vypsanou
novou částkou. Pro další roky je systém evidence platby příspěvků již ošetřen
uvedením specifického symbolu každého člena na složence.

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
vědecký tajemník HV

  INFORMACE

Nové trendy ve fluorescenční mikroskopii
Plzeň, čtvrtek 18. října 2001

Pořadatel: Biologický ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenčním
pracovištěm optické  mikroskopie firmy  OLYMPUS  C&S  s. r. o.  se  sídlem  na LF
UK v Plzni.

Místo konání:  LF UK v Plzni, Šafránkův pavilón, alej Svobody 31, Plzeň a
Biologický ústav LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň.

Termín konání: čtvrtek 18. října 2001
Zahájení semináře: v l0.00 hodin v aule Šafránkova pavilónu LF UK v Plzni,

alej Svobody č. 31, Plzeň.

Program semináře
18.10.2001 dopolední blok (od 10.00 do 13.00)
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Šafránkův pavilon, aula, alej Svobody 31, Plzeň - vyžádané přednášky:

10.00   J. Reischig: Úvodní slovo
10.15 M.Druckmüller: Numerické metody zpracování obrazu s velkým

dynamickým rozsahem.
10.45 J. Plášek: Encyklopedie méně obvyklých metod fluorescenční

mikroskopie.
11.15 Přestávka
11.30   R. Janisch: Využití fluorescenční mikroskopie v buněčné biologii.
12.00  F. Marec a J. Macas: Využití fluorescence při analýze genomu.
12.30 I.Lukeš a T.Jendrulek: Metoda TIRFM a novinky ve fluorescenční

mikroskopii.

18.10.2001 odpolední blok  po skupinách (od 13.30 do 17.30)
Biologický ústav LF UK v Plzni, Referenční pracoviště optické mikroskopie firmy

OLYMPUS C&S s.r.o., Karlovarská 48, Plzeň.
V odpoledním bloku dne 18. 10. (od 13.30 nebo od 15.30) bude účastníkům

zařazeným do skupin předvedena 3D analýza obrazu s použitím konfokálního
mikroskopu OLYMPUS Fluoview a softwarových produktů firmy Bitplane AG Zürich.
Vše bude k dispozici na Referenčním pracovišti optické mikroskopie firmy OLYMPUS
C&S s.r.o. Dále zde budou nabízeny a předváděny některé systémy použitelné při
analýze mikroskopických obrazů (např. nová verze ACC 4.0 s objektovým
programovacím jazykem). Ve spolupráci s firmou Diagenes budou také
demonstrovány imunocytochemické techniky barvení preparátů. Navíc budou
předvedeny nové digitální mikroskopické systémy OLYMPUS.

Účastnický poplatek nevyžadován, hradí sponzor - fa OLYMPUS C&S s.r.o.

Přihlásit se lze do 16.září 2001 na adresu:
                      Doc.RNDr. Josef Reischig, CSc.
                      Biologický ústav LF UK v Plzni
                      Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
                      E-mail: reischig@lfp.cuni.cz

Těším se na setkání s Vámi.
   Doc.RNDr. Josef Reischig, CSc.

 vedoucí biologického ústavu LF UK v Plzni
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  VÝROČÍ

RNDr. Eva Streiblová, DrSc. jubilující

K tomu, aby člověk vůbec něco konal, musí mít důvod, vznešeněji bychom řekli
motivaci. Tou může být třeba hlad, ochrana či obrana vlastního života, ale též
akumulace peněz, touha po moci či po slávě, obdiv ostatních či pouze společenská
prestiž, ale též vnitřní potřeba poznávat neznámé, vnitřní uspokojení, když se něco,
co bylo záměrem, podařilo a mnoho věcí dalších z různých důvodů více či méně
silných. Všechny tyto motivace bychom pak mohli rozdělit podle nějakých kriterií,
třeba na motivace mrzké, sobecké, altruistické, ušlechtilé, vznešené a jiné. Ani vědci
by nikdy nebádali, kdyby k tomu neměli nějaký důvod, tedy motivaci. Znám mnoho
našich vědců pro něž je hlavní motivací zvídavost, snaha posunout lidské poznání v
něčem, tam či onde, poněkud kupředu. S tím bývá často sdružena snaha posílit
prestiž české vědy ve světě. K tomuto patří i bytostný zájem na tom, aby začínající či
mladí adepti vědy měli co nejúčinnější a nezištnou pomoc. Tři věty, které
předcházejí, charakterizují výrazně motivaci i u naší jubilantky. Často organizuje
mezinárodní setkání se slovy: „Vždyť to děláme hlavně pro ty naše mladé“. A
neúnavně píše, faxuje a mejluje, aby těch špiček ve vědě k nám přijelo co nejvíce.
Shání stipendia, dotace, sponzory a všechno možné, aby cíl byl splněn co nejlépe.
Nemám spočítáno, kolik takových „akcí“ již zorganizovala či pomáhala organizovat,
ale vím, že jich bylo požehnaně .Vyčíslil někdy, někdo, nějak,  co to pro českou vědu
znamenalo? Existuje pro to vůbec nějaký „impakt faktor“? Vím, že pro jubilantku je
hlavní odměnou to, že se věc podařila. Starost o mladé, pakliže se podaří,
oceňujeme zpravidla slovy: „vytvořil(a) vědeckou školu“. To se dr. Streiblové podařilo.
Vždyť členové vědeckého týmu celého oddělení buněčné biologie Mikrobiologického
ústavu AV ČR jsou jejími žáky první a již i druhé generace. V mnohém však tato
škola zdi oddělení překračuje.

K těmto zásluhám je nutno připojit i zásluhy Dr. Streiblové ve vědecko-
organizační práci v našich i zahraničních společnostech. Z mnohých aktivit jest
vyzvednout čtyřleté členství v  Executive Committee Evropské společnosti buněčné
biologie a mnohé funkce v Československé mikrobiologické a Československé
biologické společnosti (v této je čestným členem).

Toho všeho se mohla dr. Streiblová úspěšně zhostit proto, že sama ví „co je to
věda“. Její přínos k poznání buněčné biologie je pozoruhodný. Uvedu jen několik
příkladů. Jizvy u kvasinek (v jejich stěně) jsou dnes učebnicovou záležitostí, a
z mladých jen asi málokdo ví, že to byla E. Streiblová (spolu s K. Beranem), která
objevila perfektní metodu, jak je znázornit, a přišla na to, že trvale „ markrují“ to, kde
mateřská buňka vypučela (u pučících kvasinek) či kde je při dělení buňky stěna stará
a nová (u příčně se dělících kvasinek). Tento objev byl také náplní její kandidátské
dizertace (1966). Tyto nálezy jí logicky přivedly k analýze buněčného cyklu u
kvasinek. Významné poznatky v tomto směru například přivedly P. Nurseho k tomu,
aby spolu editorovali významnou monografii „The microbial cell cycle“, která vyšla
v USA (1984). Když se objevily první poznatky o cytoskeletu bylo pro Dr. Streiblovou
samozřejmostí vše hned aplikovat na kvasinky. Její laboratoř byla u nás první, která
použila na tomto modelu metodu nepřímé imunofluorescence, dnes u kvasinkářů, a
nejen ovšem u nich, metodu naprosto samozřejmou. Všechny nové poznatky
sjednotila ve své doktorské disertaci „Cytoskelet a kontrola buněčného cyklu“, kterou
obhájila v r. 1982.

Znalost čtyř světových jazyků umožnila, aby se E. Streiblová volně pohybovala
po celém světě. Především po vědeckých institucích (strávila např. dva roky u
legendárního Frey-Wysslinga v Zurichu, tamtéž u Muhlethalera a Moora, otců to
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freeze- etching techniky, rok v Gif-sur-Yvette a mnoho dalších) ale i jako turistka od
Mexika až po Australii. Navíc po řadu let byla, jako hostující profesor na univerzitách
v Nancy, Salzburku a v Japonsku. Ze všech cest mně posílala pozdravy, všechny je
stále mám a je jich pořádný štos. Stejně si ale myslím, že se nejblaženěji cítí v Praze
na Hanspaulce.

 Jistě se při této příležitosti hodí připomenout, pro ty mladší, že Dr. Streiblová
absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze s oborem systematika nižších
rostlin, mykologie a fytopatologie. Její experimentální zaměření se, jak z předchozího
patrno, odchýlilo k mnohem obecnější rovině. Snad mohu prozradit, že se ale
k mykologii v užším smyslu v poslední době vrací a odhaluje tajemství reprodukce
lanýžů.

  To co jsem napsal, není, vážená paní doktorko, bilancí Vaší celoživotní práce.
Na to je ještě dost času a zde stejně není na to dost místa. Nicméně již dnes lze
vyjádřit obdiv k Vašemu přínosu světové i české vědě a jménem všech členů
Československé biologické společnosti, což činím coby její předseda, Vám k Vašemu
jubileu pogratulovat ke všemu, co Vás zdobilo, zdobí a jsem si jist, i nadále bude
zdobit.

O. Nečas

K životnímu jubileu prof. MUDr. Vladimíra Půži, DrSc.

Dne 28. února 2001 oslavil ve výborné duševní i fyzické kondici své 75.
narozeniny profesor Vladimír Půža, dlouholetý vedoucí ústavu biologie na lékařské
fakultě v Hradci Králové, předseda hradecké pobočky Československé biologické
společnosti a člen Hlavního výboru této společnosti.

Jubilant se narodil 28. února 1926 v Praze, své školní léta však prožil na
Jihlavsku. Studium lékařství úspěšně dokončil na lékařské fakultě v Plzni v roce
1951. V roce 1953 přešel na tehdejší Vojenskou lékařskou akademii v Hradci
Králové. Od té doby pracoval na ústavu biologie, v roce 1965 převzal po zesnulém
doc. Hluchovském vedení ústavu a čtvrt století ústav úspěšně vedl.

Celoživotním odborným zaměřením prof. Půži je cytologie. Zvláště intenzivně
se zabýval studiem dynamiky základní buněčných dějů. Jeho oblíbeným
experimentálním objektem jsou buněčné kultury. Jejich používání zavedl již v 60.
letech, jako jeden z prvních v naší republice. V tomto oboru dosáhl významných
úspěchů a kromě řešení problémů základního výzkumu se zasadil i o praktické
využívání buněčných kultur pro určování toxicity. Jméno prof. Půži je spojeno také
s organizováním mezinárodních symposií věnovaných mikrokinematografii. První
setkání tohoto typu se uskutečnilo v Hradci Králové v roce 1969. Zatím poslední, již
osmé v pořadí, se uskutečnilo pod názvem „Cytokinematics„ na podzim roku 2000.

Jeho práce pro biologickou společnost byla oceněna udělením čestného
členství v této společnosti. Kromě tohoto ocenění je prof. Půža nositelem řady
významných ocenění, mimo jiné i Zlaté medaile Lékařské fakulty v Hradci Králové,
Stříbrné medaile Lékařské fakulty MU v Brně, Bronzové medaile Lékařské fakulty UK
v Plzni a pamětní medaile Univerzity Karlovy.

Vážený pane profesore, do dalších let Vám přejeme hodně tělesné i dušení
svěžesti a plno životní pohody.

M. Červinka
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Emeritní profesor  Vladimír Srb sedmdesátníkem

Nechce se ani věřit, že tento člověk čisté duše a hluboce lidsky pevného
charakteru,  významný pedagog a vědec, ušel už tak dlouhou cestu životem. Jeho
nesmírná invence, spojená s obrovskou pracovitostí, hlubokými znalostmi a
schopností rychle nalézat cestu k jiným lidem je vskutku imponující. V posledních
měsících mu přibylo vyrovnat se s nečekaným zdravotním problémem. Všichni, kdo
ho dobře známe věříme, že se dočká postupného návratu svého zdraví.

Je to již 45 let, kdy nastoupil na katedru biologie k docentu Hluchovskému.
Velice brzy jeho zájem vzbudila cytogenetika a té už zůstal po celý život věrný.
Nezlomila ho ani zlá vůle okupantů a jejich věrných v době normalizace, kdy musel
trpělivě hledat, až našel důstojné uplatnění v terénní praxi. Habilitace obhájená
v roce 1969, došla svého naplnění - jmenování docentem – až když země opět
nabyla svobodu. V roce 1987 stál u zrodu oddělení genetické toxikologie v rámci
odboru hygieny práce a pracovního lékařství.

Po "sametové revoluci" v listopadu 1989 se vrátil jako rehabilitovaný zpět na
Lékařskou fakultu, kde byl konečně jmenován docentem a stal se vedoucím katedry
hygieny. Přinesl si hotový rukopis doktorské disertace, zakončený úspěšnou
obhajobou doktorátu věd v roce 1991. Dalšího významného a zaslouženého ocenění
se mu dostalo hned v následujícím roce: po profesorském řízení byl jmenován
profesorem hygieny na Univerzitě Karlově.

V osobě profesora Srba získala katedra široce uznávaného odborníka z oblasti
genetické toxikologie a environmentální medicíny.

V průběhu dosavadního života profesor Srb publikoval kolem tří set prací, z
 toho dvě knihy – "Atlas chromozómových aberací" spolu s profesorem Klenem a
"Cytogenetika ptáků" spolu s profesorem Půžou. Napsal také kapitoly pro knižní tituly
jiných autorů, z nichž tři získaly výroční ceny odborných sekcí České lékařské
společnosti J.E.P. (dvakrát onkologické a jedenkrát anesteziologicko-resuscitační).
Bohatá je jeho aktivita při přípravě učebních textů. Profesor Srb přednesl více než
300 odborných sdělení, z nich přednášky o aviární cytogenetice v nizozemském
Utrechtu v roce 1970 a o genotoxicitě asbestu a práce s ním na moskevské
konferenci European Environmental Mutagen Society získaly prioritu – první
evropskou a druhá světovou.

Na návrh vědecké rady LF UK v Hradci Králové jmenoval v roce 1999 rektor
Univerzity Karlovy profesora Srba za jeho dlouholetou pedagogickou a vědeckou
činnost  emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Z oslavencových významných aktivit připomeňme alespoň některé: je členem
European Society of Radiation Biology, European Environmental Mutagen Society,
European Cell Biology Organization, vědeckým spolupracovníkem Evropské
kanceláře WHO se sídlem v Kodani a také expertem pro environmentální zdraví
v Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. Dlouhá léta
pracuje jako člen hlavního výboru Československé biologické společnosti, byl členem
celorepublikové Národní rady zdraví ČR. Profesor Srb  řadu let působí jako řešitel
vědeckých úkolů i jako oponent různých grantových agentur, uplatňuje se i jako člen
komisí pro habilitační nebo profesorská řízení. Za svou vědeckou a odbornou práci
obdržel pamětní medaili vydanou k 200. výročí narození J.E.Purkyně, zlatou medaili
LF UK  v Hradci Králové a pamětní medaili k 650. výročí Univerzity Karlovy.  Jeho
jméno je uváděno v zahraničních i českých biografických kompendiích, např. v
"Who´s Who in the World", v "Dictionary of International Biography", "Kdo je kdo
v České republice" a dalších. Významné byly i jubilantovy veřejné aktivity.
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Vážený pane profesore, vzácný příteli, kéž smíme s Tebou prožít další léta ve
smysluplné práci a čerpat z bohatého fondu Tvých odborných a lidských zkušeností,
kéž brzo a šťastně překonáš překážky, které Ti postavila do cesty nemoc.

Hodně zdraví, úspěchů a prostého lidského štěstí.
Spolupracovníci

Prof. RNDr. Antonín Konětopský pětašedesátníkem

Dne 10.3.2001 se dožil 65 let významný český biolog, předseda Pedagogické
sekce Čs. biologické společnosti, prof. RNDr. Antonín Konětopský, CSc. Prof.
Konětopský patří k našim nejzkušenějším gymnaziálním profesorům biologie.
Připomeňme si při této příležitosti alespoň hlavní data jeho odborného života.

Po maturitě (1954) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně v letech 1954-1959. Pro specializaci si zvolil obor „ekologie a
systematická botanika“ a ze systematické botaniky vypracoval i diplomovou práci. Po
promoci nastoupil na své mateřské fakultě jako asistent na oddělení genetiky katedry
fyziologie rostlin, kde však mohl působit jen krátce. Jako většině slušných lidí, proťala
i jemu vysokoškolskou dráhu zvůle KSČ: v roce 1961 byl ze služeb fakulty propuštěn.
Šest let pak přežíval v pomocných službách, jednak v Botanickém ústavu ČSAV,
jednak v Univerzitní knihovně v Brně. Povinností učitele se mohl ujmout až v roce
1967 na gymnáziu v Blansku, odkud v roce 1981 přešel na gymnázium v Brně-
Židenicích (Táborská 185). Roku 1988 obhájil v Geografickém ústavu ČSAV
kandidaturu v oboru fytogeografie. A od roku 1990 je na gymnáziu v Brně -
Židenicích zástupcem ředitele. V průběhu své dráhy publikoval - kromě řady
metodických a popularizujících článků - 3 původní práce výzkumné.

Dnes se věnuje tvorbě učebních pomůcek (tabulek) pro výuku biologie na
základních školách a nižším stupni gymnázií. Od svého příchodu na brněnskou školu
se každoročně velmi iniciativně a intenzivně podílí na organizaci středoškolských
odborných soutěží studentů z biologie (olympiád a SOČ). Odpovědně funguje jako
expert MŠMT pro schvalování nových výukových textů. Je jedním z našich
nejvyspělejších gymnaziálních profesorů biologie. Jako dlouholetý spolupracovník
prof. Ivana Boháče převzal jeho devizu maximálního využívání praktických cvičení ve
výuce a se svými studenty dospěl až k elektronové mikroskopii. Je učitelem
náročným a spravedlivým, přitom však laskavým a celou svou osobností činí
maximum pro zvýšení biologické gramotnosti příští generace.

Naše společnost založila roku 1972 Pedagogickou komisi a roku 1985 ji
povýšila na sekci. Do této sekce přivedl Dr. Boháč r. 1986 Dr. Konětopského a roku
1996 Dr. Konětopský převzal její vedení. Dnes je sekce jediným naším fórem
středoškolských a vysokoškolských učitelů biologie. Její pravidelné pololetní
semináře vždy velmi výstižně reagují na aktuální podněty, jež rychlý vývoj moderní
biologie přináší, i na podněty didaktiky oboru.

Prostě, prof. Konětopský je Pan profesor.
Ať žije a pracuje pro biologii, pro své žáky i pro naši Společnost vždycky ve

zdraví a pohodě - a ještě dlouhá léta!
Jan Šmarda
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Gratulace prof. MUDr. Liboru Páčovi, CSc.

22. ledna 2001 oslavil 60. narozeniny přední představitel české morfologie prof.
MUDr. Libor Páč, CSc., přednosta Anatomického ústavu a současně proděkan
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Morfologické disciplíny si získaly prof. Páče záhy po jeho vstupu na lékařskou
fakultu (1958) a anatomii se věnuje, pokud započteme studentská léta, přes čtyřicet
let. Inspirován příkladem prof. Dr. Karla Žlábka, k jehož posledním žákům náleží, si
jubilant podobně jako jeho učitel předsevzal pěstovat a rozvíjet obor v celé šíři, tj.
v cílevědomé a vyvážené kombinaci makro- a mikromorfologických metod a postupů.
Přesvědčivé svědectví o tom podává více než 120 jubilantových publikací
v domácích a zahraničních časopisech a přibližně stejný počet přednášek. Šíře jeho
odborného záběru je impozantní. Prof. Páč publikoval práce z oblasti
mikromorfologie a ultrastruktury senzitivních nervových zakončení, prostudoval a
popsal řadu cévních a svalových variet a společně s oftalmology rozšířil znalosti o
ultrastrukturní stavbě oka (zejména sklivce). V posledních letech se soustředěně
zaobírá shodami a odlišnostmi ve stavbě hlavních vývodů velkých žláz. Ve výčtu jeho
odborných zájmů mají místo také historiografické studie, které věnoval dějinám
anatomie na Moravě

Velmi vysoký je kredit profesora Páče jako vysokoškolského pedagoga. Díky
schopnosti fakta srozumitelně formulovat a přiblížit i sebesložitější anatomické
kapitoly jsou jeho přednášky a jím vedená praktická cvičení studenty vyhledávány a
velmi ceněny. Je náročným, avšak spravedlivým examinátorem. V základech
anatomie vzdělal generace mediků a pro jejich potřebu napsal řadu moderních a
didakticky zdařilých učebních textů. Širší lékařskou veřejnost prof. Páč oslovil titulem
Anatomická eponyma (Galén Praha, 2000), který by po mém soudu neměl chybět
v knihovně žádného lékaře.

Jubilantův portrét nelze úspěšně načrtnout bez uvedení jeho organizačních a
veřejně prospěšných aktivit. Kromě funkcí v rámci Lékařské fakulty – člen
Akademického senátu (1991-1993) a proděkana (od roku 1997) a Masarykovy
univerzity – předseda AS MU (1994-1996) prof. Páč zastával a zastává i funkce na
regionální a celostátní úrovni. Pracoval jako člen Předsednictva rady vysokých škol
(1995-1996), je členem vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
(od r. 1998), členem výboru České anatomické společnosti (1993 - dosud) aj.

Prof. Páč patří k dlouholetým kmenovým členům Československé biologické
společnosti. Do členských řad společnosti ho přivedl Karel Žlábek (předseda
Hlavního výboru ČsBS v letech 1959-1961), od něhož jubilant převzal zásadu, kterou
sám, a posléze i jako přednosta ústavu, celá léta respektuje a která zní: předkládat
výsledky vědeckého bádání jako první na schůzích této odborné společnosti a
pracovat pro její prospěch. Prof. Páč tak činil jako člen výboru brněnské pobočky Čs.
Biologické společnosti v letech 1997-1999.

Vážený pane profesore,
jménem výboru brněnské pobočky Ti do příštích let přeji hodně elánu, pevného
zdraví a osobní pohody; přeji Ti, aby Tvé další konání bylo stejně úspěšně jako
doposud. Ad multos annos!

Svatopluk Čech
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☺   NOVÉ PUBLIKACE, RECENZE

Prosíme, pište!

   KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

Doma

31. Jírovcovy protozoologické dny,
Protozoologická sekce české parazitologické společnosti, 23.-27.4.2001,
Rekreační středisko Prudká, Doubravník,
Doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.,
Ústav parazitologie FVL, Palackého 1-3, 612 42 Brno
koudelab@vfu.cz, koudelab@paru.cas.cz

IX. Cytoskeletální klub
Společnost buněčné biologie při ČsBS, Vranovská Ves, 25.-27.4.2001
Doc. RNDr. Jiří Paleček, CSc.,
Ústav fyziologie živočichů a vývojové biologie, PF UK, Viničná 7, Praha
mnohyn@natur.cuni.cz

24. pracovní dny Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím
Společnost pro mutagenezi zevním prostředím - sekce Čs. biologické společnosti
9.- 11.5.2001
prof. MUDr. Lubomír Dobiáš, DrSc., KHS, Partyzánské nám. 7, 700 00 Ostrava

Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001, 15.5. 2001
Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, České Budějovice
Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii
vedoucí: RNDr.František Weyda,CSc.
http://www.entu.cas.cz/labdigit

Aktuální problémy buněčné terapie
pražská pobočka Čs. biologické společnosti, 11.- 12.6. 2001,
doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,
Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, 128 000 Praha,
ksmet@uhkt.cz,

Biophysics of Genom and its Interaction
biofyzikální sekce Čs. biologické společnosti, 3.6.10.2001,
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc.,
BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 00 Brno.

XVI. Biologické dny: Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie.
5.-7.9.2001
Čs. biologická společnost a Ústav biologie LF UP, Olomouc
Doc. RNDr. Jiří Kunert, CSc.,
Ústav biologie LF UP, Olomouc, kunert@tunw.upol.cz
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Cells III, Buňky III
BF JU České Budějovice a Čs. biologická společnost, 17.-19.9.2001,
Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.,
berger@jcu.cz, http://www.entu.cas.cz/bunky3htm

34. výroční konference cytogenetické sekce
cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti, 20.-21.9.2001,
Doc. Ing. Kyra Michalová, DrSc.,
III. int. klinika FVL UK, U nemocnice 2, 128 00 Praha
kyra@vfn.cz,

Nové trendy v ve fluorescenční mikroskopii
Biologický ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenčním pracovištěm optické
mikroskopie firmy  OLYMPUS  C&S  s. r. o. , 18.9.2001
Doc.RNDr. Josef Reischig, CSc.,
Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
reischig@lfp.cuni.cz

V cizině

European Cells & Materials Meeting
25.-28.6. 2001, Congress Center, Davos, Switzerland
Contact: Dr Geoff Richards, Head of Interface Biology Group
AO ASIF Research Institute, Clavadelerstrasse
CH-7270 Davos Platz, Switzerland
Phone: +41 414 23 97, Fax: +41 414 28 88
E-mail: geoff.richards@ao-asif.ch

Výročné zhromaždenie CSEM
2.- 3.7. 2001 v Martine
Doc.MUDr.Kamil Belej,CSc.
vedúci ústavu histológie a embryológie, JLF UK Martin
Tel.: 0842/ 4131531, Fax : 0842/4136770
E-mail : histology@jfmrd.uniba.sk

A Conference on Modern Microscopical Methods
Joint Austrian-German-Swiss meeting of ASEM, DGE and SSOM in Innsbruck,
9.-14.9.2001
Prof. Dr. Margit Pavelka,

5th Multinational Congress on Electron Microscopy (MCEM5)
20.-25.9.2001
Lecce, Italy
Via per Monteroni, 73100 Lecce, Italy
Phone: ++39 0832 320657 (855), Fax: ++39 0832 320654
http://www.MCEM5.unile.it,
email: mcem5@ime.le.cnr.it, massimo.catalano@ime.le.cnr.it
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1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology
17.-20.10.2001 in Trabzon, Turkey
Zihni Demirbađ, Chair of Congress, ECOMB 2001
Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences
Karadeniz Technical University
61080 Trabzon-TURKEY

 POZNÁMKY

Výuka buněčné biologie na Université de la Méditerranée

Přírodovědecká fakulta této univerzity, jedné ze tří univerzit v Marseille, s
výukovými prostorami, kolejemi a převážnou částí výzkumných laboratoří je
soustředěna v údolí Luminy na kraji města. Za oploceným akademickým areálem
navazuje velmi krásná rezervace, v níž si lze příjemně odpočinout, projít se na
značených turistických cestách, nebo se vykoupat v malých a mělkých (tudíž jižních,
sluncem prohřátých) zálivech.

Studium biologie je podobně jako na mnoha jiných francouzských univerzitách
členěno na tři cykly. První cyklus, v němž student může každým rokem získat diplom
DEUG, trvá dva roky, je poměrně všeobecný, zejména prvním rokem. Teprve ve
třetím semestru se studenti učí základním laboratorním metodám, například
pipetování - v té době jich je již jen téměř polovina z těch, kteří minulý rok nastoupili,
a tak laboratorní pomůcky a přístroje pro výuku nejsou zatěžovány nadměrným
opotřebením studenty, kteří jsou neúspěšní již během prvního roku. Vzhledem k
tomu, že se může na univerzitní studium biologie zapsat kterýkoliv student s
maturitou, představuje první ročník náročné síto, kterým úspěšně projdou jen ti lepší.

Druhý cyklus trvá rovněž dva roky, na konci třetího ročníku úspěšný absolvent
získává diplom Licence, na konci čtvrtého Maîtrise. V Luminy se z biologických oborů
studuje jenom buněčná biologie, ale v mnohem větší šířce a hloubce než na
kterékoliv české univerzitě. Pro získání Licence má student možnost absolvovat
studijní moduly obsahující molekulární biologii, genetiku, bioenergetiku, enzymologii,
strukturální biologii, regulace buněčného metabolismu, fyziologii regulací, imunologii,
embryologii, mikrobiologii, neurofyziologii a informatiku; z posledních čtyř si student
povinně volí dva moduly. Maîtrise buněčné biologie zahrnuje výuku genové exprese
eukaryot, biochemie proteinů a signálů, bioinformatiky, buněčné dynamiky,
buněčných interakcí a morfogeneze, průmyslových aplikací buněčné biologie,
imunologie, genetiky, molekulární embryogeneze, fyziologie velkých funkcí,
mikrobiologie a buněčné a molekulární neurobiologie. (Stejně označené moduly jako
pro Licence nejsou totožné, ale obsahují jiná témata přednášek.)

Třetí cyklus zahrnuje získání diplomu DEA na konci 5. ročníku a navazující
tříleté doktorandské studium (PhD). Studium DEA zahrnuje devět měsíců práce v
laboratoři. Doktorandská studia neřídí fakulta, ale studia o životě (biologie, medicína
a malý počet studentů zemědělství) jsou soustředěna ze všech univerzit v Marseille a
okolí do společné Ecole doctorale. Zahrnují necelých sedm set doktorandů.

Třebaže, jak je časté v Provence, panuje mezi vyučujícími a studenty poměrně
přátelské a klidné klima, nemění to nic na skutečnosti, že studium biologie je dost
náročné a výběrové. Sice každý rok na výše zmíněnou fakultu nastoupí asi 1200
studentů biologie (na dalších dvou přírodovědeckých fakultách v Marseille ještě další
studenti biologie), ale po třech letech již studuje jenom asi 250 nejúspěšnějších
(výběr probíhá v každém ročníku). Ze zmíněných 250 je asi 100, kteří se zapíší na
imunologii. Na DEA je z nich přijato 20 nejúspěšnějších a z nich 8 - 12 dostane
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příležitost k doktorandskému studiu. Výběr každým rokem vyvolává mezi studenty
konkurenci a působí na jejich studijní aktivitu stimulačně. Pokud jsem mohl
pozorovat, student vyššího ročníku, který by zameškal bezdůvodně tři dny v
laboratoři, by sice nebyl potrestán, ale vypadl by „z kola ven”.

Je běžné, že vyučující působí ve svém oboru na několika fakultách. Na druhé
straně „pedagogický úvazek” činí maximálně tři hodiny týdně, častěji méně, i když
jejich hodina si ponechává 60 minut (místo našich častých 45 minut).

Systém výběrovosti v každém ročníku v sobě obsahuje i prvek ekonomický.
Zdali by byl použitelný i u nás (mohl-li by  student po každém úspěšném ročníku
dostat nějaký diplom), nemohu posoudit, protože finanční náklady na zabezpečení
výuky i výzkumu se v Luminy zdají být mnohonásobně vyšší, než tomu bývá u nás.

Tomu, kdo navštíví v létě jih Francie a nebyl v Marseille, doporučuji návštěvu
Starého přístavu, pevnosti na Ifu (přívozem) a baziliky Notre Dame de la Garde,
odkud uvidí řadu dalších památek, které stojí za to navštívit - osada, ze které vznikla
Marseille, byla založena před 2600 lety v místě dnešního Starého přístavu. Na jižním
břehu města jsou písečné pláže s možností dobrého koupání. Rovněž rezervace
táhnoucí se asi 20 km při pobřeží (vstup jen pěšky, jízda na kole je zakázána), stojí
za procházku; k jejímu vchodu lze dojet městským autobusem až se Starého přístavu
(stanice je u Nové galerie nebo naproti Burze; konečná stanice = Luminy; jízdné u
řidiče je 9 FF), nebo zaparkovat své auto u vchodu (parkování je bez poplatku).

Josef Berger

Co se očekává v oblasti biomedicíny v tomto roce.

Příkladem enormní rychlosti rozvoje vědy je genetika, zejména její novější
subsystém, genetika molekulární. Již za necelých 90 let po pochopeni Mendelových
principů dědičnosti vznikl reálný projekt na dešifrování lidského genomu s
plánovaným ukončením do přelomu tisíciletí. Exponenciální charakter růstu objemu
nových poznatků je zřejmý. Úplný genom prvního mnohobuněčného organismu,
červa Caenorhabditis elegans, byl poznán v r. 1999. V květnu téhož roku byla známa
sekvence asi 700 milionů bází DNA člověka, o tři měsíce později to byly již sekvence
4 miliard bází. Kompletní údaje o skladbě lidského genomu mají být známy do konce
r. 2003. Tyto poznatky jsou považovány za největší úspěch celé biomedicíny a je
pravděpodobné, že vstoupí do historie poznání jako nejvýznamnější objev století.

Na druhé straně je zřejmé, že ne ve všech oblastech věda dosahuje takovýchto
úspěchů. Mezi dva žhavé problémy, stále ne definitivně rozřešené, patří např.
kauzální způsob léčení Alzheimerovy choroby zaměřený na likvidaci β-amyloidových
plaků nebo totální eradikace poliomyelitidy v celosvětovém měřítku. Inhibitory
enzymů, zodpovědných za tvorbu β-amyloidu, zůstávají v oblasti preklinických
pokusů. Použití antibiotika a imunitního mechanizmu jsou ve stadiu klinických
zkoušek, ale o účinnosti praktického použití lze zatím jen spekulovat. Polio se
vyskytovala v r. 1999 ještě v některých místech Afriky a Asie, v loňském roce byla její
likvidace oznámena v západní Asii včetně Číny, ale stále existuje v jižní Asii a
v západní a střední Africe. Problematickým se stalo také používání perorální anti-
polio vakciny. Virus vylučovaný stolicí může kontaminací vodních zdrojů se může
dále šířit a tento mechanismu je považován za pravděpodobnou příčinu vzplanutí
epidemie v Karibské oblasti (na západní polokouli první po r. 1991).

Ve výhledu pro r. 2001, z hlediska intenzivního výzkumu v medicíně a
molekulárně biologických přístupech, jsou nyní zmiňovány tři okruhy základních
problémů. Za prvé je to opětovná pozornost boji s celosvětově významnými
infekčními chorobami např. tuberkulózou, malárií, AIDS. Předpokládá se vývoj
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nových antiinfekčních prostředků. Druhá oblast se týká výzkumu RNA. Zjištění, že
umlčení genů je v eukaryontních buňkách dosahováno degradací příslušné mRNA,
bude možno využít pro ochranu před viry i před některými typy genetického
poškození. Významné praktické uplatnění může mít i poznání procesů, kterými
buňky odstraňují defektní RNA podílející se na translaci aberantních proteinů. Třetím
perspektivním problémem je studium mechanismů buněčné polarizace v průběhu
diferenciačních procesů při vývoji zárodku. Již dříve zjištěný mechanismu prostorové
orientace buněk vyvíjejícího se zárodku systémem pohybu cilií je nyní podrobněji
studován na úrovni molekulární. Předmětem výzkumu je regulace vektorové
orientace transportu molekul RNA a proteinů při determinaci polarity buňky.

Takové základní směry výzkumu v oblasti biomedicíny v tomto roce
předpokládá redakce prestižního vědeckého časopisu SCIENCE (290:2220-2223,
December 2000) a bude jistě zajímavé, po uplynutí tohoto roku se k tomuto odhadu
vrátit.

R. Janisch

Kolektivní členové společnosti

V letošním roce přibyli dva noví kolektivní členové naší společnosti - firmy
Merck s.r.o. a Pliva Lachema a.s. Současný stav kolektivních členů společnosti:

Sigma - Aldrich, s.r.o.
Pobřežní 46
180 00 Praha 8, Kontakt: Ing. Martin Fusek  czetechsv@eurnotes.sial.com

BioTech a.s.
V Ochozu 20
106 00 Praha 10, Kontakt: Dr. Igor Valerian, valerian@biotech.cz

Olympus C&S, spol. s r.o.
V Jirchářích 10
Praha 1, 111 21, Kontakt: Ing. Ivo Lukeš, CSc., ivo.lukes@olympus.cz

Merck, spol. s r.o.,
Zděbradská 72,
251 01  ŘÍČANY - Jažlovice, Kontakt: Ing. Františka Pavlíková,

frantiska.pavlikova@merck.cz

Pliva - Lachema a.s.
Karásek 1,
621 33 Brno, Kontakt: RNDr. Vladimír Kysilka, CSc., lachema@lachema.bk.cz
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